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ÄRENDEFÖRTECKNING
Paragraf

Ärenderubrik

nr

1

Distribution av valsedlar vid valet 2019 till Europaparlament

2

Vallokaler och öppettider vid valet 2019 till Europaparlamentet

3

Röstningslokaler och öppettider vid valet 2019 till Europaparlamentet

4

Val av ordföranden och vice ordföranden i valdistrikt inför valet 2019 till
Europaparlamentet

5

Valskjutsar vid valet 2019 till Europaparlamentet

6

Annonsering och information inför valet 2019 till Europaparlamentet

7

Utkvittering av kommunexterna förtidsröster vid valet 2019 till Europaparlamentet

8

Hantering av röster under valnatten vid valet 2019 till Europaparlamentet

9

Transport av röster mottagna i röstningslokaler vid valet 2019 till
Europaparlamentet

10

Utbildning för röstmottagare vid valet 2019 till Europaparlamentet

11

Valsedlars placering i röstningslokaler vid valet 2019 till Europaparlamentet

12

Annonsering och information inför omvalet till kommunfullmäktige i Falun kommun

13

Röstningslokaler och öppettider vid omvalet till kommunfullmäktige i Falun kommun

14

Transport av röster mottagna i röstningslokaler vid omvalet till kommunfullmäktige i
Falun kommun

15

Utbildning för röstmottagare inför omvalet till kommunfullmäktige i Falun kommun

16

Val av röstmottagare inför omvalet till kommunfullmäktige i Falun kommun
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Plats och tid

Medborgarhuset, Sveg, kl. 10.00–10.35

Beslutande

Christer Nordqvist (S), ordförande
Berit Lindstedt (LPO)
Bo Eriksson (KD)

Ej beslutande
Övriga deltagare

Kristina Pålsson, arkivföreståndare
Johan Höglund, sekreterare

Utses att justera

Berit Lindstedt (LPO)

Underskrifter
Sekreterare
Ordförande
Justerare

..................................................... §§ 1–16
Johan Höglund
..................................................... §§ 1–16
Christer Nordqvist (S)
..................................................... §§ 1–16
Berit Lindstedt (LPO)
INFORMATION
Bevis om justerade protokoll anslås sedan 2018-01-01 på
kommunens officiella tillika digitala anslagstavla.
Besök www.herjedalen.se för att nå anslagstavlan.
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Vn § 1
Distribution av valsedlar vid valet 2019 till Europaparlament
Dnr Vn 2019/1
ÄRENDE
Kommunerna ansvarar enligt 8 kap. 2 §, tredje punkten vallagen
(2005:837) för distribueringen av valsedlar för de partier som fått
mer än 1 % av rösterna i hela landet i något av de två senaste
Europaparlamentsvalen. De partier som har rätt att få sina
valsedlar utlagda är Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet,
Miljöpartiet, Sverigedemokraterna, Feministiskt Initiativ och
Piratpartiet.
Övriga anmälda partier ansvarar själva för utläggning av sina
valsedlar. Kommunerna kan ta på sig ansvaret att distribuera
valsedlar för fler partier än vad lagen kräver om det är rimligt
med hänsyn taget till arbetsinsats och logistik samt att det kan
hanteras på ett likvärdigt sätt.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att utöver distribution av
valsedlar enligt lagkrav så tar valnämnden på sig att lägga ut
valsedlar för övriga anmälda partier som lämnats in till
Medborgarhuset i Sveg senast fredagen 26 april. Dessa
valsedlar kommer att fördelas jämt mellan röstnings- och
vallokalerna. Valnämnden ansvarar endast för utläggning av
valsedlar samt ordningen i valsedelstället. Partierna svarar helt
för kontrollen och distributionen gällande påfyllning av valsedlar
under perioden efter 26 april.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
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Vn § 1, fortsättning
BESLUT
Valnämndens beslut
- Utöver distribution av valsedlar enligt lagkrav så tar
valnämnden på sig att för övriga anmälda partier lägga ut
valsedlar som har lämnats in till Medborgarhuset i Sveg
senast fredagen 26 april.
- Dessa valsedlar kommer att fördelas jämt mellan röstningsoch vallokalerna. Valnämnden ansvarar endast för utläggning
av valsedlar samt ordningen i valsedelstället.
- Partierna svarar helt för kontrollen och distributionen gällande
påfyllning av valsedlar under perioden efter 26 april.
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Vn § 2
Vallokaler och öppettider vid valet 2019 till Europaparlamentet
Dnr Vn 2019/2
ÄRENDE
Enligt vallagen (2005:837) ska kommunen se till att det finns
lämpliga lokaler som kan användas som vallokaler. Det ska
finnas en vallokal per valdistrikt i kommunen.
Kommunen ska när vallokaler utses ta hänsyn bland annat till
tillgänglighet och öppettider, samt säkerställa att lokalen inte har
någon anknytning till en viss politisk eller religiös
sammanslutning eller till ett företag.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att följande vallokaler
bestäms för respektive valdistrikt i kommunen med öppettider
enligt vad som anges i vallagens (2005:837) 4 kap. 21 §:
Lillhärdal-Ängersjö valdistrikt
Sveg-Ytterhogdal valdistrikt
Sveg-Glöte valdistrikt
Hede-Vemdalen valdistrikt
Funäsdalens valdistrikt

Skidstadion Sveg
Medborgarhuset Sveg
Camp Sveg (före detta folkets
hus) Sveg
Sonfjällskolans matsal Hede
Centralskolans matsal,
Funäsdalen

YRKANDE
Ordförande Christer Nordqvist (S) yrkar bifall
kommunledningsförvaltningens förslag med tillägget att de i
lagen angivna öppettiderna skrivs in i beslutet.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
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Vn § 2, fortsättning
BESLUT
Valnämndens beslut
- Följande vallokaler bestäms för respektive valdistrikt i
kommunen:
Lillhärdal-Ängersjö valdistrikt Skidstadion Sveg
Sveg-Ytterhogdal valdistrikt
Medborgarhuset Sveg
Sveg-Glöte valdistrikt
Camp Sveg (före detta folkets
hus) Sveg
Hede-Vemdalen valdistrikt
Sonfjällskolans matsal Hede
Funäsdalens valdistrikt
Centralskolans matsal,
Funäsdalen
- Vallokalerna ska vara öppna under valdagen klockan 08.00–
21.00, vilket är enligt vad som anges i vallagens (2005:837) 4
kap. 21 §
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Vn § 3
Röstningslokaler och öppettider vid
valet 2019 till Europaparlamentet
Dnr Vn 2019/3
ÄRENDE
Enligt vallagen (2005:837) ska kommunen se till att det finns
lämpliga lokaler som kan användas som röstningslokaler för
förtidsröstning.
Kommunen ska när röstningslokaler utses ta hänsyn bland annat
till tillgänglighet och öppettider, samt säkerställa att lokalen inte
har någon anknytning till en viss politisk eller religiös
sammanslutning eller till ett företag.
Förslag med översikt över röstningslokaler och öppettider
presenteras vid dagens sammanträde.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att röstningslokaler
inklusive öppettider fastställs enligt förslag.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
BESLUT
Valnämndens beslut
- Röstningslokaler inklusive öppettider fastställs enligt förslag.
_____
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Vn § 4
Val av ordföranden och vice ordföranden i valdistrikt
inför valet 2019 till Europaparlamentet
Dnr Vn 2019/4
ÄRENDE
Valnämnden ska inför valet 2019 till Europaparlamentet till vart
och ett av kommunens fem valdistrikt utse en ordförande
respektive en vice ordförande.
YRKANDE
Ordförande Christer Nordqvist (S) yrkar att nämnden till
ordförande delegerar beslutsrätten att inför valet i fråga utse
valdistriktens ordförande respektive vice ordförande. Nordqvist
yrkar vidare att röstmottagare ska arvoderas med 150
kronor/timme och ordföranden i valdistrikten ska arvoderas med
180 kronor/timme.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
BESLUT
Valnämndens beslut
- Beslutsrätten att inför valet i fråga utse valdistriktens
ordförande respektive vice ordförande delegeras till
valnämndens ordförande.
- Röstmottagare ska arvoderas med 150 kronor/timme och
ordföranden i valdistrikten ska arvoderas med 180
kronor/timme.
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Vn § 5
Valskjutsar vid valet 2019 till Europaparlamentet
Dnr Vn 2019/5
ÄRENDE
Kommunen kan på valdagen den 26 maj, för att underlätta för
dem som av olika anledningar har svårt ta sig till vallokalerna,
ordna med valskjutsar. Denna tjänst har under tidigare val
erbjudits.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att valskjutsar till och från
vallokaler anordnas på valdagen den 26 maj 2019.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
BESLUT
Valnämndens beslut
- Valskjutsar till och från vallokaler anordnas på valdagen den
26 maj 2019.
_____
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Vn § 6
Annonsering och information inför
valet 2019 till Europaparlamentet
Dnr Vn 2019/6
ÄRENDE
Valnämnden har att besluta om i vilken utsträckning och i vilka
medier som information om valet 2019 till Europaparlamentet ska
lämnas.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att annonsering om valet
sker på kommunens hemsida www.herjedalen.se, i egen
valinformation som delas ut till hushåll och företag i Härjedalen,
på kommunens ”anslagstavla” i Tidningen Härjedalen och i
Mitthärjebladet/Fjällnytt.
YRKANDE
Ordförande Christer Nordqvist (S) yrkar bifall till
kommunledningsutskottets förslag med ändringen att
valinformationen inte ska skickas till företag.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
BESLUT
Valnämndens beslut
- Annonsering om valet sker på kommunens hemsida
www.herjedalen.se, i egen valinformation som delas ut till
hushåll i Härjedalen, på kommunens ”anslagstavla” i
Tidningen Härjedalen och i Mitthärjebladet/Fjällnytt.
_____
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Vn § 7
Utkvittering av kommunexterna förtidsröster
vid valet 2019 till Europaparlamentet
Dnr Vn 2019/7
ÄRENDE
Röstberättigade som är upptagna i röstlängden i Härjedalens
kommun har möjlighet att förtidsrösta i röstningslokal på annan
ort. De röstmottagare som tar emot dessa röster ska sedan
skicka dem till valnämnden i Härjedalens kommun.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kristina Pålsson,
671003-8289, Sarah Tjärnås, 810725-1608, Belinda Härjebäck,
710827-0963, Johan Höglund, 831223-8234 och Camilla
Mehlqvist, 710404-0048 bemyndigas var för sig att för
valnämndens räkning hos PostNord-ombud kvittera ut
försändelser innehållande förtidsröster.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
BESLUT
Valnämndens beslut
- Kristina Pålsson, 671003-8289, Sarah Tjärnås, 810725-1608,
Belinda Härjebäck, 710827-0963, Johan Höglund,
831223-8234 och Camilla Mehlqvist, 710404-0048
bemyndigas var för sig att för valnämndens räkning hos
PostNord-ombud kvittera ut försändelser innehållande
förtidsröster.
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Vn § 8
Hantering av röster under valnatten vid
valet 2019 till Europaparlamentet
Dnr Vn 2019/8
ÄRENDE
När röstmottagandet har avslutats på valdagen ska
röstmottagarna i respektive röstnings- och vallokal överlämna
rösterna till valnämnden, som därefter transporterar dem vidare
till Länsstyrelsen för den slutliga rösträkningen.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att röster mottagna i Sveg
levereras under valnatten av röstmottagarna till Medborgarhuset.
Röster mottagna i Funäsdalen låser röstmottagarna in i
kassaskåp för vidare transport till lokalkontoret i Hede på
måndagen den 27 maj, klockan 07.00. Röster mottagna i Hede
låser röstmottagarna in i kassaskåp för vidare behandling på
måndagen den 27 maj, klockan 07.00. Samtliga röster
transporteras därefter till länsstyrelsen i Östersund.
Förvaltningen föreslår vidare att arkivföreståndare Kristina
Pålsson ansvarar för verkställigheten. Vid verkställigheten ska
säkerställas att chauffören är utvilad och att ensamarbete i
största möjliga utsträckning undviks.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
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Vn § 8, fortsättning
BESLUT
Valnämndens beslut
- Röster mottagna i Sveg levereras under valnatten av
röstmottagarna till Medborgarhuset.
- Röster mottagna i Funäsdalen låser röstmottagarna in i
kassaskåp för vidare transport till lokalkontoret i Hede på
måndagen den 27 maj, klockan 07.00.
- Röster mottagna i Hede låser röstmottagarna in i kassaskåp
för vidare behandling på måndagen den 27 maj, klockan
07.00.
- Samtliga röster transporteras därefter till länsstyrelsen i
Östersund.
- Arkivföreståndare Kristina Pålsson ansvarar för
verkställigheten av valnämndens beslut enligt ovan. Vid
verkställigheten ska säkerställas att chauffören är utvilad och
att ensamarbete i största möjliga utsträckning undviks.
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Vn § 9
Transport av röster mottagna i röstningslokaler
vid valet 2019 till Europaparlamentet
Dnr Vn 2019/9
ÄRENDE
Kommunen ska enligt vallagens (2005.837) 4 kap 22 § ordna
röstningslokaler under den tid då röstmottagning enligt lagen
medges. Röster som mottagits i dessa röstningslokaler ska
därefter skickas till valnämnden.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att arkivföreståndare
Kristina Pålsson får besluta att antingen utse två personer att
hämta röster inlämnade vid röstningslokalen i Lillhärdal, Tänndalen, Tännäs, Bruksvallarna, Ängersjö, Överhogdal, Glöte samt
på institutionerna; eller att anlita Postnord för att hämta rösterna.
Förvaltningen föreslår också att PostNord anlitas för att under
röstningsperioden fram till och med valdagen till och från
Funäsdalen, Hede och Vemdalen transportera röster mottagna i
röstningslokaler på dessa orter. Avslutningsvis föreslår
förvaltningen att röster som mottagits i röstningslokal i Sveg
under valdagen transporteras av röstmottagarna till
Medborgarhuset.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
BESLUT
Valnämndens beslut
- Arkivföreståndare Kristina Pålsson får besluta att antingen
utse två personer att hämta röster inlämnade vid
röstningslokalen i Lillhärdal, Tänndalen, Tännäs,
Bruksvallarna, Ängersjö, Överhogdal, Glöte samt på
institutionerna eller att anlita Postnord för att hämta rösterna.
- PostNord anlitas för att under röstningsperioden fram till och
med valdagen till och från Funäsdalen, Hede och Vemdalen
transportera röster mottagna i röstningslokaler på dessa orter.
- Röster som mottagits i röstningslokal i Sveg under valdagen
transporteras av röstmottagarna till Medborgarhuset.
_____
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Vn § 10
Utbildning för röstmottagare vid valet 2019 till Europaparlamentet
Dnr Vn 2019/10
ÄRENDE
Enligt vallagen (2005:837) 3 kap. 5 § andra stycket får endast
den som har den utbildning som behövs för uppdraget utses till
röstmottagare.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att samtliga röstmottagare
inklusive ordförande och vice ordförande ska genomgå utbildning
för röstmottagare, samt att arkivföreståndare Kristina Pålsson får
i uppdrag att organisera utbildningen.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
BESLUT
Valnämndens beslut
- Samtliga röstmottagare inklusive ordförande och vice
ordförande ska genomgå utbildning för röstmottagare.
- Arkivföreståndare Kristina Pålsson får i uppdrag att organisera
utbildningen.
_____

Justerandes sign
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Vn § 11
Valsedlars placering i röstningslokaler
vid valet 2019 till Europaparlamentet
Dnr Vn 2019/11
ÄRENDE
Enligt vallagens (SFS 2005:837) 8 kap. 2 § ska kommunen vid
samtliga röstmottagningsställen ordna en lämplig avskärmad
plats där valsedlar kan läggas ut. På denna plats ska enligt lag
finnas valsedlar med parti- och valbeteckning för de partier som i
något av de två senaste Europaparlamentsvalen fått minst en
procent av rösterna i hela landet eller valsedlar med parti- och
valbeteckning samt uppgifter om kandidater om ett sådant parti
deltar med endast en valsedel. Övriga partier som också deltar i
valet ska ha möjlighet att på platsen lägga ut sina valsedlar.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att de valsedlar med
partibeteckning som kommunen enligt lag har skyldighet att
lägga ut sorteras i bokstavsordning utifrån partibeteckning,
uppifrån och ned.
Ett valsedelställ för valsedlar med fastställda kandidater ordnas
och sorteras efter samma princip som valsedlarna med enbart
partibeteckning, och placeras bredvid dessa.
Blanka valsedlar läggs längst upp.
Övriga valsedlar läggs bakom partivalsedlarna.
Röstmottagarna ansvarar för att valsedlarna hålls organiserade
enligt valnämndens beslut.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
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Vn § 11, fortsättning
BESLUT
Valnämndens beslut
- De valsedlar med partibeteckning som kommunen enligt lag
har skyldighet att lägga ut sorteras i bokstavsordning utifrån
partibeteckning, uppifrån och ned.
- Ett valsedelställ för valsedlar med fastställda kandidater
ordnas och sorteras efter samma princip som valsedlarna med
enbart partibeteckning, och placeras bredvid dessa.
- Blanka valsedlar läggs längst upp.
- Övriga valsedlar läggs bakom partivalsedlarna.
- Röstmottagarna ansvarar för att valsedlarna hålls
organiserade enligt valnämndens beslut.
_____
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Vn § 12
Annonsering och information inför omvalet
till kommunfullmäktige i Falun kommun
Dnr Vn 2019/12
ÄRENDE
Valnämnden har att besluta om i vilken utsträckning och i vilka
medier som information om omvalet till kommunfullmäktige i
Falun 2019 ska lämnas.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att annonsering om valet
sker på kommunens hemsida www.herjedalen.se och i
Mitthärjebladet/Fjällnytt.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
BESLUT
Valnämndens beslut
- Annonsering om valet sker på kommunens hemsida
www.herjedalen.se och i Mitthärjebladet/Fjällnytt.
_____
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Vn § 13
Röstningslokaler och öppettider vid omvalet
till kommunfullmäktige i Falun kommun
Dnr Vn 2019/13
ÄRENDE
Enligt vallagen (2005:837) ska kommunen se till att det finns
lämpliga lokaler som kan användas som röstningslokaler för
förtidsröstning. Vid ett omval sker förtidsröstningen under tio
dagar före valdagen. Kravet är att externa kommuner skall ha
minst en röstningslokal öppen under perioden. Kommunen får
själv besluta om dagar och tider.
Kommunen ska när röstningslokaler utses ta hänsyn bland annat
till tillgänglighet och öppettider, samt säkerställa att lokalen inte
har någon anknytning till en viss politisk eller religiös
sammanslutning eller till ett företag.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att förtidsröstning sker
tisdagen 2 april på Medborgarhuset klockan 12.00–19.00,
lokalkontoret i Hede klockan 13.00–15.00 och lokalkontoret i
Funäsdalen klockan13.00–15.00.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
BESLUT
Valnämndens beslut
- Förtidsröstning sker tisdagen 2 april på Medborgarhuset
klockan 12.00–19.00, lokalkontoret i Hede klockan 13.00–
15.00 och lokalkontoret i Funäsdalen klockan 13.00–15.00.
_____

Justerandes sign

Beslutsexp.

HÄRJEDALENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BLAD

Valnämnden

2019-03-04
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Vn § 14
Transport av röster mottagna i röstningslokaler vid
omvalet till kommunfullmäktige i Falun kommun
Dnr Vn 2019/14
ÄRENDE
Kommunen anordnar enligt vallagens (2005:837) 4 kap. 22 §
röstningslokaler för röstning under den tid då röstmottagning
enligt lagen medges. Röster som mottagits i dessa
röstningslokaler ska därefter skickas till valnämnden.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att arkivföreståndare
Kristina Pålsson får besluta att utse två personer att hämta röster
inlämnade vid röstningslokalen i Funäsdalen, Hede och Sveg för
leverans till valnämnden.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
BESLUT
Valnämndens beslut
- Arkivföreståndare Kristina Pålsson får besluta att utse två
personer att hämta röster inlämnade vid röstningslokalen i
Funäsdalen, Hede och Sveg för leverans till valnämnden.
_____

Justerandes sign

Beslutsexp.

HÄRJEDALENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BLAD

Valnämnden

2019-03-04
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Vn § 15
Utbildning för röstmottagare inför omvalet
till kommunfullmäktige i Falun kommun
Dnr Vn 2019/15
ÄRENDE
Enligt vallagen (2005:837) 3 kap. 5 § andra stycket får endast
den som har den utbildning som behövs för uppdraget utses till
röstmottagare.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att samtliga röstmottagare
ska genomgå utbildning för röstmottagare samt att arkivföreståndare Kristina Pålsson får i uppdrag att organisera
utbildningen.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
BESLUT
Valnämndens beslut
- Samtliga röstmottagare ska genomgå utbildning för
röstmottagare.
- Arkivföreståndare Kristina Pålsson får i uppdrag att organisera
utbildningen.
_____

Justerandes sign

Beslutsexp.

HÄRJEDALENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BLAD

Valnämnden

2019-03-04
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Vn § 16
Val av röstmottagare inför omvalet till
kommunfullmäktige i Falun kommun
Dnr Vn 2019/16
ÄRENDE
Valnämnden ska inför omvalet till kommunfullmäktige i Falun
2019 utse minst två röstmottagare per förtidsröstningslokal.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att arkivföreståndare
Kristina Pålsson får för valnämndens räkning utse röstmottagare
i nödvändig utsträckning samt att arvode utgår till röstmottagare
med 150 kronor per timme i tjänst.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
BESLUT
Valnämndens beslut
- Arkivföreståndare Kristina Pålsson får för valnämndens
räkning utse röstmottagare i nödvändig utsträckning.
- Arvode utgår till röstmottagare med 150 kronor per timme i
tjänst.
_____

Justerandes sign

Beslutsexp.

