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Utses att justera Kate Haeggstrom (C) 

Justeringens tid 
och plats 2022-04-07, kl. 12.00, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 9 - 20 

Sekreterare   

 Louise Linde   

Ordförande  
 

 Hans Lindström (SD)  

Justerare  
 

 Kate Haeggstrom (C) 
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Dnr VN 12-2022 

§ 10 Beställning av tjänster från Postnord 

Valnämndens beslut 

1. Postnords tjänster upphandlas för förvaring, sortering och frakt av 
poströster. 

2. Kanslichef ges delegationsrätt för beslut om beställning av tjänsterna, 
under förutsättning att priset ryms inom valnämndens budget för 
genomförande av allmänna val 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Vid valnämndens sammanträde den 2 mars 2022 informerade 
valadministrationen om Postnords tjänster för förvaring, sortering och frakt av 
poströster. Tjänsterna omfattar följande:  

- upphämtning av förtidsröster i röstningslokalerna varje dag under 
förtidsröstningsperioden 

- förvaring av förtidsrösterna fram till valdagen  

- utsortering av kommunexterna förtidsröster 

- sortering av förtidsröster i valdistrikts- och röstlängdsordning, inklusive 
förtidsröstning lagda i andra kommuner 

- leverans av förtidsröster till vallokalerna på valdagen 

Valadministrationen uppskattar utifrån tidigare års kostnad, samt utifrån de 
uppgifter som Postnord lämnat, att tjänsten bör kosta någonstans mellan 45-55 
tkr. Priset är avhängigt av beräknad mängd förtidsröster samt beräknad 
körslinga.   

För exakt prisuppgift behöver valadministrationen överlämna schema för 
förtidsröstning till Postnord. Då det fortsatt råder oklarheter kring 
valadministrationens önskade lokal i Kågeröd är ett sådant schema fortsatt inte 
färdigställt. Postnord önskar dock besked om beställning av tjänsterna under 
april månad, varför nästkommande nämndssammanträde inte bör inväntas för 
beslut.  

Valadministrationen föreslår därför att valnämnden fattar ett principbeslut om 
upphandling av Postnords tjänster för förvaring, sortering och frakt av 
poströster. Valadministrationen föreslår också att kanslichef ges rätt att fatta 
beslut på delegation om beställning av tjänsterna, under förutsättning att priset 
ryms inom valbudgeten.  

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-28 
Postnord, presentation av lokala valtjänster för kommuner 2022 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD): 1) Postnords tjänster upphandlas för förvaring, sortering 
och frakt av poströster. 2) Kanslichef ges delegationsrätt för beslut om 
beställning av tjänsterna, under förutsättning att priset ryms inom valnämndens 
budget för genomförande av allmänna val 2022 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, LATE) 
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Dnr 13-2022 

§ 11 Distribution av valsedlar som valnämnden enligt 
lag inte behöver distribuera till val- och röstningslokaler 

Valnämndens beslut 

1. Partier som inte har rätt att få sina valsedlar utlagda enligt vallagen men 
som är anmälda till valet till riksdag, kommunfullmäktige och/eller 
regionfullmäktige 2022 och som vill ha sina valsedlar distribuerade till 
kommunens röstnings- och vallokaler genom valnämnden ska få detta 

2. Valsedlar ska lämnas till Valkansliet genom Kommunhusets reception 
Herrevadsgatan 10 i Svalöv senast den 15 augusti 2022 

3. Valnämnden ansvarar inte för att informera partier om behov av 
påfyllning av valsedlar i vallokalerna.  

Sammanfattning av ärendet 

I syfte att säkerställa likvärdigheten i exponeringen av valsedlar i hela 
kommunen, föreslår valadministrationen att valnämnden erbjuder distribution 
även av de valsedlar som nämnden enligt lag inte behöver distribuera. 
Partierna får då leverera dessa till kommunhuset senast den 15 augusti.  

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD), Kate Haeggstrom (C), Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
och Pernilla Ekelund (L): 1) Partier som inte har rätt att få sina valsedlar utlagda 
enligt vallagen men som är anmälda till valet till riksdag, kommunfullmäktige 
och/eller regionfullmäktige 2022 och som vill ha sina valsedlar distribuerade till 
kommunens röstnings- och vallokaler genom valnämnden ska få detta. 2) 
Valsedlar ska lämnas till Valkansliet genom Kommunhusets reception 
Herrevadsgatan 10 i Svalöv senast den 15 augusti 2022. 3) Valnämnden 
ansvarar inte för att informera partier om behov av påfyllning av valsedlar i 
vallokalerna. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med dessa.  

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, LATE) 
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Dnr 14-2022 

§ 12 Förslag till ersättningsnivåer för valarbetare i 
samband med allmänna val 2022 

Valnämndens beslut  

1. Arvode för ordförande i vallokal fastställs till 4700 kronor. 

2. Arvode för vice ordförande i vallokal fastställs till 4300 kronor. 

3. Arvode för röstmottagare i vallokal fastställs till 3000 kronor.  

4. Timarvode till ersättande röstmottagare fastställs till 125 kronor per 
timme för den tid de står till förfogande men inte tjänstgör. 

5. Timarvode för röstmottagare vid förtidsröstning fastställs till 250 kronor.  

6. Arvode för deltagande i obligatorisk utbildning fastställs till 250 kronor 
för röstmottagare och ersättande röstmottagare.  

7. Arvode för deltagande i obligatorisk utbildning fastställs till 500 kronor 
för ordförande och vice ordförande.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2021-09-27, § 215 beslut om reviderade 
ersättningsbestämmelser för röstmottagare i allmänna val och kommunala 
folkomröstningar. I enlighet med bestämmelserna ska ersättningsnivåer 
fastställas av valnämnden inför varje val eller folkomröstning.  

Ersättningsbestämmelserna fastslår följande:  

 Röstmottagare, ordförande och vice ordförande i vallokal ska på 
valdagen ersättas med ett fast arvode. Ordförande och vice ordförande 
erhåller ett högre arvode än övriga funktionärer.  

 Röstmottagare i förtidsröstningslokal ersätts med timarvode. Timarvodet 
fastställs inför varje val av valnämnden. Arvode erhålls per påbörjad 
timme.  

 Ambulerande röstmottagare arvoderas då de tjänstgör på samma sätt 
som övriga röstmottagare.  

 För ersättande röstmottagare utgår halvt arvode för den tid de står till 
förfogande men inte tjänstgör. Vid påbörjad tjänstgöring ändras detta till 
helt arvode. 

 För deltagande i obligatorisk utbildning utgår samma timarvode som vid 
tjänstgöring som röstmottagare vid förtidsröstning.  

Förvaltningen har inför valet 2022 sett över arvodesnivåer för röstmottagare, 
ordföranden och vice ordföranden. Detta i enlighet med de nya 
bestämmelserna och efter utvärdering av arvodesnivåerna vid folkomröstning 
2021.  
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Förvaltningen bedömer att de ersättningsnivåer som tillämpades i samband 
med folkomröstningen 2021 har fungerat bra och bör tillämpas på nytt, men att 
en mindre justering bör göras av ordförandes respektive vice ordförandes 
ersättningsnivåer. Detta i syfte att uppmärksamma det utökade ansvar som 
ordförande har för möblering och schemaläggning.  

Den justering som föreslås innebär att ordförande vid valet 2022 får ett fast 
arvode om 4700 kronor, och vice ordförande 4300 kronor. Motsvarande 
arvoden vid folkomröstningen 2021 var 4500 kronor för både ordförande och 
vice ordförande.  

Justeringen innebär ingen budgetpåverkan, utan innebär en förflyttning av 
medel från vice ordförande till ordförande.   

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, 2022-03-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD): 1) Arvode för ordförande i vallokal fastställs till 4700 
kronor. 2) Arvode för vice ordförande i vallokal fastställs till 4300 kronor. 3) 
Arvode för röstmottagare i vallokal fastställs till 3000 kronor. 4) Timarvode till 
ersättande röstmottagare fastställs till 125 kronor per timme för den tid de står 
till förfogande men inte tjänstgör. 5) Timarvode för röstmottagare vid 
förtidsröstning fastställs till 250 kronor. 6)  Arvode för deltagande i obligatorisk 
utbildning fastställs till 250 kronor för röstmottagare och ersättande 
röstmottagare. 7) Arvode för deltagande i obligatorisk utbildning fastställs till 
500 kronor för ordförande och vice ordförande. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med dessa.  

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, LATE) 
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Dnr VN 15-2022 

§ 13 Fikapåsar till röstmottagare på valdagen 11 
september 

Valnämndens beslut  

1. Fikapåsar ska beställas från måltidsservice för leverans till respektive 
vallokal på valdagen 

Sammanfattning av ärendet 

Vid tidigare val har valadministrationen själv köpt in och distribuerat en enklare 
förtäring i form exempelvis kaffe och kakor till röstmottagarna. Hanteringen 
innebär en extra logistik för valkansliet men innebär en låg kostnad per 
röstmottagare.  

Vid folkomröstningen beställde valnämnden istället fikapåsar från 
måltidsservice, inklusive leverans till respektive omröstningslokal, till de 
röstmottagare som tjänstgjorde på omröstningsdagen. Vid utvärderingen efter 
folkomröstningen fick just dessa fikapåsar många positiva kommentarer. Det 
framgår att fikapåsarna fått röstmottagarna att känna sig extra uppskattade och 
omhändertagna av valnämnden. Beställning av fikapåsar från måltidsservice 
innebär en kostnad, men underlättar logistiken för valkansliet och ger en 
goodwill för nämnden. Förvaltningen bedömer, då budgetutrymme finns, att 
fikapåsar bör köpas in från måltidsservice även till valdagen den 11 september 
2022.  

Fikapåsar till röstmottagare på valdagen den 11 september innebär en kostnad 
om cirka 10 000 kronor. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1) Fikapåsar ska 
beställas från måltidsservice för leverans till respektive vallokal på valdagen 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta.  

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, LATE) 
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Dnr VN 16-2022 

§ 14 Informationshanteringsplan för valnämnden 

Valnämndens beslut 

1. Förslag till informationshanteringsplan för valnämnden, daterad den 25 
mars 2022, antas att gälla från och med den 6 mars 2022 

2. Dokumentationshanteringsplan för valnämnden i Svalövs kommun (VN 
180426 § 12) upphävs från och med den 6 mars 2022 

3. Informationshanteringsplan för valnämnden överlämnas till 
arkivmyndigheten för kännedom 

Sammanfattning av ärendet 

Valadministrationen har gjort en översyn av valnämndens 
dokumenthanteringsplan. Detta i syfte att harmoniera planen med 
kommunstyrelsens informationshanteringsplan samt att säkerställa planens 
aktualitet inför allmänna val 2022.  

Förslaget innebär att ett separat avsnitt avseende folkomröstning införs i 
planen. Vidare har gallringstider setts över och uppdaterats. 
Dokumenthanteringsplanen föreslås också byta namn till 
informationshanteringsplan, då detta är det begrepp som arkivmyndigheten 
förordar. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-25 
Förslag till informationshanteringsplan för valnämnden, daterad 2022-03-25 
Dokumentationshanteringsplan för valnämnden i Svalövs kommun (VN 180426 
§ 12), daterad den 20 april 2018. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD): 1) Förslag till informationshanteringsplan för valnämnden, 
daterad den 25 mars 2022, antas att gälla från och med den 6 mars 2022. 2) 
Dokumentationshanteringsplan för valnämnden i Svalövs kommun (VN 180426 
§ 12) upphävs från och med den 6 mars 2022. 3) Informationshanteringsplan 
för valnämnden överlämnas till arkivmyndigheten för kännedom 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med dessa.  

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, LATE) 
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Dnr VN 17-2022 

§ 15 Normschema för vallokal 2022 

Valnämndens beslut 

1. Normschema för vallokaler 2022, daterat den 21 mars 2022, antas. 

Sammanfattning av ärendet 

För att kunna prognostisera lönekostnaderna beslutade valnämnden inför EU-
valet 2019 att inrätta ett normschema, som respektive ordförande skulle förhålla 
sig till vid schemaläggning. Försöket föll väl ut och gav en likvärdighet i 
förutsättningar mellan valdistrikten och en förutsägbarhet vad gäller kostnader 
för ersättningar till valarbetare. Förvaltningen föreslår därför att ett normschema 
antas även inför valet 2022.   

Föreliggande förslag till normschema innebär att varje valdistrikt bemannas 
med en ordförande, en vice ordförande samt åtta röstmottagare. Totalt innebär 
detta en bemanning om 10 personer per vallokal och distrikt. Dessa bildar två 
team som löser av varandra under dagen enligt ett fastställt schema.  

Utöver ordinarie bemanning finns en ersättarpool som kallas in vid sjukdom 
eller andra förhinder, efter godkännande från valkansliet.  

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-21 
Förslag till normschema, daterat 2022-03-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD): 1) Normschema för vallokaler 2022, daterat den 21 mars 
2022, antas. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta.  

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, LATE) 
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Dnr VN 6-2022 

§ 16 Röstningslokaler vid allmänna val 2022 

Valnämndens beslut 

1. Följande lokaler ska i samband med valet 2022 användas som 
röstningslokaler i Teckomatorp, Kågeröd och Tågarp:  

- Teckomatorp: Församlingshemmet, Föreningsgatan 2 

- Kågeröd: Kågeröds bibliotek, Ekgatan 1  

- Tågarp: Församlingshemmet, Annerogatan 7 

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden ska besluta om röstningslokaler för förtidsröstningen inför 
allmänna val den 11 september 2022. Förtidsröstningsperioden pågår från den 
24 augusti till och med den 11 september 2022. 

Den 2 mars 2022 beslutade valnämnden att förtidsröstning ska erbjudas i 
kommunens 6 största tätorter (Svalöv, Teckomatorp, Billeberga, Tågarp, 
Kågeröd och Röstånga), och att en lokal per sådan tätort ska utses som 
röstningslokal under förtidsröstningen. Vid tidpunkten hade valadministrationen 
ännu inte fått klartecken om tillgänglighet för önskade lokaler i Kågeröd, Tågarp 
och Teckomatorp, varför beslut om lokaler i dessa tätorter sköts fram till 
nästkommande sammanträde.  

Då det fortsatt råder stora oklarheter kring tillgängligheten för 
valadministrationens önskade lokal i Kågeröd, föreslår valadministrationen att 
Kågeröds bibliotek används som förtidsröstningslokal i Kågeröd. Detta trots att 
lokalen inte är helt optimal i sin utformning.  

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD): 1) Följande lokaler ska i samband med valet 2022 
användas som röstningslokaler i Teckomatorp, Kågeröd och Tågarp:  

- Teckomatorp: Församlingshemmet, Föreningsgatan 2 

- Kågeröd: Kågeröds bibliotek, Ekgatan 1  

- Tågarp: Församlingshemmet, Annerogatan 7 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med dessa.  

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, LATE) 
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Dnr VN 19-2022 

§ 17 Ambulerande röstmottagare- tillgänglighet 

Valnämndens beslut  

1. Ambulerande röstmottagare kommer att vara bokningsbara vid följande 
tillfällen under förtidsröstningsperioden och på valdagen:  

- Den 25 augusti klockan 11.00- 14.00 

- Den 29 augusti klockan 11.00- 14.00 

- Den 31 augusti klockan 11.00- 14.00 

- Den 8 september klockan 11.00- 14.00 

- Valdagen, den 11 september klockan 10.00- 16.00 

2. Undantag från dessa tillfällen kan medges vid behov. 

3. Ambulerande röstmottagare ska på bestämd tid besöka respektive 
särskilt boende under förtidsröstningsperioden enligt följande:  

- Åsgården, den 1 september klockan 11.00- 14.00 

- Solgården, den 5 september klockan 11.00- 14.00 

- Ängslyckan, den 7 september klockan 11.00- 14.00 

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden ska utse ambulerande röstmottagare enligt Vallagen 7 kap 3 a § 
för att hjälpa personer som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller 
ålder inte själva kan ta sig till röstmottagningsställe. De ambulerande 
röstmottagarna ersätter de tidigare kommunala buden. 

De ambulerande röstmottagarna ska vara behjälpliga under förtidsröstningen, 
men valnämnden har möjlighet att fatta beslut om omfattningen. 

Förvaltningens förslag är att de ambulerande röstmottagarna ska finnas 
tillgängliga under på förhand bestämda bokningsbara tillfällen under fyra 
vardagar inför allmänna val 2022. Detta bedöms vara tillräckligt då det vid valet 
2018 inte var någon större efterfrågan på ambulerande röstmottagning.  

Utöver detta föreslås de ambulerande röstmottagarna på bestämd tid besöka 
respektive särskilt boende i kommunen. 

Valkansliet har även varit i kontakt med sektor vård och omsorg med förfrågan 
om intresse av ambulerande röstmottagarteam till daglig verksamhet. Sektor 
vård och omsorg har dock gjort bedömningen att det är bättre att personal vid 
behov ledsagar brukare till ordinarie vallokal.  

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-29 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD) och Pernilla Ekelund (L): 1) Ambulerande röstmottagare 
kommer att vara bokningsbara vid följande tillfällen under 
förtidsröstningsperioden och på valdagen:  

- Den 25 augusti klockan 11.00- 14.00 

- Den 29 augusti klockan 11.00- 14.00 

- Den 31 augusti klockan 11.00- 14.00 

- Den 8 september klockan 11.00- 14.00 

- Valdagen, den 11 september klockan 10.00- 16.00 

2) Undantag från dessa tillfällen kan medges vid behov. 

3) Ambulerande röstmottagare ska på bestämd tid besöka respektive särskilt 
boende under förtidsröstningsperioden enligt följande:  

- Åsgården, den 1 september klockan 11.00- 14.00 

- Solgården, den 5 september klockan 11.00- 14.00 

- Ängslyckan, den 7 september klockan 11.00- 14.00 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med dessa.  

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, LATE) 
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Dnr VN 18-2022 

§ 18 Valsedlarnas ordning i valsedelställ 

Valnämndens beslut  

1. Vid utplacering av valsedlar följer valnämnden Valmyndighetens 
ställningstagande angående valsedlarnas ordning i valsedelsställen 
(2022-02-18 dnr VAL-161). 

Sammanfattning av ärendet 

Från 1 februari 2022 gäller enligt vallagen (2005:837) 8 kap 2 § 3 st att 
valsedlarna ska presenteras på ett likformigt sätt. 

Valmyndigheten har i ställningstagande daterat 18 februari 2022 dnr VAL- 161 
lämnat rekommendation till valnämnderna om valsedlarnas placering i 
valsedelställen.  

Partivalsedlar, dvs. valsedlar med enbart val-och partibeteckning, ställs i varsin 
lodrät rad i ordningen riksdag (gul), kommunfullmäktige (vit) och 
regionfullmäktige (blå). Valsedlarna ska i varje lodrät rad stå i bokstavsordning 
efter den partibeteckning som partiet anmält sitt deltagande, dvs. det namn som 
står på valsedeln. Blanka valsedlar ska stå väl synliga nedanför de övriga 
valsedlarna i valsedelstället. 

Samma ordning gäller för namnvalsedlar. 

Partivalsedlar och namnvalsedlar placeras inte i samma valsedelsställ och får 
inte blandas med varandra. 

Förvaltningen föreslår valnämnden följa Valmyndighetens ställningstagande. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-28 
Valmyndigheten, Ställningstagande om valsedlarnas ordning i valsedelställen, 
2022-02-18, dnr VAL-161 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD): 1) Vid utplacering av valsedlar följer valnämnden 
Valmyndighetens ställningstagande angående valsedlarnas ordning i 
valsedelsställen (2022-02-18 dnr VAL-161). 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med dessa.  

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, LATE)
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§ 19 Öppettider, förtidsröstningslokaler 

Valnämndens beslut  

1. Valnämndens ordförande ges rätt att på delegation fatta beslut om 
öppettider för förtidsröstningslokaler vid valet 2022. 

Sammanfattning av ärende 

Under hela förtidsröstningsperioden ska det finnas minst en röstningslokal 
öppen per dag. Valnämnden ska besluta om vilka tider och på vilka platser som 
förtidsröstningen ska ske.  

Valnämnden har tidigare fattat beslut om att förtidsröstning ska erbjudas i 
Svalöv, Teckomatorp, Billeberga, Tågarp, Kågeröd och Röstånga. Under våren 
har det rått stora oklarheter kring tillgängligheten för valadministrationens 
önskade lokal i Kågeröd, och där beskedet slutligen blivit att lokalen inte är 
tillgänglig. Valadministrationen har då istället kommit överens med kultur och 
fritid om att använda Kågeröds bibliotek som förtidsröstningslokal. Kultur- och 
fritidschef önskar att under vecka 18 samråda med Lunnaskolans ledning kring 
vilka datum som fungerar bäst utifrån ett verksamhetsperspektiv.  

För att beslut om öppettider för förtidsröstningslokaler inte ska fördröjas mer än 
nödvändigt föreslår valadministrationen att valnämndens ordförande ges rätt att 
på delegation fatta beslut om dessa.  

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-1 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD): 1) Valnämndens ordförande ges rätt att på delegation 
fatta beslut om öppettider för förtidsröstningslokaler vid valet 2022. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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§ 20  Information  

Valnämndens beslut  

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Valsamordnare, Linnea Tingne och enhetschef för kansliet, Louise Linde 
informerar om:  

a) Statsbidrag om ca 414 000 kr har nu betalats ut. Tillskillnad från tidigare 
år avser inte bidraget enbart förtidsröstning, utan det är ett generellt 
bidrag för genomförandet.  

a) Ekonomisk prognos  

b) Uppföljning tidplan samt planerade ärenden till kommande 
sammanträde.  

c) Valmyndigheten har tagit fram ett obligatoriskt utbildningsmaterial inför 
valet 2022. Mer information om upplägg och utbildningsmaterial 
kommer att presenteras vid nämndens kommande sammanträde.   

d) Valkansliet har bokat ett möte med kommunfullmäktiges presidium och 
har för avsikt att föreslå att presidiet kallar till möte med partiernas 
gruppledare/säkerhetsansvariga för att informera och diskutera aktuella 
frågor inför det kommande valet.  

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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