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Tid: 2022-03-15, klockan 17:30 

Plats: Visten, kommunkontoret 

Justerare: /SammanträdeJusterare/ 

Tid för justering: 2022-03-23 

 

Föredragningslista:  

1. Upprop 

2. Val av justerare 

3. Dagordningen fastställs 

4. Delegeringsordning för valnämnden 

Diarienummer: VN/2022:2 

Föredragande:  

Förslag till beslut:  

1. Anta delegeringsordningen för valnämnden 

5. Arvoden röstmottagare 2022 

Diarienummer: VN/2022:3 

Föredragande:  

Förslag till beslut:  

1. Arvode för ordförande i valdistrikt uppgår till 3 600 kr 

2. Arvode till ersättare för ordföranden (vice ordförande) i valdistrikt uppgår till 3 100 

kr 

3. Arvode till röstmottagare i valdistrikt uppgår till 2 600 kr 

4. Arvode till röstmottagare förtidsröstning 143 kr/timme  

5. Arvode för utbildningstillfälle 300 kr (gäller röstmottagare förtidsröstning) 

6. Bilersättning egen bil, per mil 20 kr (gäller avstånd upp till 35 km enkel väg) 

7. Inget maxarvode per dag fastställs 

8. för att bilersättning ska utgå måste avståndet mellan bostad och förrättningsställe 

överstiga tre kilometer 

6. Gräns för propaganda i anslutning till röstningslokal 

Diarienummer: VN/2022:4 

Föredragande:  

Förslag till beslut:  
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1. partiers funktionärer får inte stå inne i röstnings- och vallokaler med valpropaganda 

2. gräns för all propaganda utomhus är minst 20 meter från entrén in till röstnings- och 

vallokaler 

3. om oklarhet råder i fråga om var gräns för propaganda går är det valdistriktets 

ordförande eller dennes ersättare som beslutar  

4. uppdra åt Valnämndens ordförande att tillsammans med valsamordnaren informera de 

politiska partierna om Valnämndens beslut 

7. Beslut om vallokaler och förtidsröstningslokaler 

Diarienummer: VN/2022:6 

Föredragande:  

Förslag till beslut:  

1. Använda följande lokaler som vallokaler 

a. Valdistrikt Deje – Danshallen Kulturhuset 

b. Valdistrikt Dejefors – Deje sporthall 

c. Valdistrikt Grossbol – Grossbolshallen 

d. Valdistrikt Forshaga väst-Dyvelsten – Forshaga sporthall 

e. Valdistrikt Forshaga öst – Forshaga sporthall 

f. Valdistrikt Skived väst – Förskolan maskrosen 

g. Valdistrikt Skived öst – Skivedsskolan 

2. Använda följande lokaler som förtidsröstningslokaler 

a. Forshaga lärcenter 

b. Kulturhuset i Deje, danshallen 

c. Kommunkontorets reception 

d. Olsätersskolan 

3. Reservlokal är danshallen i Forshaga folkets hus 

4. Valsamordnare delegeras möjlighet att utse nya lokaler vid behov 

8. Diskussion: Valmyndighetens ställningstagande röstmottagare 

Diarienummer: VN/2022:7 

Föredragande:  

Förslag till beslut:  

1. Notera genomförd diskussion samt synpunkter från valnämnden 

2. Valnämnden tar ställning till Valmyndighetens ställningstagande på kommande 

valnämnd 

9. Riskanalys inför val 2022 

Diarienummer: VN/2021:2 
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Föredragande:  

Förslag till beslut:  

1. Notera genomförd verksamhetssäkerhetsanalys för valen 2022 

10. Muntlig information 

Diarienummer:  

Föredragande:  

Förslag till beslut:  

 

 

Lars Emilsson Cornelia Lundgren 

Ordförande Sekreterare 
 


