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§ 1  
 
Säkerhet kring val 2019 – information från säkerhetsstrateg 
Dnr: LKS 2019-054 

Säkerhetsstrateg Joakim Hagetoft, informerar om säkerhet kring Europavalet 2019. 

Bildspel bifogas till samtliga ledamöter och ersättare i valnämnden. 

Valnämndens beslut 
 
Valnämnden tar del av informationen. 
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 JUSTERING     Sign: 
 

§ 2 
 
Utvärdering av valet hösten 2018 – information  
Dnr: LKS 2019-054 
 
Informations lämnas om utvärdering av riks, kommun och landstingsvalet 2018. 
 
Vid förra valet gjordes en lokal enkät som lämnades till samtliga röstmottagare. Dålig 
skyltning samt långa köer var det som mest framfördes. Det kommer att åtgärdas 
inför kommande val. 

Valnämndens beslut 
 
Valnämnden tar del av informationen. 
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§ 3 
 
Omval i Falu kommun - information 
Dnr: LKS 2019-054 
 
På grund av att 145 valsedlar lämnades in för sent har valmyndigheten beslutat om 
omval för kommunfullmäktige i Falun. Omvalet kommer att ske den 7 april.  
 
Samtliga Sveriges kommuner måste erbjuda förtidsröstning.  
Lysekils kommun kommer att ha öppet 28-29 mars kl. 13.00-15.00 samt 3-5 april kl. 
13.00-15.00 för eventuella invånare på besök i Lysekil från Falun som vill rösta. 
 

Valnämndens beslut 
 
Valnämnden tar del av informationen. 
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§ 4 
 
Genomgång av nyheterna i vallagen inför val 2019 – information  
Dnr: LKS 2019-054 
 
Ordförande redovisar nyheterna i vallagen. Skyddet för valhemligheten ska förbättras, 
högre krav på att den plats där valsedlarna läggs ut ska vara avskärmad från insyn 
från andra väljare. Denna avskärmning gjordes i Lysekils kommun i alla vallokaler vid 
höstens val.  

Valnämndens beslut 
 
Valnämnden tar del av informationen. 
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§ 5 
 
Utbildningsdagar - information 
Dnr: LKS 2019-054 
 
Ordförande informerar om planerade utbildningsdagar för röstmottagare 
 
Inplanerade utbildningar för röstmottagare till förtidsröstningen är 25 april kl. 17.00 
samt 6 maj kl. 18.00. 
 
Utbildning för röstmottagare till valdagen är inplanerat den 14 maj kl. 18.00 samt  
16 maj kl. 19.00. 

Valnämndens beslut 
 
Valnämnden tar del av informationen. 
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§ 6 
 
Riktlinjer och instruktioner för hantering av propaganda vid val 2018  
och EU-val 2019 – information 
Dnr: LKS 2018-143 
 
Vallagen fastställer att propaganda inte får förekomma vid röstningsmottagnings-
stället eller i ett intilliggande utrymme då detta kan påverka väljaren i sin röstning. 
För att säkerställa att väljare inte påverkas av politisk propaganda vid 
röstningsmottagningsställen har riktlinjer tagits fram för politisk propaganda. Dessa 
riktlinjer fastställdes inför riks, kommun och landstingsvalet i höstas. 

Valnämndens beslut 
 
Valnämnden tar del av informationen. 
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§ 7 
 
Delegation till valnämndens ordförande 
Dnr: LKS 2019-054 
 
Vallagen föreskriver att för varje valdistrikt ska det utses minst fyra röstmottagare, 
varav en ordförande och en ersättare för ordföranden, vice ordförande. 

Röstmottagare förordnas av valnämnden. Som röstmottagare får endast den som har 
fått utbildning för uppdraget utses. 
 
Beslutsunderlag 
 
Valkansliets tjänsteskrivelse 2019-02-15 

Valnämndens beslut 
 
Valnämnden beslutar att ge delegation till valnämndens ordförande att utse 
röstmottagare enligt följande kriterier:  

1. Tidigare års röstmottagare tillfrågas genom intresseanmälan 
2. Om behov finns, annonsering på kommunens insida och hemsida med 

ansökningsblankett för intresseanmälan 
3. Max två familjemedlemmar placeras i samma vallokal 
4. Personer som står på någon lista eller kandiderar för uppdrag för  

något parti kan inte vara röstmottagare vare sig under förtidsröstning 
eller på valdagen 

Beslutet skickas till 
 
Valkansliet 
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§ 8 
 
Riktlinjer för röstmottagning 2019 
Dnr:  LKS 2019-054 
 
Söndagen den 26 maj går Sverige till Europaparlamentval. I Europaparlamentvalet 
väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i 
parlamentet de fem kommande åren. För att valen ska kunna genomföras rättssäkert 
och effektivt krävs många engagerade medarbetares medverkan och lång planering så 
därför finns ett behov av framtagna riktlinjer.  

Alla som arbetar med valet för Lysekils kommun har ett gemensamt uppdrag, att 
tillgodose väljarens rättigheter. Vårt arbete utgår från de mänskliga rättigheterna och 
principen om alla människors lika värde. Vi arbetar för att ge likvärdig service med 
hög kvalitet till alla väljare. Vi har ett demokratiskt och lagstyrt uppdrag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Valkansliets tjänsteskrivelse 2019-02-26 med bilaga 
 
Valnämndens beslut 
 
Valnämnden beslutar att anta riktlinjer för röstmottagning 2019. 
 
Beslutet skickas till 
 
Valdistriktens ordförande 
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§ 9 
 
Röstningslokaler och öppethållandetider för förtidsröstning 
Dnr:  LKS 2019-054 
 
Röstningsperioden till Europaparlamentvalet 2019 börjar den 8 maj och avslutas 
valdagen den 26 maj. 
 
Röstningslokalerna ska i fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ge 
väljarna goda möjligheter att rösta. En röstningslokal ska vara tydligt avgränsad och i 
övrigt lämpad för ändamålet så att väljarna inte hindras eller störs under röstningen. 
 
Kommunen bestämmer vilka dagar och tider som röstningslokal ska vara öppen för 
röstning. En kommun ska dock minst ha en röstningslokal öppen varje dag under 
röstningsperioden. På valdagen ska minst en röstningslokal vara öppen för röstning 
mellan kl. 08.00-21.00 (samma öppettid som vallokalerna). 
 
Lysekil centrum, Gallerian, Kungsgatan 

Vecka 19 
88/5 - 10/5, onsdag - fredag  
kl. 10.00 – 13.00, 16.00 – 19.00 

 
11/5, lördag  
kl. 11.00 - 14.00 

 
12/5 söndag  
kl. 11.00 - 14.00 

Vecka 20 
13/5 - 17/5, måndag - fredag  
kl. 10.00 – 13.00, 16.00 – 19.00 

 
18/5, lördag  
kl. 11.00 - 14.00 

 
19/5, söndag  
kl. 11.00 - 14.00 

Vecka 21 
20/5 - 24/5, måndag - fredag 
kl. 10.00 - 19.00 

 
25/5, lördag  
kl. 11.00 - 14.00 

 

Kommunhuset, sammanträdesrum 
"Kornö" plan 2 

 26/5 Söndag kl. 
08.00 - 21.00 

 
Brastads Folkets hus 
 

Onsdag - fredag 8/5 – 10/5 kl. 16.00 – 19.00 
Onsdag - fredag 15/5 – 17/5 kl. 16.00 – 19.00 
Måndag - fredag 20/5 – 24/5 kl. 16.00 – 19.00 
 
Skaftö Församlingshemmet i Grundsund 
 

Onsdag - fredag 8/5 – 10/5 kl. 16.00 – 19.00 
Onsdag - fredag 15/5 – 17/5 kl. 16.00 – 19.00 
Måndag - fredag 20/5 – 24/5 kl. 16.00 – 19.00 
 
Beslutsunderlag 
 
Valkansliets tjänsteskrivelse 2019-02-19 
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Valnämndens beslut 
 
Valnämnden godkänner redovisat förlag på röstningslokaler och öppettider inför 
Europaparlamentvalet 2019 och ger kansliet rätt att teckna hyresavtal för 
valnämndens räkning. 
 
Beslutet skickas till 
 
Valkansliet 
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§ 10 
 
Vallokaler till den 26 maj 2019 
Dnr:  LKS 2019-054 
 
Vallagen ställer krav på att vallokalerna, i fråga om lokalisering, tillgänglighet och 
öppethållande, ska ge väljarna goda möjligheter att rösta. 
 
En vallokal ska vara tydligt avgränsad och i övrigt lämpad för ändamålet så att 
väljarna inte hindras eller störs under röstningen. Vallokalerna ska inte heller ha 
anknytning till en viss politisk sammanslutning och bör inte ha sådan anknytning till 
en viss religiös sammanslutning eller till visst företag som kan påverka väljaren i 
samband med röstningen. 
 
Lysekils kommun har 10 valdistrikt. Valnämndens kansli har inventerat vallokaler 
inför Europaparlamentvalet 2019 och tagit fram ett förslag på vallokaler. 
 
Valnämndens kansli har inför valnämndens möte dock inte haft möjlighet att titta på 
lokaler för valdistrikten 14840104 Lysekil Slätten och 14840105 Lysekil Dalskogen 
varför valnämndens kansli föreslår att valnämndens ordförande kan besluta dessa 
valdistrikt på delegation. 
 
Lysekil Kyrkvik Lysekils Segelsällskap Gullmar (LSSG) 
Lysekil Bansvik Blåstället 
Lysekil Centrum Dagcenter, Skeppargatan 1 
Lysekil Slätten  
Lysekil Dalskogen  
Lyse   Bergs skola 
Skaftö   Församlingshemmet Grundsund 
Brodalen  Bro skola, gymnastiksal 
Brastad väster  Stångenässkolans matsal 
Brastad öster  Folkets Hus, Brastad 
 
Beslutsunderlag 
 
Valkansliets tjänsteskrivelse 2019-02-19 
 
Valnämndens beslut 
 
Valnämnden godkänner redovisat förlag på vallokaler till den 26 maj 2019 och ger 
kansliet rätt att teckna hyresavtal för valnämndens räkning. 
 
Valnämnden ger ordförande i delegation att för valdistrikten 14840104 Lysekil Slätten 
och 14840105 Lysekil Dalskogen utse vallokal. 
 
Beslutet skickas till 
 
Roger Siverbrant, ordförande 
Valkansliet  
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§ 11 
 
Röstkort – Dubblettröstkort 
Dnr:  LKS 2019-054 
 
Valmyndigheten skickar ut röstkort till alla röstberättigade. Röstkorten skickas ut så 
att de beräknas nå alla röstberättigade i tid till att förtidsröstningen börjar, dvs. senast 
18 dagar före valdagen. De uppgifter om namn och adress som trycks på röstkortet 
hämtas från folkbokföringen 30 dagar före valdagen, dvs. den 26 april. 
 
Dubblettröstkort kommer att kunna skrivas ut av kommunens växel samt 
kommunstyrelseförvaltningen/valkansliet. Röstmottagarna i röstningslokalerna ska 
få möjlighet att skriva ut dubblettröstkort till väljare som kommer för att rösta utan 
att ha sitt röstkort med sig. 
 
Beslutsunderlag 
 
Valkansliets tjänsteskrivelse 2019-02-15 
 
Valnämndens beslut 
 
Valnämnden tar del av informationen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Valkansliet  
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§ 12 
 
Ambulerande röstmottagning 
Dnr:  LKS 2019-054 
 
Regleras i vallagen kap 7 om möjlighet för väljare att i vissa fall lämna sina röster till 
av valnämnden särskilt förordnade röstmottagare, 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 
särskilt förordnade röstmottagare, ambulerande röstmottagare. Detta är möjligt 
under samma tid som förtidsröstning får ske, dvs. från och med 18 dagar före 
valdagen. 
 
Kommunen bestämmer själv ambitionsnivån, t.ex. vilka tider som ambulerande 
röstmottagare ska vara tillgängliga. Samma regler som gäller vid röstmottagning i en 
röstningslokal för förtidsröstning ska tillämpas, det vill säga att minst två 
ambulerande röstmottagare ska alltid arbeta tillsammans hela tiden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Valkansliets tjänsteskrivelse 2019-02-15 
 
Valnämndens beslut 
 
Valnämnden beslutar att delegation ges till valnämndens ordförande att besluta om 
röstmottagare och organisation kring ambulerande förtidsröstning samt att 
ambulerande förtidsröstning ska pågå under samma tidpunkt då övrig förtidsröstning 
sker. 
 
Beslutet skickas till 
 
Valkansliet  
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§ 13 
 
Fullmakter att kvittera försändelser med förtidsröster 
Dnr:  LKS 2019-054 
 
För att få kvittera ut värdeförsändelser som innehåller förtidsröster, krävs ett 
protokoll från valnämnden där det framgår vem eller vilka som får kvittera dessa 
försändelser. Den som kvitterar ut försändelserna ska också kunna legitimera sig. 
Eftersom rätt person måste kvittera, kommer dessa försändelser inte att levereras 
inom eventuella befintliga avtal om utkörning av post. 
 
I enlighet med bestämmelser och anvisningar i vallagen föreslås valnämnden uppdra 
åt ordförande Roger Siverbrant, vice ordförande Niklas Högberg, valnämndens 
sekreterare, Mari-Louise Dunert samt till nämndsekreteraren Madelene Johansson, 
telefonist/receptionisterna Pialill Hasslöf och Marie Olausson att kvittera och motta 
samt tillsammans med beordrad personal fördela de förtidsröster som valnämnden 
tar emot. 

Vaktmästaren Olof Nydén äger rätt att kvittera och motta förtidsröster som inkommer 
till valnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Valkansliets tjänsteskrivelse 2019-02-15 
 
Valnämndens beslut 
 
Valnämnden godkänner föreslagna fullmakter för att kvittera försändelser med 
förtidsröster. 
 
Beslutet skickas till 
 
Valkansliet 
Roger Siverbrant, ordförande valnämnden 
Niklas Högberg, vice ordförande valnämnden 
Pialill Hasslöf, kommunvägledare 
Marie Olausson, kommunvägledare 
Olof Nydén, vaktmästare 
PostNord 
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§ 14 
 
Informationsinsatser 
Dnr:  LKS 2019-054 
 
Kommunen ska informera väljarna om hur Europaparlamentvalet kommer att 
genomföras inom den egna kommunen, såsom när lokaler för röstning kommer att 
vara öppna och var de ligger. Kommunernas informationsinsatser är nödvändiga 
komplement till Valmyndighetens insatser. 
 
Allmänheten ska få en god information om vad som gäller i fråga om 
Europaparlamentvalet. Varje kommun har ansvar för att sprida information om valet 
inom den egna kommunen. 
 
Valnämndens kansli föreslår följande informationsinsatser: 
 
 Annonsering i Lysekilsposten och Bohusläningen 

 Information på kommunens webbsida 

 Information på kommunens sociala medier 

 
Beslutsunderlag 
 
Valkansliets tjänsteskrivelse 2019-02-19 
 
Valnämndens beslut 
 
Valnämnden godkänner redovisade informationsinsatser. 
 
Beslutet skickas till 
 
Valkansliet  
Kommunikatör  
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§ 15 
 
Kommunikationer under Europaparlamentvalet 2019 
Dnr:  LKS 2019-054 
 
Valnämnden föreslås erbjuda och bekosta transport för väljare i kommunens glesbygd 
samt till övriga, som på grund av handikapp eller dylikt har svårigheter att ta sig till 
vallokalen. 
 
Förvaltningen föreslår att beställning av transport ska förbeställas av väljaren senast 
onsdagen den 22 maj 2019 till Taxi Väst AB för att samordning ska kunna ske inom 
respektive distriktsområde. 
 
Beslutsunderlag 
 
Valkansliets tjänsteskrivelse 2019-02-27 
 
Valnämndens beslut 
 
Valnämnden beslutar att genom annons i Lysekilsposten och Bohusläningen erbjuda 
fri transport för väljare i glesbygd samt till övriga som på grund av handikapp eller 
dylikt har svårigheter att ta sig till vallokalen. 
 
Valnämnden beslutar att förutom annons även lämna information på kommunens 
webbsida och sociala medier. 
 
Valnämnden beslutar att av Taxi Väst AB beställa transport med förbeställning från 
väljarna, så att samordning av transporter kan ske inom respektive distriktsområde. 
 
Beslutet skickas till 
 
Valkansliet  
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§ 16 
 
Placering av valsedlar i anslutning till röstningslokal och vallokal 
Dnr:  LKS 2019-054 
 
Enligt 8 kap 2§ Vallagen ska det i anslutning till ett röstmottagningsställe 
(röstningslokal eller vallokal) ordnas en lämplig plats där valsedlar kan läggas ut. 
 

Röstmottagarna har ansvar för att väljarna i varje vallokal och röstningslokal har 
tillgång till valsedlar för varje parti som vid något av de senaste två 
Europaparlamentsvalen har fått mer än 1 procent av rösterna (partivalsedlar).  
 

De partier som deltar i valet men som inte har rätt att få sina valsedlar utlagda, kan 
själva komma och lämna sina valsedlar i vallokal eller röstningslokalen. 
Valnämnden har enligt lag ingen skyldighet att hantera dessa valsedlar utöver 
ansvaret för ordningen bland alla valsedlar samt att kontrollera att partiet deltar i 
valet. 
 

Efter överenskommelse med partierna, kan partierna lämna sina namnvalsedlar till 
valkansliet, som sedan ser till att valsedlarna sprids ut till vallokalerna och 
röstningslokalerna. Sista dag för överlämnande är för förtidsröstningens, måndagen 
den 29 april. Inför valdagen den 26 maj är sista dag för överlämnande, måndagen den 
20 maj. Det är dock partierna själva som ansvarar för kontroll att valsedlarna finns att 
tillgå för röstmottagarna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Valkansliets tjänsteskrivelse 2019-02-19 
 
Valnämndens beslut 
 

1. Valnämnden beslutar att det är nämndens ansvar för leverans av valsedlar och 
blanka valsedlar till röstmottagningsställen. 

2. Valnämnden beslutar att de partier som deltar i valet men som inte har rätt att få 
sina valsedlar utlagda kan efter överenskommelse överlämnas till valkansliet. 
Inlämning inför förtidsröstningen senast måndagen den 29 april och inför 
valdagen, måndagen den 20 maj. 

3. Valnämnden beslutar att valsedlar som partierna levererar till 
röstmottagningsstället ska överlämnas till en röstmottagare. 

4. Valnämnden beslutar att röstmottagarna ansvarar för att hålla ordning på 
samtliga valsedlar och att samma ordning gäller för samtliga 
röstmottagningsställen i kommunen. 

5. Valnämnden beslutar att samtliga valsedlar ska placeras i de särskilda 
valsedelställ, inga övriga lådor, fack eller liknande får förekomma med valsedlar i 
anslutning till val- och röstningslokal. 

6. Valnämnden beslutar att valsedlar och blanka valsedlar placeras i ett 
valsedelsställ i alfabetisk ordning. 

 

Beslutet skickas till 
 
Valkansliet   
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§ 17 
 
Genomföra ändring i röstlängd vid val till Europaparlamentet 2019 
Dnr:  LKS 2019-054 
 
Röstlängderna fastställs 30 dagar för valdagen, d.v.s. den 26 april vid 
Europaparlamentvalet 2019. Personuppgifter i röstlängden hämtas från Skatteverkets 
folkbokföringsregister. De personer som anser sig felaktigt uteslutna ur röstlängden 
eller att den innehåller felaktiga uppgifter om dem, ska senast 12 dagar innan valet 
d.v.s. den 15 maj begära rättelse av uppgifterna hos länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen beslutar om rättelse ska göras eller inte, detta kan ske så sent som på 
valdagen. Länsstyrelsen skickar därefter en kopia på beslutet till den/de kommuner 
som berörs av ändringen och ger dem i uppdrag att föra in rättelserna i röstlängden. 

I de fall beslut om rättelse fattas efter att röstlängderna tryckts måste kommunen föra 
in ändringen manuellt i det aktuella distriktets röstlängd. 
 
Beslutsunderlag 
 
Valkansliets tjänsteskrivelse 2019-02-19 
 
Valnämndens beslut 
 

Valnämnden uppdrar till ordförande och vice ordförande att vid behov, i enlighet med 
beslut från länsstyrelsen, genomföra ändringar i röstlängderna. 
 
Beslutet skickas till 
 
Ordförande i valnämnden 
Vice ordförande i valnämnden 
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§ 18 
 
Kallelse till preliminär röstsammanräkning 2019-05-29 
”onsdagsräkningen” 
Dnr:  LKS 2019-054 
 
Ordföranden meddelar att valnämnden efter röstningsdagen ska sammanträda i 
Kommunfullmäktigesalen i Lysekils stadshus onsdagen 29 maj, kl. 09.00 för 
granskning och sammanräkning av bl.a. förtidsröster som inkommit efter valdagen, 
s.k. onsdagsräkning och valnämndens preliminära rösträkning. 

Förrättningen är offentlig och ska kungöras genom annons i Bohusläningen och 
Lysekilsposten samt på kommunens anslagstavla och webbsida. 
 
Beslutsunderlag 
 
Valkansliets tjänsteskrivelse 2019-02-19 
 
Valnämndens beslut 
 

Valnämnden antecknar ordförandes meddelande som en kallelse till 
onsdagsräkningen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Valnämnden 
  



 
 Sammanträdesprotokoll 

  
 
 Valnämnden  2019-03-06  21 (22) 
 
 

 JUSTERING     Sign: 
 

§ 19 
 
Arvodesbestämmelser Europaparlamentvalet 2019 
Dnr:  LKS 2019-054 
 

Tjänstgöringstid räknas från 07.30 till dess valet är avslutat och färdigräknat i 
vallokal med avdrag för en timmas måltidsrast. För de två röstmottagare som lämnar 
valmaterialet till valkansliet fortsätter timarvodet till dess avlämnandet är slutfört. 
Tid rapporteras per påbörjad halvtimma. För iordningsställande av vallokal utgår 148 
kr/tim i två timmar för högst fyra personer per valdistrikt. 
 

Till ordförande i distrikt och valkansli utgår ett arvode av 550 kronor och till vice 
ordförande 450 kronor utöver timarvodet. Till valnämndens ledamöter utgår ett 
dagsarvode om 1062 kronor. Ersättning till röstmottagare och valnämnd under 
utbildningen utgår med sammanträdesersättning 590 kr, max 4 timmar. 
 

Vid händelse av återbud från röstmottagare under valdagen kommer ett antal 
reserver att utses för jourtjänstgöring. Detta uppdrag innebär att personen ska vara 
tillgänglig under valdagen för att med kort varsel kunna inträda som röstmottagare. 
Arvodet som utbetalas till reserv den 26 maj föreslås till en engångssumma på  
710 kronor. Om reserv inträder som röstmottagare gäller i stället arvode för 
röstmottagare 148 kr/tim. 
 

Ersättning för valkansliets personal och övrig anställd förvaltningspersonal, som 
beordras arbeta för valet och vars arbete inte omfattas inom deras ordinarie arbetstid, 
t ex ledande av utbildning, förtidsrösthantering mm, ska gällande kommunala avtal 
tillämpas = fyllnadslön, övertidsersättning. Denna ersättning ska belasta 
valnämndens ansvar och budget. 
 

Beslutsunderlag 
 
Valkansliets tjänsteskrivelse 2019-02-15 
 
Valnämndens beslut 
 

Valnämnden fastställer följande arvoden inför Europaparlamentvalet 2019: 

Ordförande i valdistrikt 148 kr/tim samt ett fast arvode om 550 kr 
Vice ordförande i valdistrikt 148 kr/tim samt ett fast arvode om 450 kr  
Röstmottagare 148 kr/tim gäller valdag samt förtidsröstning 
Jourtjänstgöring 710 kr under valdagen  
Förtäring i vallokal 100 kr under valdagen 
Obligatorisk utbildning  sammanträdesarvode 590 kronor  
Valnämndens ledamöter dagsarvode om 1062 kr, valdagen 
Valkanslipersonal arbete som inte omfattas inom deras ordinarie 
  arbetstid ska kommunala avtal tillämpas, 
 fyllnadslön, övertidsersättning som ska belasta 
  valnämnden 
 

Beslutet skickas till 
 
Valkansliet  



 
 Sammanträdesprotokoll 

  
 
 Valnämnden  2019-03-06  22 (22) 
 
 

 JUSTERING     Sign: 
 

§ 20 
 
Nästa sammanträde med valnämnden 
Dnr:  LKS 2019-054 
 
Nästa sammanträde med valnämnden kommer att ske den 8 maj 2019, kl. 17.00. 
 
Valnämndens beslut 
 
Valnämnden antecknar detta som en kallelse till sammanträde den 8 maj 2019,  
kl. 17.00. 
 
Beslutet skickas till 
 
Valnämnden  
 
 


