KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Valnämnden

Instans:

Valnämnden

Tid:

2019-05-20 kl. 17:30

Plats:

Sämsjön (B) Kommunhuset

Susanne Marstorp (C)
Ersättare för ordförande

Moa Andersson
Sekreterare

Förslag på justerare: Göran Lindgren (M)

Information:
• VN = slutgiltigt beslut fattas i Valnämnden
• KS = slutgiltigt beslut fattas i Kommunstyrelsen.
• KF = slutgiltigt beslut fattas i Kommunfullmäktige.
• Info = Information.
• Ett X markerar att handlingar finns bifogade i kallelsen.
• VS markerar att handlingar presenteras vid sammanträdet.
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Sid 1 av 1

Kompletterande val av ordförande och vice ordförande i vallokal
Sammanfattning
Enligt 3 kap 4 § Vallagen (2005:837) ska det för varje valdistrikt utses minst fyra
röstmottagare, varav en ordförande och en ersättare för ordföranden. Enligt 3 kap
6 § Vallagen ska det vid röstmottagning i vallokal finnas minst tre röstmottagare.
En av dessa ska vara ordförande eller ordförandens ersättare.
En av de tidigare förordnade ordförandena har fått förhinder under valdagen och
valnämnden bör därför förordna en ny ordförande att tjänstgöra i vallokalen Kommunhuset
den 26 maj.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-05-15
Vid sammanträdet – Lista ordförande och vice ordförande vallokalen Kommunhuset.
Förslag till beslut
Att ordföranden och vice ordföranden för valdistrikt och vallokal förordnas enligt bilaga
under förutsättningen att de genomgår utbildningen för röstmottagare och
särskild utbildning för ordförande och vice ordförande.

Moa Andersson
Nämndsamordnare
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