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Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(4) 

Sammanträdesdatum 
2021-07-05 

 
 

  
 
Plats och tid Förvaltningsbiblioteket, våning 3 och Teams, Kl 13.30–13.45 

Beslutande ledamöter 
 

Susanne Viklund (S) ordf. 
Ingmari Georgsson (V)  
Anna Strandh Proos (M), tjänstgörande ersättare 

Ej beslutande ersättare  

Övriga närvarande Tjänsteman 
Cindy Alter, nämndsekreterare 
Margareta Fällström, säkerhets- och telekomstrateg 
 

 

Justerare Anna Strandh Proos (V) 

Justeringens plats och tid Förvaltningen 05 juli 
 
Underskrifter 
 Sekreterare  Paragrafer § §  1-2 
 Cindy Alter  

 Ordförande   
 Susanne Viklund (S)  

 Justerare   
 Anna Strandh Proos (V)   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-07-05 

Datum då anslaget sätts upp 2021-07-05 Datum då anslaget tas ned 2021-07-26 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsavdelningen Sista datum för överklagande 2021-07-26 
 

Underskrift   
 Cindy Alter  
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§ 1 Dnr: KS 2021/359 

Inför eventuellt extraval 

Slutlig beslutsinstans 
Valnämnden 

Beslut 
Valnämnden bemyndigar ordförande Susanne Viklund att besluta om 
nödvändiga åtgärder för att förbereda ett eventuellt extraval hösten 2021.  

Ärendet 
Inför ett eventuellt extraval behöver flera förberedelser genomföras.  

• Kontakt med tidigare ordförande för valdistrikten för att förbereda 
dem att ta fram medarbetare till valarbetet. 

• Hyra lokaler för valdagen. 

• Teckna avtal med Postnord om hantering av förtidsröster.  

• Teckna avtal med förtidsröstningsställen.  

• Besluta om utbildningstillfällen för röstmottagare på 
förtidsröstningsställen och för röstmottagare i vallokal.  

Då det för närvarande inte finns något beslut om extraval så är det svårt att 
veta när ett sådant kan komma att utlysas. Eftersom det är semestertider och 
ett beslut kan komma med kort varsel behöver valnämndens ordförande 
kunna fatta beslut beträffande ovannämnda frågor utan att sammankalla 
valnämnden.  

Ekonomi och finansiering 
Påverkas ej av detta beslut. 

Samråd 
Samråd har skett med ordföranden för valnämnden.  

Beslutet skickas till 
Valhandläggaren 
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§ 2 KS 2021/360 

Äska medel för eventuellt extraval 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen. 

Beslut 
Valnämnden föreslår att kommunstyrelsen avsätter medel för att genomföra 
ett extraval.  

Ärendet 
Valnämnden har för valår en budget för att genomföra val. Inför ett 
eventuellt extraval behöver det äskas medel för att genomföra detta.  

Ekonomi och finansiering 
För att genomföra ett val beräknas kommunens kostnad bli 300 000 kronor.  

Samråd 
Samråd har skett med ordföranden och närvarande ledamöter för 
valnämnden.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Valhandläggaren 
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