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§ 14/19

Fastställande av dagordning
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att fastställa dagordningen. Frågan om extra sammanträde med anledning av
genomförandet av förtidsröstning till omvalet i Falun behandlas under övriga frågor.
_______
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Dnr VN/2019/0004/059-1

Avtal med PostNord för utförande av tjänster vid
förtidsröstning för valet till Europaparlamentet 2019
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att
1. Uppdra till PostNord att transportera, sortera och förvara förtidsröster för valet till
Europaparlamentet 2019
2. Uppdra till kanslichefen att teckna avtal med PostNord för utförande av uppdraget.

Ärendet

Bakgrund
Inför valen 2014 fattade valnämnden beslutet att hanteringen av förtidsröster skulle ske av PostNord 1
istället för såsom tidigare av tjänstepersoner på Nynäshamns kommun. Bakgrunden till beslutet var att
det bedömdes som effektivare och mindre kostsamt att PostNord hanterade förtidsrösterna, och att det
bedömdes kunna genomföras på ett bra och säkert sätt. Det är en stor administrativ uppgift att hantera
förtidsrösterna. Vid valen före 2014 togs extra resurser in till valkansliet för att hantera förtidsrösterna.
Uppdraget till PostNord har i korthet varit att PostNord hämtat förtidsrösterna och väljarförteckningarna
från respektive lokal. Rösterna har därefter transporterats till PostNords lokaler där de sorterats i
valdistrikts- och röstlängdsordning. Rösterna har sedan levererats på valdagen till respektive vallokal.
PostNord har anlitats genom en direktupphandling och ett avtal har slutits mellan PostNord och
Nynäshamns kommun. Avtalen har förhandlats på nationell nivå mellan PostNord och Valmyndigheten
och har varit lika för alla kommuner som anlitar PostNord för valtjänsten. Utöver avtalet har ett
hämtningsschema funnits där platser och tider för hämtning och lämning av röster reglerats.
Nynäshamns kommun har även bifogat en bilaga till avtalet där ytterligare rutiner beskrivits såsom frågor
om säker förvaring samt om processen avseende sortering och rapportering av rösterna.
PostNord har uppdragits att transportera, sortera och förvara förtidsrösterna för de allmänna valen 2014
och 2018 samt för valet till Europaparlamentet 2014. Efter varje val har en utvärdering gjorts för att hitta
områden där det funnits en möjlighet att förbättra förutsättningarna inför ett eventuellt kommande
samarbete. Dessa förbättringsområden har diskuterats med PostNord och i de fall där förbättringar
kunnat ske har den lokala avtalsbilagan uppdaterats.
Förslag till avtal för valet till Europaparlamentet 2019
Det förslag till avtal som PostNord och Valmyndigheten har tagit fram inför valet 2019 innehåller samma
processer som tidigare avtal har gjort gällande transportering, sortering och förvaring av röster.
Prisbilden är liknande den prisbild som fanns för valet 2018. Dock tar PostNord betalt per hanterad röst
och eftersom antalet förtidsröster kan antas bli lägre för valet till Europaparlamentet, bedöms det totala
priset för avtalet att vara lägre för detta val än för valet 2018.
Avseende den lokala bilagan som tillfogas avtalet har valkansliet och PostNord kommit överens om två
utvecklingsområden inför ett kommande samarbete. Det första utvecklingsområdet gäller kontakten
mellan valkansliet och PostNord lokalt. Valkansliet har konstaterat att vi bör genomföra flera korta
avstämningsmöten på plats i PostNords lokaler utöver den löpande kontakt vi hade tidigare val. Syftet
med dessa möten är att stämma av arbetsläget avseende förtidsrösterna. Det andra utvecklingsområdet
rör processen för sorteringen av röster, där vi tillför ytterligare en genomräkning av alla rösterna. Detta
1
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säkerställer att eventuella röster som sorterats till fel valdistrikt kan upptäckas tidigare och därmed
eliminera en del administrativt arbete.

Förvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att valnämnden beslutar att uppdra kanslichefen att teckna avtal
med PostNord för att transportera, sortera och förvara förtidsrösterna för valet till Europaparlamentet
2019. Arbetet kommer att ske i mycket nära dialog och kontakt med valkansliet och regelbundna
avstämningsmöten med PostNord kommer att genomföras före, under och efter valperioden. Utöver
detta kommer en lokal bilaga att bifogas avtalet som tydliggör förutsättningarna för arbetet i Nynäshamn.

Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar att
1. Uppdra till PostNord att transportera, sortera och förvara förtidsröster för valet till
Europaparlamentet 2019
2. Uppdra till kanslichefen att teckna avtal med PostNord för utförande av uppdraget.
_____
Exp:
Cristina Escobedo Rudberg
Kanslichefen
Kopia: Akten
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Dnr VN/2019/0003/111-8

Utläggning och placering av valsedlar
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att:
- Valnämnden ansvarar endast för att utläggning av valsedlar som enligt lag ska tillhandahållas i
vallokaler och röstningslokaler. Partivalsedlar för partier som inte har fått mer än 1% av rösterna
i de senaste två europaparlamentsvalen för samtliga partier kommer därför inte tillhandahållas av
Valnämnden. Valnämnden kommer heller inte att tillhandahålla namnvalsedlar för några partier.
-

Valsedlar ska i vallokal och röstningslokal placeras i valsedelställ utifrån bokstavsordning i
enlighet nedan föreslagen valsedelordning. Det som avgör placeringen i bokstavsordning är
partibeteckningen som är registrerad hos Valmyndigheten. Placering enligt bokstavsordning
gäller enskilt för varje rad, varje rad har tolv fack.
• I den första raden placeras:
o Blanka valsedlar
o Partivalsedlar som kommunen enligt lag ska tillhandahålla
• I den andra raden placeras:
o Blanka valsedlar
o Namnvalsedlar från partier som får partivalsedlar utlagda i första raden
• I den tredje raden placeras:
o Valsedlar från övriga partier.
• I de fall fler än 12 övriga partier lämnar valsedlar till en röstningslokal eller vallokal
fortsätter placering i bokstavsordning i första raden i ett separat valsedelställ.

-

Röstmottagarna i röstningslokal och vallokal ska ta emot namnvalsedlar från representanter från
partierna och ansvara för att placera namnvalsedlarna på rätt plats i valsedelsstället.
Röstmottagarna i respektive lokal fyller på valsedlar i valsedelsställen från de inlämnande
valsedlarna så länge som dessa räcker, men ansvarar inte för att kontakta partierna om
namnvalsedlarna tar slut. Det är partiernas uppgift att se över tillgången för namnvalsedlar för
respektive lokal och, vid behov, lämna in fler valsedlar.

-

Ambulerande röstmottagare tar endast med sig blanka valsedlar och de valsedlar som enligt lag
ska tillhandahållas i röstningslokaler till väljare som vill rösta.
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Ärendet

Utläggning av valsedlar
Vissa valsedlar ska enligt lag finnas i alla vallokaler och röstningslokaler. Det är blanka valsedlar och
partivalsedlar för de partier som vid något av de två senaste europaparlamentsvalen fått mer än en
procent av rösterna i hela landet. Partiet måste även ha begärt utläggning av valsedlar till
Valmyndigheten. Utläggning av valsedlar innebär att Valnämnden beställer valsedlar och ser till att de
finns i varje röstningslokal och vallokal.
För val
-

till Europaparlamentet 2019 kommer dessa partier få partivalsedlar utlagda.
Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
Centerpartiet
Feministiskt Initiativ
Kristdemokraterna
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Miljöpartiet de gröna
Moderaterna
Piratpartiet
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Valnämnden har möjlighet att utöka sin skyldighet att lägga ut valsedlar till att omfatta andra partier
samt namnvalsedlar. För närvarande finns inte resurser för att genomföra detta utan i sådana fall skulle
andra uppgifter behöva bortprioriteras och personalkostnaderna skulle troligtvis öka.
Placering av valsedlar
Det är valnämnden i varje kommun som beslutar om ordningen bland valsedlarna i röstningslokaler och
vallokaler. Dock har Valprövningsnämnden och Justitieombudsmannen beslutat att valsedlarna ska vara
likformigt presenterade. Ett exempel som Valmyndigheten tar upp på en placering som inte är tillåten, är
om vissa valsedlar placeras på ett bord en bit bort från övriga valsedlar.
Det är också önskvärt att det är tydligt hur ordningen bland valsedlarna ska vara i röstningslokal och
vallokal och hur rutinerna kring valsedlarna är. Mot bakgrund av detta föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att valsedlarna placeras i valsedelsställ och i bokstavsordning enligt bild 1
nedan, och att grunden för placeringen är den partibeteckning som finns registrerad i det aktuella valet
hos Valmyndigheten. Placering enligt bokstavsordning gäller enskilt för varje rad, varje rad har tolv fack.
I första raden placeras blanka valsedlar och partivalsedlar för partier som enligt lag ska få valsedlar
utlagda, i andra raden placeras blanka valsedlar och namnvalsedlar för partier som fick sina valsedlar
utlagda i första raden och i tredje raden placeras övriga partiers valsedlar. I de fall fler än tolv övriga
partier lämnar valsedlar till en röstningslokal eller vallokal, så att valsedlarna inte får plats i ett
valsedelställ, fortsätter placering i bokstavsordning i första raden i ett separat valsedelställ.
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Bild 1.
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Vänsterpartiet

TOM

TOM

Övriga partier

Valnämndens beslut om placeringen av valsedlar skickas till partierna samt finns i alla röstningslokaler
och vallokaler. En illustration över beslutet av placering av valsedlar i valsedelsställen kommer att tas
fram som ska placeras vid valsedlarna i respektive lokal.
Röstmottagarnas ansvar att placera ut valsedlar 2
Det är röstmottagarnas uppgift att hålla ordning bland valsedlarna i vallokalerna och röstningslokalerna.
Detta gäller alla valsedlar som finns i lokalen, både de som kommunen är skyldig att lägga ut, och de
valsedlar som partierna själva kommit med. För att upprätthålla ordningen är det också röstmottagarna
som fyller på valsedlar i valsedelsställen. Det är även viktigt att väljarna får ta valsedlar i lugn och ro.
Därför ska inte andra än röstmottagarna ordna med valsedlarna.
När en representant för ett parti kommer med valsedlar till en lokal ska denne därför gå fram till en
röstmottagare och lämna över valsedlarna och röstmottagaren placerar i sin tur ut valsedlarna i
Notera att ”Utläggning av valsedlar” är en skyldighet i lag att tillhandahålla valsedlar i röstningslokaler
och vallokaler till skillnad från ”Placera ut valsedlar” som i detta fall innebär att lägga valsedlar i
valsedelstället.

2
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valsedelsstället. Valsedlarna ska överlämnas i lådor eller kassar fria från partisymboler, och partiets
representant som överlämnar valsedlarna ska också ta av eventuella partisymboler innan denne går in i
lokalen. Bakgrunden till detta är att röstningslokalerna och vallokalerna ska vara fria från partisymboler
enligt regler om propaganda.
Röstmottagarna fyller på valsedlar i valsedelsställen från de inlämnande valsedlarna så länge som dessa
räcker, men ansvarar inte för att kontakta partierna om namnvalsedlarna tar slut. Det är partiernas
uppgift att se över tillgången for namnvalsedlar för respektive lokal och, vid behov, lämna in fler
valsedlar.
Valsedlarna som lämnats in till en röstningslokal eller vallokal kommer läggas ut i den specifika lokalen för
den formen av röstning. Det innebär att valsedlar som lämnas in till en specifik röstningslokal kommer att
tas fram varje dag som den röstningslokalen har öppet. Däremot kan inte valsedlar som lämnats in till en
röstningslokal tas fram om samma lokal används som vallokal på valdagen. Detta har sin grund i att alla
vallokaler och röstningslokaler ska ha samma förutsättningar och beslutet att inte tillhandahålla
namnvalsedlar bör gälla i alla lokaler. I det fall där det finns en lokal som används som både
röstningslokal och vallokal, såsom exempelvis lokalen Sorunda församlingshem, kommer därmed alla
valsedlar som tillhör röstningslokalen att packas ner den sista dagen som förtidsröstningen genomförs.
De partier som vill lägga ut sina namnvalsedlar i vallokalen Sorunda församlingshem, ska därför komma
med valsedlarna på valdagens morgon, enligt samma princip som gäller för övriga vallokaler.
Valsedlar vid röstning med hjälp av ambulerande röstmottagare
Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett
röstmottagningsställe får om de begär det lämna sina röster i bostaden till ambulerande röstmottagare.
Kommunen ordnar med ambulerande röstmottagare som åker hem till de som behöver hjälp. De tar emot
väljarens röst på samma sätt som i en förtidsröstningslokal och transporterar rösten till röstningslokalen
Folkets Hus. Förvaltningen förslår att de ambulerande röstmottagarna tar med sig blanka valsedlar och
de valsedlar som enligt ska tillhandahållas av Valnämnden. Väljaren blir vid bokningen informerad om
vilka valsedlar som kommer att finnas och vilka denne måste tillhandahålla själv.

Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar att:
- Valnämnden ansvarar endast för att utläggning av valsedlar som enligt lag ska tillhandahållas i
vallokaler och röstningslokaler. Partivalsedlar för partier som inte har fått mer än 1% av rösterna
i de senaste två europaparlamentsvalen för samtliga partier kommer därför inte tillhandahållas av
Valnämnden. Valnämnden kommer heller inte att tillhandahålla namnvalsedlar för några partier.
-

Valsedlar ska i vallokal och röstningslokal placeras i valsedelställ utifrån bokstavsordning i
enlighet nedan föreslagen valsedelordning. Det som avgör placeringen i bokstavsordning är
partibeteckningen som är registrerad hos Valmyndigheten. Placering enligt bokstavsordning
gäller enskilt för varje rad, varje rad har tolv fack.
• I den första raden placeras:
o Blanka valsedlar
o Partivalsedlar som kommunen enligt lag ska tillhandahålla
• I den andra raden placeras:
o Blanka valsedlar
o Namnvalsedlar från partier som får partivalsedlar utlagda i första raden
• I den tredje raden placeras:
o Valsedlar från övriga partier.
• I de fall fler än 12 övriga partier lämnar valsedlar till en röstningslokal eller vallokal
fortsätter placering i bokstavsordning i första raden i ett separat valsedelställ.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Valnämnden
Sammanträdesdatum 2019-02-14

Sida 10

§ 16/19
-

Röstmottagarna i röstningslokal och vallokal ska ta emot namnvalsedlar från representanter från
partierna och ansvara för att placera namnvalsedlarna på rätt plats i valsedelsstället.
Röstmottagarna i respektive lokal fyller på valsedlar i valsedelsställen från de inlämnande
valsedlarna så länge som dessa räcker, men ansvarar inte för att kontakta partierna om
namnvalsedlarna tar slut. Det är partiernas uppgift att se över tillgången för namnvalsedlar för
respektive lokal och, vid behov, lämna in fler valsedlar.

-

Ambulerande röstmottagare tar endast med sig blanka valsedlar och de valsedlar som enligt lag
ska tillhandahållas i röstningslokaler till väljare som vill rösta.

Föredragning

Delprojektledare Olivia Gustafsson informerar om förslaget.
______

Skickas till
Partierna
Kopia: Akten
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Dnr VN/2019/0003/111-9

Delad röstlängd
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att inte beställa delad röstlängd för distrikten vid valet till Europaparlamentet.

Ärendet
Valdistrikt 4 har vid tidigare val haft en delad röstlängd på grund av det stora antalet röstberättigade.
Valnämnden har också tidigare beslutat om utökat antal röstmottagare i valdistrikt 4 till tio
röstmottagare. En delad röstlängd möjliggör att mottagningen av röstande kan delas upp i två
mottagningar. Röstmottagarna arbetar då två och två med den gemensamma valurnan placerad mellan
sig. Förfarandet minskar köbildningen men kräver ett utökat antal röstmottagare.
På grund av det nya kravet på avskärmning av platsen för valsedlar kan man förvänta sig en ökad
köbildning vid valsedelsställen vilket kan komma att ändra flödet av röstande i vallokalen.
Kommunstyrelseförvaltningen tror därför inte att det finns något behov av delad röstlängd i valdistrikten.
Före valet 2018 fanns möjlighet att beställa delad röstlängd för ett specifikt valdistrikt, den möjligheten
finns inte längre. Beställningen utgår från antalet röstberättigade i valdistrikten. Vid beställningen kan
inte antalet röstberättigade anges så exakt att vi bara får delad röstlängd i ett distrikt, utan röstlängden
kommer att delas i fler distrikt än det vi önskar. Det går att hantera de delade röstlängderna i vallokalen,
men det är inte önskvärt med delade röstlängder.
Sammantaget föreslår kommunstyrelseförvaltningen att ingen beställning av delad röstlängd görs för
valet till Europaparlamentet 2019.

Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar att inte beställa delad röstlängd för distrikten vid valet till Europaparlamentet.
______
Kopia: Akten
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Dnr VN/2018/0012/111-11

Begränsat öppethållande i vallokal vid valet till
Europaparlamentet 2019
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar om avkortat öppethållande i vallokal i valdistrikt 17, Torö. Vallokalen skall hållas
öppen mellan kl 09.00 och 13.00, samt 17.00 och 21.00.

Ärendet
Valnämnden har den 24 januari 2019, § 19, beslutat att samråda med Länsstyrelsen om avkortat
öppethållande av vallokalen i valdistrikt 17, Torö, vid valet till Europaparlamentet.
Länsstyrelsen har den 30 januari 2019 beslutat att inte ha något att erinra mot att vallokalen i
Nynäshamn 17 på valdagen kommer att hållas öppen mellan kl 09.00 och 13.00 samt 17.00 och 21.00.

Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar om avkortat öppethållande i vallokal i valdistrikt 17, Torö. Vallokalen skall hållas
öppen mellan kl 09.00 och 13.00, samt 17.00 och 21.00.
______
Kopia: Akten
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Röstmottagare i vallokal vid val till Europaparlamentet
2019
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att
1. utse röstmottagare att tjänstgöra vid val till Europaparlamentet 2019 i enlighet med bilaga A som
fogas till protokollet,
2. förordnandet förutsätter att röstmottagarna genomgått den obligatoriska utbildningen för
röstmottagare.
Ärendet
Valnämnden har den 24 januari 2019, § 8, beslutat att det ska tjänstgöra åtta röstmottagare i samtliga
valdistrikt, undantaget valdistrikt 17 Torö där fyra röstmottagare tjänstgör. Valnämnden har också
samma dag, § 7, beslutat om rekrytering och bemanning i vallokaler.
Kommunstyrelseförvaltningen har utifrån ovan nämnda beslut sammanställt ett förslag till röstmottagare.
För att få tjänstgöra som röstmottagare krävs att röstmottagarna har genomgått den obligatoriska
utbildningen för röstmottagare. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att valnämndens beslut om
att förordna röstmottagare villkoras av att röstmottagarna genomgått den obligatoriska utbildningen för
röstmottagare. Förslaget till röstmottagare bifogas skrivelsen som bilaga A.
Förslaget i bilaga A innehåller vakanser. Kommunstyrelseförvaltningen kommer att föreslå röstmottagare
för de vakanta platserna. Enligt förslaget till ändring av delegationsordningen kommer besluten om
förordnande av röstmottagare fattas på delegation efter valnämndens beslut om förordnande i februari.

Ärendets behandling
Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar att
1. utse röstmottagare att tjänstgöra vid val till Europaparlamentet 2019 i enlighet med bilaga A som
fogas till protokollet,
2. förordnandet förutsätter att röstmottagarna genomgått den obligatoriska utbildningen för
röstmottagare.
______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Valnämnden
Sammanträdesdatum 2019-02-14

§ 20/19

Sida 14

Dnr VN/2018/0011/111-15

Röstmottagare i röstningslokal vid val till
Europaparlamentet 2019
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att
1. utse röstmottagare att tjänstgöra i röstningslokal vid val till Europaparlamentet 2019 i enlighet
med bilaga B som fogas till protokollet,
2. förordnandet förutsätter att röstmottagarna genomgått den obligatoriska utbildningen för
röstmottagare.

Ärendet
Valnämnden har den 24 januari 2019, § 7, beslutat om rekrytering och bemanning i vallokaler och
röstningslokaler.
För att få tjänstgöra som röstmottagare krävs att röstmottagarna har genomgått den obligatoriska
utbildningen för röstmottagare. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att valnämndens beslut om
att förordna röstmottagare villkoras av att röstmottagarna genomgått den obligatoriska utbildningen för
röstmottagare. Förslaget till röstmottagare bifogas skrivelsen som bilaga.
I varje röstningslokal måste det under den tid som röstmottagningen pågår, alltid vara minst två
röstmottagare på plats samtidigt. Det innebär att förvaltningen kommer att se över var det behövs
förstärkning på grund av högt tryck av röstande och avbyte för lunch m m.

Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar att
1. utse röstmottagare att tjänstgöra i röstningslokal vid val till Europaparlamentet 2019 i enlighet
med bilaga B som fogas till protokollet,
2. förordnandet förutsätter att röstmottagarna genomgått den obligatoriska utbildningen för
röstmottagare.
______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Valnämnden
Sammanträdesdatum 2019-02-14

§ 21/19

Sida 15

Dnr VN/2018/0007/002-7

Ändring av delegationsordning för Valnämnden
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att ändra texten under Villkor/Notering i punkterna 3.1, 3.2 och 4.1 valnämndens
delegationsordning till följande:
Valnämnden beslutar om förordnande av röstmottagare vid sina ordinarie sammanträden till och
med valnämndens sammanträde i februari 2019, efter valnämndens beslut i februari 2019 fattas
beslut om förordnanden på delegation.
Ändringen av delegationsordningen träder i kraft den 25 februari 2019.

Ärendet
Valnämnden har tidigare fattat beslut om ny delegationsordning den 15 maj 2018, § 34, och en ändring
av delegationsordningen den 7 juni 2018, § 47.
Delegationsordningen behöver ändras under punkterna 3.1, 3.2 och 4.1 för att anpassas till
Europaparlamentsvalet. Beslut om förordnande av röstmottagare kan då fattas på delegation efter
valnämndens sammanträde i februari 2019.

Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar att ändra texten under Villkor/Notering i punkterna 3.1, 3.2 och 4.1 valnämndens
delegationsordning till följande:
Valnämnden beslutar om förordnande av röstmottagare vid sina ordinarie sammanträden till och
med valnämndens sammanträde i februari 2019, efter valnämndens beslut i februari 2019 fattas
beslut om förordnanden på delegation.
Ändringen av delegationsordningen träder i kraft den 25 februari 2019.
_____
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Valnämnden
Sammanträdesdatum 2019-02-14

§ 22/19

Sida 16

VN/2019/0003/111

Utbildning för valnämnden
Delprojektledare Olivia Gustafsson informerar om regler för förtidsröstning, möblering och skyltning av
röstningslokalen, röstmottagningen och avslutningen av röstmottagningen.
Delprojektledare Eva Ryman informerar om röstmottagningen i vallokal, avbruten röstmottagning,
avslutning av röstmottagningen och rösträtt vid Europaparlamentsvalet.
_____

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Valnämnden
Sammanträdesdatum 2019-02-14

§ 23/19

Sida 17

VN/2019/0003/111

Information om kommunikationsplan
Delprojektledare Rebecca Skoglund informerar om kommunikationsplanen för Europaparlamentsvalet.
_____
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Valnämnden
Sammanträdesdatum 2019-02-14

§ 24/19

Sida 18

VN/2019/0003/111

Övriga frågor
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar om extra sammanträde den 28 februari kl 16.00 för beslut med anledning av
genomförandet av förtidsröstning till omvalet i Falun.
_______
Kopia: Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

