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Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset klockan 16:30–17:11 

Beslutande Anders Winlöf (M), Ordförande 
Lisbeth Ek (S), 1:e vice ordförande 
Fredy Neüman (S) 
Kovan Akrawi (S) 
Monica Oskarson (C) 
Katrin Hovskär (KD) 
Susanne Carlsson (SD), tjänstg. ers. 

 

Ersättare 

 

Åke Hedlund (S) 
Ingvor Arnoldsson (S) 
 

 

Övriga närvarande 
 
 
 

Linda Karelid, kanslichef och valsamordnare  
Sara Cronholm, kommunjurist 
Sebastian Helin, kommunsekreterare 

Justerare Lisbeth Ek (S) 

Underskrifter                               Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 

 
Sekreterare Sebastian Helin Paragrafer §§ 31-35 

Ordförande Anders Winlöf 

Justerare  Lisbeth Ek 

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-06-27 

Justeringsdatum 2022-07-04 

Anslaget är uppsatt  2022-07-05–2022-07-26 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen 

Underskrift Digitalt genom anslag 

 Sebastian Helin 
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§ 31 Dnr 2022/00032  

Information om valnämndens roll vid 
uppsamlingsräkningen 

Valnämndens beslut 

1  Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.     

Information 

Genomförandet av val ska präglas av objektivitet, det vill säga saklighet och 

opartiskhet. Väljarna ska ha ett högt förtroende för valets genomförande. 

Den som är förordnad som röstmottagare eller som vid rösträkning arbetar 

som rösträknare, kontrollant, registrerare m.m. utför sådant arbete som 

innehåller befogenheten att bestämma om rättigheter och skyldigheter. Sådan 

befogenhet innebär myndighetsutövning som ska utövas objektivt. 

Valmyndigheten bedömer i ett ställningstagande att den som kandiderar på 

en lista inte bör arbeta som röstmottagare eller vid rösträkning räkna eller på 

annat sätt hantera rösterna i det val kandidaturen avser. 

På onsdagen efter valdagen genomförs valnämndens preliminära rösträkning 

(även kallad uppsamlingsräkningen) då förtidsröster ska granskas. Eftersom 

granskningen i stort är densamma som den som görs i vallokalen på 

valdagen, anser Valmyndigheten att det är en bra idé och rekrytera 

rösträknare till uppsamlingsräkningen från de röstmottagare som tjänstgjort 

under valdagen. Valmyndigheten anser att valnämndens ledamöter kan ha 

olika roller under dagen, men behöver framförallt finnas tillgängliga för att 

ge vägledning till övriga rösträknare vid bedömningsfrågor om röster. 

För att undvika att valnämndens ledamöter granskar eller hanterar röster eller 

på annat sätt hamnar i en situation då objektiviteten skulle kunna ifrågasättas 

kan valnämndens ledamöter exempelvis under sammanträdet räkna 

markeringar i röstlängderna. 

Underlag  

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-17 
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§ 32 Dnr 2022/00033  

Schema för utkörning av röster på valdagen 

Valnämndens beslut 

1  Valnämnden ger valsamordnaren i uppdrag att samordna ett körschema 

baserat på fyra bilar.       

Bakgrund 

Valnämnden ansvarar för utkörning av röster på valdagen och behöver därför 

besluta om ett schema för detta.      

Yrkanden 

Anders Winlöf (M) yrkar att valnämnden ger valsamordnaren i uppdrag att 

samordna ett körschema baserat på fyra bilar.       

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på Anders Winlöfs (M) yrkande och finner att 

valnämnden beslutar i enlighet med yrkandet.     

  

 

Paragrafen skickas till  
Linda Karelid, valsamordnare            
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§ 33 Dnr 2022/00031  

Principbeslut om hur röstmottagarna ska agera vid 
felaktiga avprickningar och nekande att rösta 

Valnämndens beslut 

1  Valnämnden beslutar att anta ett principbeslut om hur röstmottagare ska 

agera vid felaktiga avprickningar och nekande att rösta, enligt nedan.  

2 Valnämnden beslutar att ordföranden i vallokal och vid förfall vice 

ordförande, ska ha arbetsuppgiften att korrigera i röstlängden eller neka 

en väljare att rösta.   

Bakgrund 

Vid varje val förekommer att väljare nekas att rösta på grund av att det 

markerats i röstlängden att de redan röstat, det vill säga att de redan är 

avprickade. Ofta beror detta på att en tidigare väljare prickats av på fel rad. 

Felaktig avprickning kan i regel undvikas genom att arbetet med 

röstlängderna sker lugnt och metodiskt med de hjälpmedel som finns. 

Valnämnderna har historiskt hanterat felaktiga avprickningar på olika sätt. I 

de fall där en väljare prickats av felaktigt anser Valmyndigheten att det är av 

stor vikt för förtroendet för valsystemet att felaktiga avprickningar i 

möjligaste mån hanteras lika. De åtgärder som bör vidtas ska därför vara av 

sådan karaktär att de kan utföras i varje vallokal i varje kommun. 

En avprickning i röstlängden är inte att betrakta som ett beslut och kan 

därför inte rättas med stöd av förvaltningslagen. Valmyndigheten anser i 

stället att den felaktiga avprickningen ska åtgärdas genom en skriftlig 

korrigering i röstlängden. Valmyndigheten anser att en korrigering av en 

felaktig avprickning endast ska göras om den person som felaktigt avprickats 

i röstlängden fortfarande befinner sig i vallokalen. Om väljaren lämnat 

vallokalen bör korrigering endast ske i undantagsfall och under vissa 

särskilda förutsättningar. 

Bedömningen av om en korrigering eller ett nekande ska göras är av sådan 

art att bedömningen ska göras av valnämnden. En praktisk hantering kräver 

dock att nämnden beslutar att det är ordföranden i vallokalen som genomför 

sådana åtgärder. 
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När en korrigering är möjlig ska korrigeringen ske enligt följande:  

• Röstmottagaren ska be den väljare som prickats av på fel rad att 

återkomma till vallokalen. Kontroll av väljarens identitet måste ske i 

fysisk närvaro av väljaren och kan inte ske på distans.  

• De noteringar som gjorts på fel rad ska noteras på rätt rad. Samma 

markeringar för de valkuvert som väljaren lämnat ska föras in på den 

rätta raden. En notering om korrigering ska ske vid den felaktiga 

markeringen. Om väljaren har en annan uppfattning om vilka 

valkuvert hen har lämnat ska noteringen i röstlängden ändå vara 

avgörande. Valurnan ska inte öppnas.  

• Förfarande bör ske i närvaro av väljaren.  

• Den väljare som felaktigt blivit avprickad får genomföra sin röstning 

först när korrigeringen är gjord. Väljarens identitet ska åter 

kontrolleras.  

• Alla de åtgärder som vidtas ska dokumenteras utförligt i protokollet. 

Utöver när, var, varför, hur och av vem ska det även dokumenteras tydligt 

om väljaren har en annan uppfattning om vilka valkuvert som lämnats in 

eller om andra omständigheter vid händelsen. 

Vid ett nekande att rösta ska följande åtgärder vidtas, som minst: 

• Nekandet ska dokumenteras utförligt i protokollet.  

• Om väljaren efterfrågar möjligheten att överklaga ska hen informeras 

om vad som gäller för ett överklagande och lämnas information om 

hur hen kan överklaga. 

Utöver när, var, varför, hur och av vem ska det även dokumenteras tydligt 

hur situationen uppmärksammades och vad som antas ha skett. Om det är 

uppenbart att väljaren är felaktigt avprickad men att detta inte kan korrigeras 

ska det tydligt framgå vilka åtgärder som vidtagits för att försöka korrigera 

den felaktiga avprickningen. En notering ska också göras om hur väljaren 

informerats om möjligheten till överklagande. Det bör vidare noteras om det 

är uppenbart att väljaren faktiskt redan har röstat. 

Valmyndigheten anser att valnämnden bör inför ett val fatta ett principbeslut 

om hur röstmottagarna ska agera vid felaktiga avprickningar och nekande att 

rösta. Valmyndigheten anser att bedömningen av om en korrigering eller ett 

nekande ska göras är av sådan art att bedömningen ska göras av valnämnden 

men att en praktisk hantering kräver att nämnden beslutar att det är 

ordförande i vallokalen som genomför sådana åtgärder. 

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att valnämnden beslutar att följa 

Valmyndighetens rekommendation om hantering av felaktiga avprickningar 

och nekande att rösta genom ett principbeslut. 
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Finansiering 

Inom befintlig ram. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-21       

  

 

Paragrafen skickas till  
Linda Karelid, valsamordnare  

Sara Cronholm, kommunjurist 
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§ 34 Dnr 2022/00034  

Beslut om riktlinjer för besök, fotografering och 
filmning  

Valnämndens beslut 

1  Valnämnden beslutar att anta riktlinjer för besök, fotografering och 

filmning, att gälla från och med den 15 juli 2022. 

2  Valnämnden beslutar att ändra följande i förslag till riktlinjer för besök, 

fotografering och filmning, sidan 4, sista stycket, ”Detta gäller även för 

valnämnden (alt valnämndens ordförande) vid den preliminära 

rösträkningen.”, till ”Detta gäller även för valnämndens ordförande och vice 

ordförande vid den preliminära rösträkningen.”   )   

Bakgrund 

Röstmottagningen i röstningslokal och i vallokal är offentlig. Den 

preliminära rösträkningen i vallokal, valnämndens preliminära rösträkning 

och länsstyrelsens slutliga rösträkning är enligt 11 kap. 1 §, 12 kap. 1 § 

respektive 13 kap. 1 § vallagen (2005:837) offentliga förrättningar. Det 

innebär att vem som helst får besöka och bevaka röstmottagningen och 

rösträkningen. 

Vem som helst kan besöka ett röstmottagningsställe eller en plats för 

rösträkning och då fotografera eller filma. Vissa undantag kan förekomma i 

byggnader där det bedrivs viss verksamhet, exempelvis inom kriminalvården 

eller i vården. Den som besöker röstmottagningsställe eller rösträkning har 

rätt att vara anonym. 

Den som besöker, fotograferar eller filmar på ett röstmottagningsställe får 

inte riskera att avslöja valhemligheten eller störa ordningen. Vid rösträkning 

ska det finnas en reell möjlighet för besökare att iaktta vad som sker vid visst 

bord eller vid vissa moment i proceduren. Den som vill ska kunna 

fotografera eller filma. Allmänheten kan hänvisas till lämplig plats. 

Valmyndigheten anser att valnämnden bör ta fram riktlinjer för hur 

röstmottagningsställen respektive lokal för rösträkning ska utformas så att 

besök, fotografering och filmning kan ske med god ordning och på ett säkert 

sätt. 

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att valnämnden beslutar att anta 

förslag på riktlinjer för besök, filmning och fotografering, att gälla från och 

med den 15 juli 2022. 
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Finansiering 

Inom befintlig ram. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-10 

Riktlinjer för besök, fotografering och filmning, 2022-06-12       

Yrkanden 

Anders Winlöf (M) yrkar att ändra följande i förslag till riktlinjer för besök, 

fotografering och filmning, sidan 4, sista stycket, ”Detta gäller även för 

valnämnden (alt valnämndens ordförande) vid den preliminära rösträkningen.”, 

till ”Detta gäller även för valnämndens ordförande och vice ordförande vid den 

preliminära rösträkningen.”       

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

valnämnden beslutar i enlighet med förslaget.  

Ordförande ställer sedan proposition på Anders Winlöfs (M) yrkande och 

finner att valnämnden beslutar i enlighet med yrkandet.      

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunikationsavdelningen 

Sara Cronholm, kommunjurist 

Anna-Karin Linder, administratör 

Peter Sjöberg, tekniker 
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§ 35 Dnr 2022/00035  

Information om utbildning för valnämnden 

Valnämndens beslut 

1  Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.      

Information 

Valnämndens ledamöter och ersättare är välkomna att delta på den 

utbildning som anordnas för röstmottagare vid följande tillfällen. 

 Måndag 22 augusti 

 Tisdag 23 augusti 

 Onsdag 31 augusti 

 Torsdag 1 september 

Tillfällena startar 17:30 och varar till ca 21:00 och äger rum i 

kommunfullmäktiges sessionssal.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Valnämnden 
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§ 31 Dnr 2022/00032  


Information om valnämndens roll vid 
uppsamlingsräkningen 


Valnämndens beslut 


1  Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.     


Information 


Genomförandet av val ska präglas av objektivitet, det vill säga saklighet och 


opartiskhet. Väljarna ska ha ett högt förtroende för valets genomförande. 


Den som är förordnad som röstmottagare eller som vid rösträkning arbetar 


som rösträknare, kontrollant, registrerare m.m. utför sådant arbete som 


innehåller befogenheten att bestämma om rättigheter och skyldigheter. Sådan 


befogenhet innebär myndighetsutövning som ska utövas objektivt. 


Valmyndigheten bedömer i ett ställningstagande att den som kandiderar på 


en lista inte bör arbeta som röstmottagare eller vid rösträkning räkna eller på 


annat sätt hantera rösterna i det val kandidaturen avser. 


På onsdagen efter valdagen genomförs valnämndens preliminära rösträkning 


(även kallad uppsamlingsräkningen) då förtidsröster ska granskas. Eftersom 


granskningen i stort är densamma som den som görs i vallokalen på 


valdagen, anser Valmyndigheten att det är en bra idé och rekrytera 


rösträknare till uppsamlingsräkningen från de röstmottagare som tjänstgjort 


under valdagen. Valmyndigheten anser att valnämndens ledamöter kan ha 


olika roller under dagen, men behöver framförallt finnas tillgängliga för att 


ge vägledning till övriga rösträknare vid bedömningsfrågor om röster. 


För att undvika att valnämndens ledamöter granskar eller hanterar röster eller 


på annat sätt hamnar i en situation då objektiviteten skulle kunna ifrågasättas 


kan valnämndens ledamöter exempelvis under sammanträdet räkna 


markeringar i röstlängderna. 


Underlag  


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-17 
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§ 32 Dnr 2022/00033  


Schema för utkörning av röster på valdagen 


Valnämndens beslut 


1  Valnämnden ger valsamordnaren i uppdrag att samordna ett körschema 


baserat på fyra bilar.       


Bakgrund 


Valnämnden ansvarar för utkörning av röster på valdagen och behöver därför 


besluta om ett schema för detta.      


Yrkanden 


Anders Winlöf (M) yrkar att valnämnden ger valsamordnaren i uppdrag att 


samordna ett körschema baserat på fyra bilar.       


Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på Anders Winlöfs (M) yrkande och finner att 


valnämnden beslutar i enlighet med yrkandet.     


  


 


Paragrafen skickas till  
Linda Karelid, valsamordnare            







 


Valnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


5 (10) 


Sammanträdesdatum 


2022-06-27 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer 


Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 33 Dnr 2022/00031  


Principbeslut om hur röstmottagarna ska agera vid 
felaktiga avprickningar och nekande att rösta 


Valnämndens beslut 


1  Valnämnden beslutar att anta ett principbeslut om hur röstmottagare ska 


agera vid felaktiga avprickningar och nekande att rösta, enligt nedan.  


2 Valnämnden beslutar att ordföranden i vallokal och vid förfall vice 


ordförande, ska ha arbetsuppgiften att korrigera i röstlängden eller neka 


en väljare att rösta.   


Bakgrund 


Vid varje val förekommer att väljare nekas att rösta på grund av att det 


markerats i röstlängden att de redan röstat, det vill säga att de redan är 


avprickade. Ofta beror detta på att en tidigare väljare prickats av på fel rad. 


Felaktig avprickning kan i regel undvikas genom att arbetet med 


röstlängderna sker lugnt och metodiskt med de hjälpmedel som finns. 


Valnämnderna har historiskt hanterat felaktiga avprickningar på olika sätt. I 


de fall där en väljare prickats av felaktigt anser Valmyndigheten att det är av 


stor vikt för förtroendet för valsystemet att felaktiga avprickningar i 


möjligaste mån hanteras lika. De åtgärder som bör vidtas ska därför vara av 


sådan karaktär att de kan utföras i varje vallokal i varje kommun. 


En avprickning i röstlängden är inte att betrakta som ett beslut och kan 


därför inte rättas med stöd av förvaltningslagen. Valmyndigheten anser i 


stället att den felaktiga avprickningen ska åtgärdas genom en skriftlig 


korrigering i röstlängden. Valmyndigheten anser att en korrigering av en 


felaktig avprickning endast ska göras om den person som felaktigt avprickats 


i röstlängden fortfarande befinner sig i vallokalen. Om väljaren lämnat 


vallokalen bör korrigering endast ske i undantagsfall och under vissa 


särskilda förutsättningar. 


Bedömningen av om en korrigering eller ett nekande ska göras är av sådan 


art att bedömningen ska göras av valnämnden. En praktisk hantering kräver 


dock att nämnden beslutar att det är ordföranden i vallokalen som genomför 


sådana åtgärder. 
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När en korrigering är möjlig ska korrigeringen ske enligt följande:  


• Röstmottagaren ska be den väljare som prickats av på fel rad att 


återkomma till vallokalen. Kontroll av väljarens identitet måste ske i 


fysisk närvaro av väljaren och kan inte ske på distans.  


• De noteringar som gjorts på fel rad ska noteras på rätt rad. Samma 


markeringar för de valkuvert som väljaren lämnat ska föras in på den 


rätta raden. En notering om korrigering ska ske vid den felaktiga 


markeringen. Om väljaren har en annan uppfattning om vilka 


valkuvert hen har lämnat ska noteringen i röstlängden ändå vara 


avgörande. Valurnan ska inte öppnas.  


• Förfarande bör ske i närvaro av väljaren.  


• Den väljare som felaktigt blivit avprickad får genomföra sin röstning 


först när korrigeringen är gjord. Väljarens identitet ska åter 


kontrolleras.  


• Alla de åtgärder som vidtas ska dokumenteras utförligt i protokollet. 


Utöver när, var, varför, hur och av vem ska det även dokumenteras tydligt 


om väljaren har en annan uppfattning om vilka valkuvert som lämnats in 


eller om andra omständigheter vid händelsen. 


Vid ett nekande att rösta ska följande åtgärder vidtas, som minst: 


• Nekandet ska dokumenteras utförligt i protokollet.  


• Om väljaren efterfrågar möjligheten att överklaga ska hen informeras 


om vad som gäller för ett överklagande och lämnas information om 


hur hen kan överklaga. 


Utöver när, var, varför, hur och av vem ska det även dokumenteras tydligt 


hur situationen uppmärksammades och vad som antas ha skett. Om det är 


uppenbart att väljaren är felaktigt avprickad men att detta inte kan korrigeras 


ska det tydligt framgå vilka åtgärder som vidtagits för att försöka korrigera 


den felaktiga avprickningen. En notering ska också göras om hur väljaren 


informerats om möjligheten till överklagande. Det bör vidare noteras om det 


är uppenbart att väljaren faktiskt redan har röstat. 


Valmyndigheten anser att valnämnden bör inför ett val fatta ett principbeslut 


om hur röstmottagarna ska agera vid felaktiga avprickningar och nekande att 


rösta. Valmyndigheten anser att bedömningen av om en korrigering eller ett 


nekande ska göras är av sådan art att bedömningen ska göras av valnämnden 


men att en praktisk hantering kräver att nämnden beslutar att det är 


ordförande i vallokalen som genomför sådana åtgärder. 


Förvaltningens bedömning 


Kommunledningsförvaltningen föreslår att valnämnden beslutar att följa 


Valmyndighetens rekommendation om hantering av felaktiga avprickningar 


och nekande att rösta genom ett principbeslut. 
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Finansiering 


Inom befintlig ram. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-21       


  


 


Paragrafen skickas till  
Linda Karelid, valsamordnare  


Sara Cronholm, kommunjurist 
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§ 34 Dnr 2022/00034  


Beslut om riktlinjer för besök, fotografering och 
filmning  


Valnämndens beslut 


1  Valnämnden beslutar att anta riktlinjer för besök, fotografering och 


filmning, att gälla från och med den 15 juli 2022. 


2  Valnämnden beslutar att ändra följande i förslag till riktlinjer för besök, 


fotografering och filmning, sidan 4, sista stycket, ”Detta gäller även för 


valnämnden (alt valnämndens ordförande) vid den preliminära 


rösträkningen.”, till ”Detta gäller även för valnämndens ordförande och vice 


ordförande vid den preliminära rösträkningen.”   )   


Bakgrund 


Röstmottagningen i röstningslokal och i vallokal är offentlig. Den 


preliminära rösträkningen i vallokal, valnämndens preliminära rösträkning 


och länsstyrelsens slutliga rösträkning är enligt 11 kap. 1 §, 12 kap. 1 § 


respektive 13 kap. 1 § vallagen (2005:837) offentliga förrättningar. Det 


innebär att vem som helst får besöka och bevaka röstmottagningen och 


rösträkningen. 


Vem som helst kan besöka ett röstmottagningsställe eller en plats för 


rösträkning och då fotografera eller filma. Vissa undantag kan förekomma i 


byggnader där det bedrivs viss verksamhet, exempelvis inom kriminalvården 


eller i vården. Den som besöker röstmottagningsställe eller rösträkning har 


rätt att vara anonym. 


Den som besöker, fotograferar eller filmar på ett röstmottagningsställe får 


inte riskera att avslöja valhemligheten eller störa ordningen. Vid rösträkning 


ska det finnas en reell möjlighet för besökare att iaktta vad som sker vid visst 


bord eller vid vissa moment i proceduren. Den som vill ska kunna 


fotografera eller filma. Allmänheten kan hänvisas till lämplig plats. 


Valmyndigheten anser att valnämnden bör ta fram riktlinjer för hur 


röstmottagningsställen respektive lokal för rösträkning ska utformas så att 


besök, fotografering och filmning kan ske med god ordning och på ett säkert 


sätt. 


Förvaltningens bedömning 


Kommunledningsförvaltningen föreslår att valnämnden beslutar att anta 


förslag på riktlinjer för besök, filmning och fotografering, att gälla från och 


med den 15 juli 2022. 
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Finansiering 


Inom befintlig ram. 


Beslutsunderlag 


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-10 


Riktlinjer för besök, fotografering och filmning, 2022-06-12       


Yrkanden 


Anders Winlöf (M) yrkar att ändra följande i förslag till riktlinjer för besök, 


fotografering och filmning, sidan 4, sista stycket, ”Detta gäller även för 


valnämnden (alt valnämndens ordförande) vid den preliminära rösträkningen.”, 


till ”Detta gäller även för valnämndens ordförande och vice ordförande vid den 


preliminära rösträkningen.”       


Beslutsgång 


Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 


valnämnden beslutar i enlighet med förslaget.  


Ordförande ställer sedan proposition på Anders Winlöfs (M) yrkande och 


finner att valnämnden beslutar i enlighet med yrkandet.      


  


 


Paragrafen skickas till  
Kommunikationsavdelningen 


Sara Cronholm, kommunjurist 


Anna-Karin Linder, administratör 


Peter Sjöberg, tekniker 
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§ 35 Dnr 2022/00035  


Information om utbildning för valnämnden 


Valnämndens beslut 


1  Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.      


Information 


Valnämndens ledamöter och ersättare är välkomna att delta på den 


utbildning som anordnas för röstmottagare vid följande tillfällen. 


 Måndag 22 augusti 


 Tisdag 23 augusti 


 Onsdag 31 augusti 


 Torsdag 1 september 


Tillfällena startar 17:30 och varar till ca 21:00 och äger rum i 


kommunfullmäktiges sessionssal.  


  


 


Paragrafen skickas till  
Valnämnden 
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