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VN § 17 

Val av behöriga att kvittera ut försändelser med röster från 
Post Nord 

Förslag till beslut 
Ronnie Rexwall (KV) föreslår att Ronnie Rexwall (KV), Moa Andersson 
(nämndsamordnare) och Emelie Cergic-Boberg (kanslichef) får behörighet att 
kvittera ut försändelser med röster från PostNord. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslaget till beslut antas och finner att så sker. 

Valnämndens beslut 
1. Valnämnden beslutar att Ronnie Rexwall (KV), Moa Andersson 

(nämndsamordnare) och Emelie Cergic-Boberg (kanslichef) får 
behörighet att kvittera ut försändelser med röster från PostNord. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 4 
2018-05-23 

VN § 18 

Val av ambulerande röstmottagare 

Sammanfattning 
Enligt val lagen har väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller 
ålder och inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe, möjlighet att begära 
att få lämna sina valsedlar till en av valnämnden särskilt förordnad ambulerande 
röstmottagare. 

Den ambulerande röstmottagaren lämnar in rösten i en lokal där man kan 
förtidsrösta. Budet ska kunna visa en ID-handling när hen lämnar in budrösten. 
Om budet lämnar in rösten i en lokal för förtidsröstning måste väljarens röstkort 
också lämnas in. 

Enligt 3 kap 4 § Vallagen (2005:837) får endast den som har fått sådan utbildning 
som behövs förordnas för uppdraget som röstmottagare. Ambulerande 
röstmottagare har samma status som övriga röstmottagare, vilket innebär att 
skyldigheten att utbilda även gäller dessa. 

Förslag till beslut 
Ronnie Rexwall (KV) föreslår att följande personer från administration- och 
kommunikationsenheten förordnas till ambulerande röstmottagare under 
förutsättningen att de genomgår utbildningen för ambulerande röstmottagare: 

• Moa Andersson 

• Fam Hlawnceu 

• Mirjana Lind 

• Mats Bjurbom 

• Mattias Strandberg 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslaget till beslut antas och finner att så sker. 

Valnämndens beslut 
1. Valnämnden beslutar att följande personer från administration- och 

kommunikationsenheten förordnas till ambulerande röstmottagare under 
förutsättningen att de genomgår utbildningen för ambulerande 
röstmottagare: 
- Moa Andersson 
- Fam Hlawnceu 
- Mirjana Lind 
- Mats Bjurbom 
- Mattias Strandberg 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 5 
2018-05-23 

VN § 19 

Granskning av förtidsröster 

Sammanfattning 
Ronnie Rexwall (KV) informerar om att alla förtidsröster måste vara granskade 
innan klockan 20.00 på valdagen. De förtidsröster som inte är granskade innan 
klockan 20.00 på valdagen kan istället granskas på valnämndens preliminära 
rösträkning den 12 september. 

Förslag till beslut 
Ronnie Rexwall (KV) föreslår: 

• Valnämnden beslutar att ordföranden i respektive vallokal ska informera 
valnämnden via telefon om det i vallokalen finns förtidsröster kvar att 
granska efter klockan 20.00 på valdagen. Valnämnden kan då godkänna 
via telefon att de förtidsröster som inte har granskats istället ska granskas 
vid valnämndens preliminära rösträkning den 12 september. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslaget till beslut antas och finner att så sker. 

Valnämndens beslut 
1. Valnämnden beslutar att ordföranden i respektive vallokal ska informera 

valnämnden via telefon om det i vallokalen finns förtidsröster kvar att 
granska efter klockan 20.00 på valdagen. Valnämnden kan då godkänna 
via telefon att de förtidsröster som inte har granskats istället ska granskas 
vid valnämndens preliminära rösträkning den 12 september. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 6 
2018-05-23 

VN § 20 

Röstningslokaler och öppettider 

Sammanfattning 
I kommunen ska minst en lokal per dag vara öppen för möjligheten att 
förtidsrösta. 

Förslag till beslut 
Ronnie Rexwall (KV) föreslår: 

• Att följande lokaler ska användas som röstningslokaler under vardagar: 
- Biblioteket i Ljung 
- Biblioteket i Herrljunga 
- Eggvena skola 
- Gäsenegården 
- Hagen 
- Hemgården 
- Molla skola 
- Od skola 
- Vita Huset 

• Att röstningslokalema ska hållas öppna under ordinarie öppettider. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut antas och finner att så sker. 

Valnämndens beslut 
I. Att följande lokaler ska användas som röstningslokaler under vardagar: 

- Biblioteket i Ljung 
- Biblioteket i Herrljunga 
- Eggvena skola 
- Gäsenegården 
- Hagen 
- Hemgården 
- Molla skola 
- Od skola 
- Vita Huset 

2. Att röstningslokalerna ska hållas öppna under ordinarie öppettider. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 7 
2018-05-23 

VN § 21 

Val av röstmottagare 

Sammanfattning 
Enligt 3 kap 4 § Vallagen (2005:837) får endast den som har fått sådan utbildning 
som behövs förordnas för uppdraget som röstmottagare. 

Förslag till beslut 
Ronnie Rexwall (KV) föreslår att röstmottagare förordnas enligt bilagor (bilaga 1 
§ 21/2018-05-23, bilaga 2 § 21/2018-05-23, bilaga 3 § 21/2018-05-23 och bilaga 
4 § 21/2018-05-23) under förutsättningen att de genomgår utbildningen för 
röstrnottagare. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut antas och finner att så sker. 

Valnämndens beslut 
1. Valnämnden beslutar att röstmottagare förordnas enligt bilagor (bilaga 1 

§ 21/2018-05-23, bilaga 2 § 21/2018-05-23, bilaga 3 § 21/2018-05-23 och 
bilaga 4 § 21/2018-05-23) under förutsättningen att de genomgår 
utbildningen för röstmottagare. 
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~ g HERRLJUNGA KOMMUN 

VALNAMNDEN 

Juslerandes s1gn 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 8 

2018-05-23 

VN § 22 

Fika till röstmottagare 

Förslag till beslut 
Ronnie Rexwall (KV) föreslår: 

• Att ordförande i respektive vallokal på valnämndens bekostnad, mot 
uppvisande av kvitto, ska ges möjlighet att bjuda röstmottagarna i aktuell 
vallokal på fika för ett värde upp till 500 kr. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut antas och finner att så sker. 

Valnämndens beslut 
1. Valnämnden beslutar att ordförande i respektive vallokal på valnämndens 

bekostnad, mot uppvisande av kvitto, ska ges möjlighet att bjuda 
röstmottagarna i aktuell vallokal på fika för ett värde upp till 500 kr. 

Uidragsbeslyrkande 




