
  
PROTOKOLL 1 (8) 
Sammanträdesdatum  

2020-01-21  

Valnämnden 
 

 

  
Utses att justera Kjell Persson (S) 
  
Justeringens plats 
och tid 

Kommunkansliet 
 

Sekreterare   Paragrafer 1–6 

 Sara Hallman Jecic  
  
Ordförande   

 Dan Karlsson  
  
Justerare  

 Kjell Persson 
  

  Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Sammanträdes-
datum 

2020-01-21 Organ Valnämnden 
 

Anslaget sätts upp 2020-01-30 Anslaget tas ned 2020-02-21 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunstyrelseförvaltningen rådhuset 
 

Underskrift   

   
 

 

Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 15:00–15:30 
  
Ledamöter Dan Avdic Karlsson (V) 1:e vice ordförande, Kjell Persson (S) 2:e vice 

ordförande, Marianne Samuelsson (L), Hans Ivarsson (C), Kerstin 
Rosenkvist (S) 

 
  

Övriga Kjell Wendin (KD), Sune Gustavsson (OPA), Sara Hallman Jecic 
utredningssekreterare, Ylva Petersson kanslichef 
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PROTOKOLL 3 (8) 
Sammanträdesdatum  

2020-01-21  

Valnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 1  

Fastställande av föredragningslistan 

Valnämndens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs.  



  
PROTOKOLL 4 (8) 
Sammanträdesdatum  

2020-01-21  

Valnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 2  

Val av justerare 

Valnämndens beslut 

1. Kjell Persson (S) utses att tillsammans med ordföranden justera 

dagens protokoll.  



  
PROTOKOLL 5 (8) 
Sammanträdesdatum  

2020-01-21  

Valnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 3 VN 20/2019-111 

Justering av öppettider för förtidsröstning i samband 
med kommunal folkomröstning 

Valnämndens beslut 

1. Förtidsröstning anordnas på biblioteket under perioden 16 - 29 

mars 2020 med följande öppettider: 

- mån-tors kl 14.00-19.00 

- fre kl 14.00-18.00 

- lör kl 11.00-14.00 

- valdagen kl 9.00-12.00 samt 14.00-15.00 

Sammanfattning 

Valnämnden har vid sitt sammanträde den 20 december 2019, § 28, 

fattat beslut om öppettider för förtidsröstning i samband med 

genomförandet av en kommunal folkomröstning.  

I beslutet togs samma tider måndag-fredag, men då biblioteket 

stänger sin verksamhet en timme tidigare på fredagar, kl 18.00, bör 

även röstmottagningen av praktiska skäl avslutas samma tid. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
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Sammanträdesdatum  

2020-01-21  

Valnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 4 VN 22/2019-111 

Arvoden till röstmottagare 

Valnämndens beslut 

1. Arvode till valförrättare 2020 fastställs enligt följande: 

Fast arvode: Ordförande i distrikt  1 999 kr 

 Övriga valförrättare  1 103 kr 

 

Rörligt arvode: 172 kr per arbetad timme 

Sammanfattning 

Valnämnden beslutade den 22 januari 2019, § 7, om arvoden till 

valförrättare enligt följande: 

Fast arvode:  Ordförande i distrikt  1 955 kr 

 Vice ordförande  1 474 kr 

 Övriga valförrättare  1 079 kr 

 Extra rösträknare  773 kr 

 

Rörligt arvode: 168 kr per arbetad timme 

Hr-enheten slår fast att riksdagsledamotsarvodet har ökat till 68 400 

kr per månad vilket motsvarar en ökning på 2,24 % sedan år 2019.  

Uppräkning har gjorts för arvoden till valförrättare under 2019 enligt 

följande: 

Fast arvode:  Ordförande i distrikt  1 999 kr 

 Vice ordförande  1 507 kr 

 Övriga valförrättare  1 103 kr 

 Extra rösträknare  790 kr 

 

Rörligt arvode: 172 kr per arbetad timme 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
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Sammanträdesdatum  
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Valnämnden 
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§ 5 VN 4/2020-111 

Utbildning av röstmottagare 

Valnämndens beslut 

1. Utbildning av röstmottagare genomförs onsdagen den 18 

mars kl 18.00. 

Sammanfattning 

Röstmottagning i samband med en folkomröstning skiljer sig till viss 

del jämfört med röstmottagning vid ett allmänt val, därav kommer 

en utbildning att genomföras för de som kommer att tjänstgöra i 

omröstningslokalerna. 

Utbildningen genomförs av kansliets personal och valnämndens 

ledamöter och ersättare är välkomna att delta. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 6  

Rapportering kring arbetet med kommunal 
folkomröstning 

Valnämndens beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

- Valdistriktsindelningen är klar och en karta över de tre distrikten, 

enligt tidigare beslut i valnämnden, visas för valnämnden 

- Dialog förs med ett tryckeri om möjligheterna att trycka upp 

bland annat röstkort och röstsedlar 

- En nära kontakt är upprättad med kommunens kommunikatörer 

om hur och när informationsinsatser om folkomröstningen 

kommer att genomföras 

- En förfrågan om att arbeta som röstmottagare har skickats till de 

personer som tjänstgjorde vid det senaste allmänna valet, och 

intresset är gott för att jobba på omröstningsdagen 

- Valnämndens kansli kommer att stärkas upp med en person som 

kommer att arbeta halvtid med folkomröstningen 

- Inför folkomröstningen behöver valnämnden eventuellt ta 

ställning till och besluta om rekommendationer för eventuellt 

påverkansarbete utanför lokalerna gentemot de röstande  

  


