
 

 

 

 

 

Valnämnden 

KALLELSE 
 
 

  

 

 

 

 

Valnämndens sammanträde 

 

Dag: 2022-03-04 

Tid:  Kl 09:00 

Plats: Sevederummet, Stadshuset 

 

 

Ärendelista 
  

Mötesformalia 

1 Val av protokolljusterare 

Förslag till beslut: Valnämnden utser NN (X) att jämte ordföranden justera 

dagens protokoll. 

 

 2022/10  

Information 

2 Meddelanden till valnämnden 

Förslag till beslut: Valnämnden lägger dagens meddelanden till 

handlingarna. 

 

 2022/15  

Beslutsärenden 

3 Budget för Valnämnden år 2022 

Förslag till beslut: Valnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 

 2022/77  

4 Placering och utläggning av valsedlar 

Förslag till beslut: Valnämnden fastställer framtagen rutin för placering och 

utläggning av valsedlar samt ansvarsfördelning mellan valkansli, 

röstmottagare och partier. 

 

 2022/75  

5 Uppdragsbeskrivningar och arvoden för röstmottagare 

Förslag till beslut:  

1. Valnämnden fastställer framtaget förslag till uppdragsbeskrivning för 

ordförande och vice ordförande i valdistrikt. 

2. Valnämnden fastställer framtagna principer för rekrytering av 

röstmottagare. 

3. Valnämnden fastställer framtaget förslag till arvodesnivåer för ordförande 

och vice ordförande i valdistrikt samt för samtliga röstmottagare.  

4. Ersättning för resor i uppdraget beviljas enligt kommunens regler för det. 

 

 

 

 

2021/353  



 

 

6 Öppettider för förtidsröstningen 

Förslag till beslut:  

Valnämnden fastställer följande öppettider för förtidsröstningen: 

 

Vardagar 24-31 augusti: Kl 13:00 - 17:00 

Vardagar 1-2 september: Kl 10:00 – 17:00 

Vardagar 5-9 september: Kl 10:00 – 19:00 

Helger 27 augusti – 4 september: Kl 10:00 – 13:00 

Lördag 10 september: Kl 10:00 – 17:00 

Söndag 11 september: Kl 08:00 – 20:00 

 

 

2021/355  

7 Parkeringsplatser för funktionsnedsatta 

Förslag till beslut:  

1. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att ställa i 

ordning två parkerings-platser för funktionsnedsatta genom att tillfälligt 

skylta om tre parkeringsplatser på baksidan av Stadshuset till två platser för 

funktionsnedsatta, enligt ritning.  

 

2. Dessa parkeringsförutsättningar ska gälla under hela röstningsperioden 

2022-08-24 – 2022-09-11. 

 

 2022/82  

8 Inbjudningar till valnämnden 

Förslag till beslut:  

  

 

9 Kalender för valnämndens möten år 2022 

Förslag till beslut: Valnämnden fastställer framtagen kalender för 

valnämndens möten år 2022 

 

 

2021/520  

 

 

 

 

Vimmerby den 3 mars 2022 

 

 

Leif Larsson   Jenny Andersson 

Ordförande   Sekreterare 

 


