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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-07-21 
Valnämnden 

Utdragsbestyrkande 

Sessionssal och digitalt, 2021-07-21 09:00- 10:15 
§§ 15-27 

 
 
Beslutande 
Jan-Ove Piehl (S) ordförande, Gunilla Dverstorp (M) vice ordförande, Karin Olofsson (MP), 
Lars-Ove Larsson (V), Bengt Gunnarsson (C), Claes Andersson (KD), Birgitta Andersson (L), 
Lennart Nilsson (SD)  
 
 
Tjänstepersoner 
Marie Anebreid, valsamordnare 
Anna Eklund, kanslichef tillika sekreterare 
 
 
Justering 
Utses att justera: Claes Andersson (KD) 
Justeringens tid: 2021-07-21 
 

Underskrift sekreterare  
 Anna Eklund 

Underskrift ordförande  
 Jan-Ove Piehl (S) 

Underskrift justerare  
 Claes Andersson (KD)  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-07-21 
Valnämnden 

Utdragsbestyrkande 

 
Anslag/bevis 
 
Protokollet tillkännages genom anslag: 
2021-07-22 – 2021-08-12 
 
Nämnd/styrelse 
Valnämnden 
 
Sammanträdesdatum 
2021-07-21 
 
Protokollet förvaras: 
Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Tidaholms kommun 
 
Underskrift 
 

Anna Eklund 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-07-21 
Valnämnden 

Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 
 
§ 15 Beslut om genomförande av förtidsröstning på kommunens 

institutioner vid folkomröstning 
4 

§ 16 Beslut om ambulerande röstmottagare vid förtidsröstning på 
kommunens institutioner vid folkomröstning 

5 

§ 17 Beslut om röstmottagare i förtidsröstningslokal vid 
folkomröstning 

6 - 7 

§ 18 Beslut om ambulerande röstmottagare vid folkomröstning 8 
§ 19 Beslut om regler för partirepresentanter avseende 

partibanderoller utanför vallokaler och röstningslokal vid 
folkomröstning  

9 

§ 20 Beslut om sorteringsordning i valsedelsställ 10 
§ 21 Beslut om vem som får utfärda dubblettröstkort 

folkomröstning 
11 - 
12 

§ 22 Beslut om mottagare som får kvittera ut försändelser med 
röster från PostNord 

13 

§ 23 Beslut om tjänstgöringsschema för valnämnden vid 
folkomröstningen 

14 

§ 24 Beslut om valdistriktsindelning inför allmänna valet 2022 15 - 
16 

§ 25 Beslut om anmälan av delegationsbeslut 2021 17 
§ 26 Beslut om rapporter och inkomna skrivelser 2021 18 
§ 27 Beslut om nästkommande sammanträde 19 
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/21 

§ 15 Beslut om genomförande av förtidsröstning på kommunens 
institutioner vid folkomröstning 
 
Valnämndens beslut 

 Valnämnden beslutar att förtidsröstningen vid kommunens 
institutioner ska ske på följande platser:  

- Hellidshemmet 
- Solvik 
- Midgård 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har haft kontakt med enhetscheferna på kommunens särskilda 
boenden för att planera genomförandet av förtidsröstningen för de boende.   
 
Förvaltningen föreslår valnämnden besluta om att genomföra förtidsröstning 
på kommunens institutioner:    

 Hellidshemmet 
 Solvik 
 Midgård.  

 
Förvaltningen har haft kontakt med kriminalvården där röstning genomförs 
enbart via budröstning.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att förtidsröstningen vid 
kommunens institutioner ska ske på följande platser:  

- Hellidshemmet 
- Solvik 
- Midgård 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om genomförande av förtidsröstning vid 

kommunens institutioner avseende folkomröstningen om det särskilda 
boendet Lindängen”, valassistent Charlotte Daremark, 2021-05-27. 

 
Sändlista 
Enhetschefer Hellidshemmet, Solvik och Midgård 
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/21 

§ 16 Beslut om ambulerande röstmottagare vid förtidsröstning på 
kommunens institutioner vid folkomröstning 
 
Valnämndens beslut 

 Valnämnden beslutar utse tjänstepersonerna Anna Eklund, Marie 
Anebreid, Sofie Thorsell, Jenny Beckman samt Charlotte Daremark till 
ambulerande röstmottagare på kommunens institutioner (särskilda 
boenden).  

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen föreslår valnämnden besluta om att kommunen vid 
folkomröstningen utser ambulerande röstmottagare som ombesörjer att 
förtidsröstningen planeras och utförs på kommunens institutioner. 
 
Förvaltningens förslag är att följande tjänstepersoner utses till ambulerande 
röstmottagare vid kommunens institutioner (särskilda boenden):  
Anna Eklund, Marie Anebreid, Sofie Thorsell, Jenny Beckman samt Charlotte 
Daremark.  
 
På Kriminalvårdsanstalten kommer budröstning att ske via kontaktperson på 
kriminalvården.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår valnämnden beslutar utse tjänstepersonerna 
Anna Eklund, Marie Anebreid, Sofie Thorsell, Jenny Beckman samt 
Charlotte Daremark till ambulerande röstmottagare på kommunens 
institutioner (särskilda boenden).  

 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ambulerande röstmottagare, 

institutionsröstning, vid folkomröstningen gällande det särskilda 
boendet Lindängen”, valassistent Charlotte Daremark, 2021-05-27.  

 
Sändlista 
De valda
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2021/22 

§ 17 Beslut om röstmottagare i förtidsröstningslokal vid 
folkomröstning 
 
Valnämndens beslut 

 Valnämnden beslutar att lägsta acceptabla utbildningsnivå för 
röstmottagare i röstningslokal är att röstmottagare har deltagit vid ett 
utbildningstillfälle.  

 Valnämnden beslutar att följande röstmottagare förordnas att 
tjänstgöra i röstningslokalen vid förtidsröstningen avseende 
folkomröstningen om det särskilda boendet Lindängen:  

o Fatima Altahan 
o Daniel Andersson 
o Johanna Andersson 
o Ida Carlsson 
o Kent Eriksson 
o Karin Franzen Wiberg 
o Carola Frej 
o Jenny Hummelblad 
o Ove Jansson 
o Patrik Karlsson 
o Pema Malmgren 
o Johan Sahlberg 
o Monika Schagerström 
o Åsa Sjögren 
o Annika Wig 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Föreskrifter för folkomröstning i Tidaholms kommun i frågan om 
Lindängen, ska röstmottagare utses av valnämnden. 
 
Förvaltningen har tagit fram förslag på röstmottagare som ska tjänstgöra i 
röstningslokalen vid förtidsröstningen avseende folkomröstningen om det 
särskilda boendet Lindängen:  

 
Förvaltningen anser även att valnämnden bör besluta om vad som är den 
lägsta acceptabla utbildningsnivå som krävs. Förvaltningens förslag är att 
lägsta acceptabla utbildningsnivån är att röstmottagare deltar vid ett 
utbildningstillfälle. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att lägsta acceptabla 
utbildningsnivå för röstmottagare i röstningslokal är att 
röstmottagare har deltagit vid ett utbildningstillfälle.  

- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att följande 
röstmottagare förordnas att tjänstgöra i röstningslokalen vid 
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förtidsröstningen avseende folkomröstningen om det särskilda 
boendet Lindängen:  
o Fatima Altahan 
o Daniel Andersson 
o Johanna Andersson 
o Ida Carlsson 
o Kent Eriksson 
o Karin Franzen Wiberg 
o Carola Frej 
o Jenny Hummelblad 
o Ove Jansson 
o Patrik Karlsson 
o Pema Malmgren 
o Johan Sahlberg 
o Monika Schagerström 
o Åsa Sjögren 
o Annika Wigh 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ” Beslut om röstmottagare vid förtidsröstning och 

utbildningsnivå”, valassistent Charlotte Daremark, 2021-05-27  
 
Sändlista 
De valda 
Johanna Andersson
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2021/23 

§ 18 Beslut om ambulerande röstmottagare vid folkomröstning 
 
Valnämndens beslut 

 Valnämnden beslutar utse tjänstepersonerna Marie Anebreid, Anna 
Eklund, Jenny Beckman, Sofie Thorsell samt Charlotte Daremark till 
ambulerande röstmottagare. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av 7 kap 3a vallagen att väljare som på grund av sjukdom, 
funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett 
röstmottagningsställe, får lämna sina valsedlar till ambulerande röstmottagare 
om de begär det.  
 
Valnämnden ska därför utse vilka som ska tjänstgöra som ambulerande 
röstmottagare.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta utse tjänstepersonerna 
Marie Anebreid, Anna Eklund, Jenny Beckman, Sofie Thorsell samt 
Charlotte Daremark till ambulerande röstmottagare. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ” Beslut om ambulerande röstmottagare vid 

folkomröstning”, valassistent Charlotte Daremark, 2021-05-27. 
 
Sändlista 
De valda
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2021/25 

§ 19 Beslut om regler för partirepresentanter avseende 
partibanderoller utanför vallokaler och röstningslokal vid 
folkomröstning  
 
Valnämndens beslut 

 Valnämnden beslutar att partifunktionärer inte får bära partibanderoller 
när de står utanför omröstningslokaler och röstningslokaler vid 
folkomröstningen som avser det särskilda boendet Lindängen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden har, inför tidigare val i Tidaholms kommun, beslutat att 
partifunktionärer inte får bära partibanderoller när de står utanför 
omröstningslokaler och röstningslokaler och delar ut röstsedlar.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att partifunktionärer inte får 
bära partibanderoller när de står utanför omröstningslokaler och 
röstningslokaler vid folkomröstningen som avser det särskilda boendet 
Lindängen.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ” Beslut om regler för partirepresentanter avseende 

partibanderoller utanför omröstningslokal och röstningslokal vid 
folkomröstningen om det särskilda boendet Lindängen”, valassistent 
Charlotte Daremark, 2021-05-27.  

 
Sändlista 
De politiska partierna 
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2021/28 

§ 20 Beslut om sorteringsordning i valsedelsställ 
 
Valnämndens beslut 

 Valnämnden beslutar att de tre valsedlarna placeras i valsedelsstället, 
utifrån ”Föreskrifter för folkomröstning i Tidaholms kommun i frågan om 
Lindängen”, från vänster till höger: JA, NEJ, AVSTÅR.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram förslag på sorteringsordning i valsedelsstället, 
utifrån ”Föreskrifter för folkomröstning i Tidaholms kommun i frågan om 
Lindängen”.  
 
Förslaget är att de tre valsedlarna ska placeras enligt följande från vänster till 
höger: JA, NEJ, AVSTÅR. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att de tre valsedlarna 
placeras i valsedelsstället, utifrån ”Föreskrifter för folkomröstning i 
Tidaholms kommun i frågan om Lindängen”, från vänster till höger: JA, 
NEJ, AVSTÅR.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ” Beslut om sorteringsordning i valsedelsställ”, 

valassistent charlotte Daremark, 2021-05-27. 
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2021/26 

§ 21 Beslut om vem som får utfärda dubblettröstkort 
folkomröstning 
 
Valnämndens beslut 

 Valnämnden beslutar att tjänstepersonerna Marie Anebreid, Jenny 
Beckman, Anna Eklund och Sofie Thorsell utses till att få utfärda 
dubblettröstkort vid folkomröstningen avseende det särskilda boendet 
Lindängen.  

 Valnämnden beslutar att Ove Jansson och Carola Freij utses till att få 
utfärda dubblettröstkort under tiden förtidsröstningen pågår i 
Stadsbiblioteket.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen ska erbjuda dubblettröstkort till väljare som önskar det, mot 
uppgift om väljarens namn och personnummer, enligt 8 § lagen om 
kommunala folkomröstningar.  
 
Förvaltningen föreslår att tjänstepersonerna Marie Anebreid, Jenny Beckman, 
Anna Eklund och Sofie Thorsell utses till att serva med information till 
röstmottagare om vad som ska skrivas in på röstkortsdubbletterna under tiden 
för institutionsröstningen, samt på omröstningsdagen.    
 
Förvaltningen föreslår att Ove Jansson och Carola Freij utses att skriva ut 
röstdubblettkort under tiden som Stadsbiblioteket har öppet för förtidsröstning. 
 
Om behov uppstår vid förtidsröstningen i Stadsbiblioteket, får röstmottagare 
även ringa förvaltningen på valtelefonen och be om uppgifter till 
dubblettröstkort, dessa uppgifter fylls i manuellt av röstmottagare på ”tomma” 
röstkort.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att tänstepersonerna Marie 
Anebreid, Jenny Beckman, Anna Eklund och Sofie Thorsell utses till att 
få utfärda dubblettröstkort vid folkomröstningen avseende det särskilda 
boendet Lindängen.  

- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att Ove Jansson och 
Carola Freij utses till att få utfärda dubblettröstkort under tiden 
förtidsröstningen pågår i Stadsbiblioteket.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ” Beslut om vem som får utfärda dubblettröstkort vid 

folkomröstningen avseende det särskilda boendet Lindängen”, 
valassistent Charlotte Daremark,  2021-05-27. 

 Valmyndighetens manualer (770 utgåva 10) 
Kommunal folkomröstning mellan valen, punkt 5 

 Lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar § 8 
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Sändlista 
De valda
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2021/19 

§ 22 Beslut om mottagare som får kvittera ut försändelser med 
röster från PostNord 
 
Valnämndens beslut 

 Valnämnden beslutar att tjänstepersonerna Marie Anebreid, Anna 
Eklund, Sofie Thorsell, Jenny Beckman och Charlotte Daremark var för 
sig ska få ta emot och kvittera ut försändelser med röster från 
PostNord.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden behöver fatta beslut om vilka som ska få ta emot och kvittera ut 
försändelser från PostNord i samband med folkomröstningen avseende det 
särskilda boendet Lindängen.  
 
Förvaltningen föreslår att tjänstepersonerna Marie Anebreid, Anna Eklund, 
Sofie Thorsell, Jenny Beckman och Charlotte Daremark ska få göra detta.  
 
Förslag till beslut 

 Valnämnden beslutar att tjänstepersonerna Marie Anebreid, Anna 
Eklund, Sofie Thorsell, Jenny Beckman och Charlotte Daremark var för 
sig ska få ta emot och kvittera ut försändelser med röster från 
PostNord.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ” Beslut om mottagare som får kvittera ut försändelser 

med röster från PostNord”, valassistent Charlotte Daremark, 2021-05-
27. 

 
Sändlista 
De valda 
PostNord 
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2021/24 

§ 23 Beslut om tjänstgöringsschema för valnämnden vid 
folkomröstningen 
 
Valnämndens beslut 

 Valnämnden beslutar att anta förslag till tjänstgöringsschema för 
valnämnden vid folkomröstningen 5 september 2021.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Hela valnämnden tjänstgör på omröstningsdagen den 5 september 2021. 
Förvaltningen har tagit fram förslag på schema.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att anta förslag till 
tjänstgöringsschema för valnämnden vid folkomröstningen 5 
september 2021.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ” Beslut om tjänstgöringsschema för valnämnden vid 

folkomröstningen”, valassistent Charlotte Daremark, 2021-05-27.  
 Förslag – Tjänstgöringsschema valnämnden 2021-06-08. 

 
Sändlista 
Valnämndens ledamöter
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2019/52 

§ 24 Beslut om valdistriktsindelning inför allmänna valet 2022 
 
Valnämndens beslut 

 Valnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige föreslå Länsstyrelsen 
Västra Götaland besluta att ändra gränsdragningen för valdistrikt 
Tidaholms Västra och Hökensås Södra/Västra i enlighet med bifogad 
karta.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden beslutade 2019-08-28 att uppdra åt förvaltningen att utreda om 
valdistriktsindelningen borde förändras samt på vilket sätt det i så fall skulle 
kunna göras. Utredningen skulle vara klar ett år innan allmänna valet år 2022. 
 
Av 4 kap 17 § vallagen framgår att Länsstyrelsen, på förslag av 
kommunfullmäktige, ska besluta om kommunens indelning i valdistrikt. 
Länsstyrelsen fattar sitt beslut senast den 1 december året före ordinarie val 
till riksdagen ska hållas, det vill säga 1 december 2021. Kommunen behöver 
därför se över indelningen och fatta beslut i kommunfullmäktige senast 31 
oktober 2021.  
 
Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 
röstberättigade. Valdistriktsindelningen ska grundas på antal röstberättigade 
den 1 mars året före ordinarie val. Hänsyn ska tas till eventuella framtida 
kända förändringar såsom utflyttningar, nybyggnationer etc.  
 
Det framgår av valmyndighetens manual att ett valdistrikts gränser i första 
hand ska följa topografiska landmärken, såsom t.ex. vattendrag och vägar, 
som ligger fast mellan valen. De kan också följa befintliga fastighetsgränser 
eller t.ex. kommunens statistikområden. Gränserna ska inte gå i sick-sack 
över andra gränser utan helst helt och hållet följa befintliga gränser. 
 
Tidaholms kommun är idag indelade i 7 valdistrikt.  
 
Valdistrikt Antal röstberättigade 
Tidaholms Innerstad 1540 
Tidaholm Östra 1435 
Tidaholm Västra 1349 
Tidaholm Norra  1324 
Hökensås Norra 1605 
Hökensås Södra/Västra 1446 
Dimbo m.fl.  1416 
 
Kommunledningsförvaltningen har utrett valdistriktens gränser utifrån 
etableringen av det nya bostadsområdet Rosenberg. Rosenbergsområdet 
ligger nu i två valdistrikt vilka är Tidaholms Västra och Hökensås 
Södra/Västra. Förslaget från kommunledningsförvaltningen är att hela 
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Rosenbergsområdet ska ingå i valdistrikt Tidaholms Västra, vilket innebär en 
flyttning av gränsdragningarna mellan Tidaholms Västra och Hökensås 
Södra/Västra. Gränsen föreslås följa den nya gränsen för tättbebyggt område 
(2019). 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit med en beräkning gällande 
maximalt antal boende i området när hela Rosenbergsområdet är bebott (452 
personer). Antal personer är beräknat utifrån vad förvaltningen utgått från vid 
beräkning av dimensionering av el och VA. Antalet röstberättigade i Tidaholms 
kommun är 10 115 personer vilket innebär cirka 80 procent av populationen. 
Det innebär att det maximala antalet röstberättigade i Rosenbergsområdet 
omfattar cirka 362 personer. Samhällsbyggnadsförvaltningen har även 
inkommit med en beräkning gällande antal inflyttade 2022, denna visar cirka 
129 boende vilket då innebär cirka 103 röstberättigade personer.  Detta 
innebär att valdistrikt Tidaholms Västra vid det allmänna valet 2022 beräknas 
omfatta cirka 1452 röstberättigade personer. Vid ett maximalt antal boende i 
Rosenbergsområdet skulle det innebära att valdistriktet maximalt skulle 
innehålla 1711 röstberättigade, vilket är inom det av länsstyrelsen angivna 
intervallet. Det är svårt att beräkna exakt hur den ändrade gränsdragningen 
påverkar antalet röstberättigade i valdistriktet Hökensås Södra/Västra då 
Rosenbergsområdet är under etablering.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta föreslå kommunfullmäktige 
föreslå Länsstyrelsen Västra Götaland besluta att ändra 
gränsdragningen för valdistrikt Tidaholms Västra och Hökensås 
Södra/Västra i enlighet med bifogad karta.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om förändrad valdistriktsindelning inför 

allmänna valet 2022”, kanslichef Anna Eklund, 2021-06-15. 
 Karta ”Förändring av gränsdragning valdistrikt Tidaholms Västra och 

Hökensås Södra/Västra”.  
 Valnämndens beslut § 36/2019 ”Beslut om uppdrag att utreda 

valdistriktsindelningen inför allmänna valet 2022”, 2019-08-28. 
 
Sändlista 
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-07-21 
Valnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/30 

§ 25 Beslut om anmälan av delegationsbeslut  
 
 
Valnämndens beslut 

 Valnämnden beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen anmäler delegationsbeslut som har fattats sedan nämndens 
senaste sammanträde 2020-03-04. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår valnämnden besluta att lägga anmälda 
delegationsbeslut till handlingarna. 
 

Beslutsunderlag 
 Anmälan av delegationsbeslut- ordförande 2021-06-29 
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2021/10 

§ 26 Beslut om rapporter och inkomna skrivelser 2021 
 
Valnämndens beslut 

 Valnämnden beslutar att lägga inkomna rapporter till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut, 
inkomna under tiden 2021-02-23—2021-07-21 
 
VN 2021/9 Granskningsplan dataskyddsombud andra kvartalet 2021 
VN 2021/17 Beslut KF 2021-04-26 

Beslut om rapport över motioner och medborgarförslag/e-
förslag som inte har slutbehandlats  

VN 2021/17 Beslut KF 2021-04-26 
Beslut om rapport över medborgarförslag/e-förslag som har 
beslutats av nämnder  

VN 2021/20 Beslut KS 2021-05-05 
Beslut om antagande av ny E-strategi 

VN 2021/31 Beslut KF 2021-05-31 
Beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnder 
avseende verksamhetsår 2020 

VN 2021/32 Beslut KF 2021-05-31 
Beslut om årsredovisning för Tidaholms kommun år 2020 

VN 2021/33 Beslut KF 2021-05-31 
Beslut om årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 
Tidaholms kommun 2020 

VN 2021/34 Beslut KS 2021-06-09 
Beslut om utredning av delegering av arbetsmiljöansvar av 
personal inom annan nämnds ansvarsområde  

VN 2021/18 Tillsynsrapport personuppgiftsincidenter år 2020 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att lägga inkomna rapporter 
till handlingarna. 
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2021/4 

§ 27 Beslut om nästkommande sammanträde 
 
Valnämndens beslut 

 Valnämnden beslutar att hålla nästkommande sammanträde den 9 
augusti klockan 9:00. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordförande väcker därefter frågan om när nästkommande sammanträde med 
valnämnden ska hållas.  
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår valnämnden besluta att hålla nästkommande 
sammanträde den 9 augusti klockan 9:00 

 
Beslutsunderlag 

-  
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