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VN § 1  

Justering av dagordning 

Beslut 

1. Ärendet ”Fullmakt för avhämtning och avlämning av röster vid Postnord” 

läggs till dagordningen. 

2. Ärendet ”Tid för onsdagsräkning” läggs till dagordningen. 

3. Ärendet ”Röstningslokal och öppettider vid omval 2019” läggs till 

dagordningen. 

4. Ärendet ”Arvodering av röstmottagare vid omval 2019” läggs till 

dagordningen. 

Ärendet 

Valnämnden justerar dagordningen. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

1. Ärendet ”Fullmakt för avhämtning och avlämning av röster vid Postnord” 

läggs till dagordningen. 

2. Ärendet ”Tid för onsdagsräkning” läggs till dagordningen. 

3. Ärendet ”Röstningslokal och öppettider vid omval 2019” läggs till 

dagordningen. 

4. Ärendet ”Arvodering av röstmottagare vid omval 2019” läggs till 

dagordningen.  
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VN § 2 VN 2019/16 

Fullmakt för avhämtning och avlämning av röster vid 
Postnord 

Beslut 

Valnämnden beslutar att fullmakt ges till kommunsekreterarna Sara Beya 

Brand och Mikael Granath för avlämning och avhämtning av röster vid 

Postnord AB under valet till Europaparlamentet 2019. 

Ärendet 

Under den period som valet till Europaparlamentet genomförs finns behov 

av att hämta och lämna röster vid Postnord AB i Vansbro. Företrädesvis 

görs detta av kommunens valhandläggare genom att en fullmakt utfärdas. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Valnämnden beslutar att fullmakt ges till kommunsekreterarna Sara Beya 

Brand och Mikael Granath för avlämning och avhämtning av röster vid 

Postnord AB under valet till Europaparlamentet 2019. 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2019-02-18
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VN § 3 VN 2019/15 

Tid för onsdagsräkning 

Beslut 

Valnämndens preliminära rösträkning (onsdagsräkningen) genomförs 

onsdagen den 29 maj 2019, kl. 09.00, i Medborgarhuset, Vansbro. 

Ärendet 

Vid valnämndens preliminära rösträkning vid valet till Europaparlamentet 

2019, den s.k. onsdagsräkningen, bedöms de förtidsröster som inte 

skickades ut till vallokalerna, de röster som kom tillbaka till kommunen från 

valdistrikten samt de röster som kommit in efter valdagen. 

 

Tid och plats för ovanstående behöver således beslutas av valnämnden. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Valnämndens preliminära rösträkning (onsdagsräkningen) genomförs 

onsdagen den 29 maj 2019, kl. 09.00, i Medborgarhuset, Vansbro. 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2019-02-18  
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VN § 4 VN 2019/17 

Röstningslokal och öppettider vid omval 2019 

Beslut 

Valnämnden fastställer röstningslokal och öppettider för omval 2019 enligt 

följande: 

 

Röstningslokal: Kommunkontoret i Medborgarhuset i Vansbro 

 

Öppettider: 

1 april kl. 09.00 – 12.00 

3 april kl. 15.00 – 18.00 

5 april  kl. 09.00 – 12.00 

Ärendet 

Valnämnden har att besluta om röstningslokaler och öppettider för dessa för 

omvalet 2019. Utifrån det antal förtidsröster från Falu kommun som 

lämnades i Vansbro vid RKL-valet 2018 bedöms det som att väljarna får 

goda möjligheter att rösta med föreslagen röstningslokal och öppettider. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Valnämnden fastställer röstningslokal och öppettider för omval 2019 enligt 

följande: 

 

Röstningslokal: Kommunkontoret i Medborgarhuset i Vansbro 

 

Öppettider: 

1 april kl. 09.00 – 12.00 

3 april kl. 15.00 – 18.00 

5 april  kl. 09.00 – 12.00 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2019-02-18   
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VN § 5 VN 2019/18 

Arvodering av röstmottagare vid omval 2019 

Beslut 

Valnämnden beslutar att inget arvode utgår till röstmottagare vid omval 

2019. 

Ärendet 

Förslaget avseende röstningslokaler och öppettider är att förtidsröstningen 

inför omvalet 2019 hålls på kommunkontoret i Medborgarhuset i Vansbro 

under arbetstid. Därav föreslås att anställda på kommunkontoret, som 

tidigare förordnats till röstmottagare, finns på plats och har beredskap för att 

ta emot röster. 

 

Det bedöms som troligt att röstmottagarna kommer att arbeta med sina 

ordinarie arbetsuppgifter största delen av öppettiden för röstningslokaler, 

och därmed uppbära sin vanliga lön. Således bedöms det inte nödvändigt att 

röstmottagarna arvoderas. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Valnämnden beslutar att inget arvode utgår till röstmottagare vid omval 

2019. 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2019-02-18  
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VN § 6  

Ekonomiska förutsättningar 

Ärendet 

Kommunsekreterare presenterar ekonomiska förutsättningar för valet till 

Europaparlamentet  2019.  
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VN § 7 VN 2019/1 

Vallokaler och öppettider 

Beslut 

Valnämnden fastställer vallokaler och öppettider för dessa under valdagen 

den 26 maj 2019 enligt följande: 

 

Distrikt Vallokal   Öppettider 

Nås Nederborgs skola  08.00 – 13.00 samt 

    16.00 – 21.00 

Järna Församlingshemmet  08.00 – 21.00 

Vansbro Pelarsalen, Medborgarhuset 08.00 – 21.00 

Äppelbo Gymnastikhallen, Berghedens skola 08.00 – 13.00 samt 

    16.00 – 21.00 

Ärendet 

Valnämnden har att fastställa vallokaler och öppettider för dessa för 

valdagen vid valet till Europaparlamentet 2019. 

 

Vansbro kommun består av fyra valdistrikt, Nås, Järna, Vansbro samt 

Äppelbo. Var och en av dessa ska ha en vallokal. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Valnämnden fastställer vallokaler och öppettider för dessa under valdagen 

den 26 maj 2019 enligt följande: 

 

Distrikt Vallokal   Öppettider 

Nås Nederborgs skola  08.00 – 13.00 samt 

    16.00 – 21.00 

Järna Församlingshemmet  08.00 – 21.00 

Vansbro Pelarsalen, Medborgarhuset 08.00 – 21.00 

Äppelbo Gymnastikhallen, Berghedens skola 08.00 – 13.00 samt 

    16.00 – 21.00 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2019-02-05  
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VN § 8 VN 2019/2 

Röstningslokaler och öppettider 

Beslut 

Valnämnden fastställer röstningslokaler och öppettider för dessa enligt 

följande: 

 

Röstningslokaler: Foajén i Medborgarhuset i Vansbro och Ja Järnas lokal i 

Dala-Järna 

 

Datum Tid  Lokal, Ort 

8 maj kl. 15.00 – 18.00 Ja Järnas lokal, Dala-Järna 

9 maj  kl. 15.00 – 18.00 Ja Järnas lokal, Dala-Järna 

10 maj  kl. 15.00 – 18.00 Foajén i Medborgarhuset, Vansbro 

11 maj kl. 11.00 – 14.00 Foajén i Medborgarhuset, Vansbro 

12 maj  kl. 11.00 – 14.00 Foajén i Medborgarhuset, Vansbro 

13 maj  kl. 15.00 – 18.00 Foajén i Medborgarhuset, Vansbro 

14 maj  kl. 15.00 – 18.00 Foajén i Medborgarhuset, Vansbro 

15 maj  kl. 15.00 – 18.00 Ja Järnas lokal, Dala-Järna 

16 maj  kl. 15.00 – 18.00 Ja Järnas lokal, Dala-Järna 

17 maj  kl. 15.00 – 18.00 Foajén i Medborgarhuset, Vansbro 

18 maj  kl. 11.00 – 14.00 Foajén i Medborgarhuset, Vansbro 

19 maj  kl. 11.00 – 14.00 Foajén i Medborgarhuset, Vansbro 

20 maj  kl. 15.00 – 18.00 Foajén i Medborgarhuset, Vansbro 

21 maj  kl. 15.00 – 18.00 Foajén i Medborgarhuset, Vansbro 

22 maj  kl. 15.00 – 18.00 Ja Järnas lokal, Dala-Järna 

23 maj  kl. 15.00 – 18.00 Ja Järnas lokal, Dala-Järna 

24 maj  kl. 15.00 – 18.00 Foajén i Medborgarhuset, Vansbro 

25 maj  kl. 10.00 – 16.00 Foajén i Medborgarhuset, Vansbro 

 

Förtidsröstning genomförs i samtliga vallokaler på valdagen, enligt samma 

öppettider som vallokalerna. 

Ärendet 

Valnämnden har att besluta om röstningslokaler och öppettider för dessa. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Valnämnden fastställer röstningslokaler och öppettider för dessa enligt 

följande: 
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Röstningslokaler: Foajén i Medborgarhuset i Vansbro och Ja Järnas lokal i 

Dala-Järna 

 

Datum Tid  Lokal, Ort 

8 maj kl. 15.00 – 18.00 Ja Järnas lokal, Dala-Järna 

9 maj  kl. 15.00 – 18.00 Ja Järnas lokal, Dala-Järna 

10 maj  kl. 15.00 – 18.00 Foajén i Medborgarhuset, Vansbro 

11 maj kl. 11.00 – 14.00 Foajén i Medborgarhuset, Vansbro 

12 maj  kl. 11.00 – 14.00 Foajén i Medborgarhuset, Vansbro 

13 maj  kl. 15.00 – 18.00 Foajén i Medborgarhuset, Vansbro 

14 maj  kl. 15.00 – 18.00 Foajén i Medborgarhuset, Vansbro 

15 maj  kl. 15.00 – 18.00 Ja Järnas lokal, Dala-Järna 

16 maj  kl. 15.00 – 18.00 Ja Järnas lokal, Dala-Järna 

17 maj  kl. 15.00 – 18.00 Foajén i Medborgarhuset, Vansbro 

18 maj  kl. 11.00 – 14.00 Foajén i Medborgarhuset, Vansbro 

19 maj  kl. 11.00 – 14.00 Foajén i Medborgarhuset, Vansbro 

20 maj  kl. 15.00 – 18.00 Foajén i Medborgarhuset, Vansbro 

21 maj  kl. 15.00 – 18.00 Foajén i Medborgarhuset, Vansbro 

22 maj  kl. 15.00 – 18.00 Ja Järnas lokal, Dala-Järna 

23 maj  kl. 15.00 – 18.00 Ja Järnas lokal, Dala-Järna 

24 maj  kl. 15.00 – 18.00 Foajén i Medborgarhuset, Vansbro 

25 maj  kl. 10.00 – 16.00 Foajén i Medborgarhuset, Vansbro 

 

Förtidsröstning genomförs i samtliga vallokaler på valdagen, enligt samma 

öppettider som vallokalerna. 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2019-02-07 
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VN § 9 VN 2019/3 

Ambulerande röstmottagning 

Beslut 

Ambulerande röstmottagare är tillgängliga vid två tillfällen under 

valperioden: 

2019-05-18, kl. 10.00 – 15.00 

2019-05-26, kl. 10.00 – 15.00 

Ärendet 

Valnämnden har att besluta om ambitionsnivå för den ambulerande 

röstmottagningen. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Ambulerande röstmottagare är tillgängliga vid två tillfällen under 

valperioden: 

2019-05-18, kl. 10.00 – 15.00 

2019-05-26, kl. 10.00 – 15.00 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2019-02-07  
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VN § 9 VN 2019/4 

Val av ordföranden och vice ordföranden för 
valdistrikten 

Beslut 

Valnämnden beslutar att utse ordföranden och vice ordföranden för 

valdistrikten under valet till Europaparlamentet 2019 enligt följande: 

 

Nås 
Marie Paavilainen, ordförande 

Ulrika Johansson, vice ordförande 

 

Dala-Järna 
Maud Hedberg, ordförande 

Björn Lundin, vice ordförande 

 

Vansbro 
Marie Hellberg, ordförande 

Sonja Dalmans, vice ordförande 

 

Äppelbo 
Sofie Eriksson, ordförande 

Anders Gyllenvåg, vice ordförande 

Ärendet 

Det geografiska området där valnämnden har ansvaret för att genomföra 

2019 års val till Europaparlamentet motsvarar Vansbro kommuns yta. Detta 

område består av följande fyra distrikt: 

- Nås 

- Dala-Järna 

- Vansbro 

- Äppelbo 

För varje distrikt ska utses en ordförande samt en vice ordförande.  

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Valnämnden beslutar att utse ordföranden och vice ordföranden för 

valdistrikten under valet till Europaparlamentet 2019 enligt följande: 
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Nås 
Marie Paavilainen, ordförande 

Ulrika Johansson, vice ordförande 

 

Dala-Järna 
Maud Hedberg, ordförande 

Björn Lundin, vice ordförande 

 

Vansbro 
Marie Hellberg, ordförande 

Sonja Dalmans, vice ordförande 

 

Äppelbo 
Sofie Eriksson, ordförande 

Anders Gyllenvåg, vice ordförande 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2019-02-05  
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VN § 11 VN 2019/5 

Krav på utbildning för röstmottagare 

Beslut 

1. För förordnande till röstmottagare på valdagen krävs genomförande av 

Valmyndighetens webbaserade utbildning i förtidsröstning och 

valdagsröstning samt uppvisat utbildningsintyg. 

2. För förordnande till röstmottagare under förtidsröstningen krävs 

genomförande av Valmyndighetens webbaserade utbildning i 

förtidsröstning samt uppvisat utbildningsintyg. 

3. Valnämnden anordnar en gemensam och frivillig utbildning där 

röstmottagarna bör delta. Det ska vid utbildningen särskilt uppmärksammas 

att den som tjänstgör som ordförande har ansvar för valsedlarna i respektive 

vallokal. 

Ärendet 

Vallagen 5:5 2 st. konstaterar att ”som röstmottagare får endast den 

förordnas som har fått sådan utbildning som behövs för uppdraget. 

Valnämndens har således att fastställa de krav som ska ställas för att en 

enskild ska kunna förordnas till röstmottagare. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

1. För förordnande till röstmottagare på valdagen krävs genomförande av 

Valmyndighetens webbaserade utbildning i förtidsröstning och 

valdagsröstning samt uppvisat utbildningsintyg. 

2. För förordnande till röstmottagare under förtidsröstningen krävs 

genomförande av Valmyndighetens webbaserade utbildning i 

förtidsröstning samt uppvisat utbildningsintyg. 

3. Valnämnden anordnar en gemensam och frivillig utbildning där 

röstmottagarna bör delta. Det ska vid utbildningen särskilt uppmärksammas 

att den som tjänstgör som ordförande har ansvar för valsedlarna i respektive 

vallokal. 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2019-02-05 
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VN § 12 VN 2019/6 

Förordnande av röstmottagare 

Beslut 

Valnämnden beslutar att ge delegation till kommunsekreterare och 

enhetschef för sekretariatet att förordna röstmottagare till 2019 års val till 

Europaparlamentet. 

Ärendet 

För genomförande av valet till Europaparlamentet krävs röstmottagare. 

Röstmottagarna är de som arbetar i distriktens vallokaler, röstningslokaler 

samt de som sköter den ambulerande röstmottagningen. Endast den som fått 

sådan utbildning som krävs för uppdraget får tjänstgöra som röstmottagare. 

Utöver utbildning krävs även att de formellt förordnas för uppdraget. 

 

Preliminära beräkningar visar att det föreligger behov av 25-35 

röstmottagare. För att effektivisera arbetet med att bemanna valdistrikten 

under valet, är det rimligt att själva förordnandet sköts av kommunens 

valhandläggare. Alternativet till delegation är att valnämnden i sin helhet 

beslutar om respektive förordnande. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Valnämnden beslutar att ge delegation till kommunsekreterare och 

enhetschef för sekretariatet att förordna röstmottagare till 2019 års val till 

Europaparlamentet. 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2019-02-05 
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VN § 13 VN 2019/7 

Arvodering av röstmottagare 

Beslut 

Valnämnden beslutar att 

1. Vid 2019 års val till Europaparlamentet arvoderas röstmottagare, samt 

ordföranden och vice ordföranden för valdistrikten, så som förtroendevalda i 

kommunens arvodesreglemente. 

2. Ordföranden för valdistrikten även arvoderas med fast arvode om 1 000 

kronor efter att 2019 års val till Europaparlamentet genomförts. 

3. Vice ordföranden för valdistrikten även arvoderas med fast arvode om 

500 kronor efter att 2019 års val till Europaparlamentet genomförts. 

4. Mot uppvisat intyg om genomförd webbutbildning för röstmottagarna 

utbetalas motsvarande 0,5 timmars timarvode. 

Ärendet 

Valnämnden har att fastställa arvodering av röstmottagare och övriga som 

tjänstgör vid 2019 års val till Europaparlamentet.  

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Valnämnden beslutar att 

1. Vid 2019 års val till Europaparlamentet arvoderas röstmottagare, samt 

ordföranden och vice ordföranden för valdistrikten, så som förtroendevalda i 

kommunens arvodesreglemente. 

2. Ordföranden för valdistrikten även arvoderas med fast arvode om 1 000 

kronor efter att 2019 års val till Europaparlamentet genomförts. 

3. Vice ordföranden för valdistrikten även arvoderas med fast arvode om 

500 kronor efter att 2019 års val till Europaparlamentet genomförts. 

4. Mot uppvisat intyg om genomförd webbutbildning för röstmottagarna 

utbetalas motsvarande 0,5 timmars timarvode. 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2019-02-05 
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VN § 14 VN 2019/10 

Rättelse i röstlängd 

Beslut 

Valnämnden beslutar att kommunsekreterare ges i uppdrag att göra de 

rättelser i röstlängden som länsstyrelsen beslutar om. 

Ärendet 

De personer som anser sig felaktigt uteslutna i röstlängden eller anser sina 

uppgifter felaktiga på röstkortet, ska senast 12 dagar innan valet ha begärt 

rättelse hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutar sedan om rättelse ska göras 

eller inte. 

 

I de fall beslut om rättelse fattas efter att röstlängderna tryckts, måste 

kommunen föra in ändringen manuellt i det aktuella distriktets röstlängd. 

Under vissa förutsättningar kan länsstyrelsen göra rättelse i röstlängden 

enligt förvaltningslagen så sent som på valdagen. 

 

Det är enligt Valmyndigheten inte tillåtet att överlåta åt röstmottagarna att 

göra rättelser i röstlängden. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Valnämnden beslutar att kommunsekreterare ges i uppdrag att göra de 

rättelser i röstlängden som länsstyrelsen beslutar om. 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2019-02-05 

 

  



 

Protokoll Sida 20 (23) 

2019-02-18  

   

Valnämnden   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

VN § 15 VN 2019/11 

Placeringsordning för valsedlar 

Beslut 

Valsedlar ska vid allmänna val placeras enligt Placeringsordning för 

valsedlar, daterad 2019-02-05. 

Ärendet 

Valsedlar ska finnas i alla vallokaler och röstningslokaler. Dessa ska läggas 

ut i anslutning till lokalen. Vallagen reglerar inte exakt hur sedlarna ska 

ordnas, det vill säga om de ska läggas i valsedelsställ eller på bord, inte 

heller i vilken ordning partierna ska ligga. Alla valsedlar ska dock 

tillhandahållas på ett likformigt sätt, på en och samma plats. Exakt hur det 

ska ske är en praktisk fråga, men utgångspunkten ska vara att 

valsedelspresentationen för de röstande framstår som likformig. 

 

För Vansbro kommuns del placeras valsedlarna på valdagen främst i 

valsedelsställ men kan även presenteras på annat sätt. 

 

I enlighet med Valmyndighetens riktlinjer är det valnämnden i respektive 

kommun som har att besluta om hur valsedlarna ska presenteras. 

Valmyndigheten kan inte ge bindande instruktioner. Deras rekommendation 

är dock att valsedlarna placeras i bokstavsordning. 

 

Ett förslag har utarbetats där bokstavsordning är den ordning som 

valsedlarna ska presenteras. Således placeras partier där partinamnet har 

begynnelsebokstaven A först av valsedlarna, medan ett parti där partinamnet 

har begynnelsebokstaven Ö, placeras sist. Valsedlarna placeras uppifrån och 

ner, från vänster till höger. Det bör noteras att det med partinamn avses det 

namn som står på valsedlarna. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Valsedlar ska vid allmänna val placeras enligt Placeringsordning för 

valsedlar, daterad 2019-02-05. 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2019-02-05 

Placeringsordning för valsedlar, daterad 2019-02-05 

 

 



 

Protokoll Sida 21 (23) 

2019-02-18  

   

Valnämnden   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

VN § 16 VN 2019/12 

Ansvarsfördelning för utläggning av valsedlar 

Beslut 

1. Valnämnden ansvarar för att lägga ut och presentera de valsedlar som 

lämnats in till kommunens centrala valadministration, kommunens 

vallokaler eller röstningslokaler. 

2. Valnämnden ansvarar inte för de fall där ett partis valsedlar tagit slut i 

vallokalen eller röstningslokalen. 

Ärendet 

Det är röstmottagarnas uppgift att se till att det är ordning bland alla 

valsedlar, både de valsedlar som röstmottagna är skyldiga att lägga ut, och 

de valsedlar som partierna själva kommer med. Från och med valen 2018 är 

det nya regler i vallagen och endast de partier som anmält att de deltar i 

valet ska få sina valsedlar utlagda. Saknar Valmyndigheten anmälan från ett 

visst parti ska de nekas att lägga ut sina valsedlar, även om partiet tryckt upp 

valsedlar. Vissa valsedlar ska enligt lag finnas i alla vallokaler och 

röstningslokaler. Det är valsedlar för de partier som fått mer än 1 % av 

rösterna i hela landet under något av de två senaste valen till 

Europaparlamentet, förutsatt att dessa partier begärt att deras valsedlar ska 

läggas ut. Det är kommunen och i praktiken röstmottagarna som ansvarar 

för att dessa valsedlar alltid finns på plats. 

 

Utöver ovanstående har kommunen inget ansvar för valsedlar. I praktiken 

finns det dock ett flertal partier som har anmält sitt deltagande i valet men 

som inte uppfyller de krav som ställs för att kommunen ska ansvara för 

utläggning av valsedlarna. För att reglera vilket ansvar kommunen och 

röstmottagarna har i detta krävs beslut av valnämnden. Ett beslut tydliggör 

ansvarsfördelningen både för röstmottagare och för partierna. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

1. Valnämnden ansvarar för att lägga ut och presentera de valsedlar som 

lämnats in till kommunens centrala valadministration, kommunens 

vallokaler eller röstningslokaler. 

2. Valnämnden ansvarar inte för de fall där ett partis valsedlar tagit slut i 

vallokalen eller röstningslokalen. 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2019-02-05 

  



 

Protokoll Sida 22 (23) 

2019-02-18  

   

Valnämnden   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

VN § 17 VN 2019/13 

Utvärdering av de allmänna valen 2018 

Ärendet 

Utvärdering av de allmänna valen 2018, daterad 2019-02-11, presenteras 

för och diskuteras av valnämnden.  



 

Protokoll Sida 23 (23) 

2019-02-18  

   

Valnämnden   

   

 

    

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

VN § 18  

Information 

Ärendet 

Länsstyrelsen i Dalarnas län ger valinformation inför EP-valet 2019 samt 

omvalet 2019, den 2019-02-19. Vid denna information i Borlänge kommer 

valnämndens ordförande och vice ordförande samt kommunsekreterare att 

delta. 


