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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 (K v) föreslår att röstmott agare förordnas enligt bil agor (bilaga l
§ 23/2018-08-01, bilaga 2 § 23/2018-08-0 J, bilaga 3 § 23/2018-08-01) under
förutsättningen att de genomgår utbildningen för röstmottagare.
Beslutsg~ng

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

Valnämndens beslut
1. Att röstmottagare förordnas enligt bilagor (bilaga l§ 23/2018-08-01,
bilaga 2 § 23/2018-08-0 l, bilaga 3 § 23/2018-08-0 l) under
förutsättningen att de genomgår utbildningen för röstmottagare.
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Presentation av risk- och sårbarhetsanalys för valet 2018
Sammanfattning
Risk- och sårbarhetsanalysen genomfördes av Christian Hallberg, räddningschef,
Emelie Cergic-Boberg, kanslichef och Moa Andersson, nämndsamordnare.
Analysmodellen används för att bedöma sannolikheten för ett antal risker i
samband med valet 2018 och eventuella konsekvenser av dessa

Förslag till beslut
Ronnie Rexwall (K v) föreslår att valnämnden godkänner risk- och
sårbarhetsanalysen och lägger den till handlingarna.
Beslutsg~ng

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

Valnämndens beslut
l. Valnämnden godkänner risk- och sårbarhetsanalysen och lägger den till
handlingarna.
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Val av ordföranden till röstmottagningsställen
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
Förslag till beslut
Ronnie Rexwall (K v) föreslår att ordföranden och vice ordföranden för
valdistrikt och vallokal förordnas enligt bilaga 1 § 25/2018-08-01 under
förutsättningen att de genomgår utbildningen för röstmottagare och särskild
utbildning för ordförande och vice ordförande.
Beslutsg~ng

Ordföranden frågar om förslaget till beslut antas och finner att så sker.
Valnämndens beslut
l . Att ordföranden och vice ordföranden för valdistrikt och vallokal
förordnas enligt bilaga 1 § 25/2018-08-01 under förutsättningen att de
genomgår utbildningen för röstmottagare och särskild utbildning för
ordförande och vice ordförande.
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Utbildning av röstmottagare

l

Sammanfattning
Ronnie Rexwall informerar om tider för utbildning av röstmottagare samt
planeringen inför utbildn ingarna.

Informationen läggs till handlingarna.

Ju sterandes 51911
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Lägsta utbildningsnivå för röstmottagare
Förslag till beslut
Ronnie Rexwall (K v) föreslår att krav på lägsta utbildningsnivå är att förordnad
röstmottagare närvarar vid något av de obligatoriska utbildningstillfällena som
valnämnden erbjuder. Vid behov tillsätts extra utbildningstillfällen
Beslutsg~ng

Ordföranden frågar om förslag till beslut antas och finner att så sker
Valnämndens beslut
l. Att krav på lägsta utbildningsnivå är att förordnad röstmottagare närvarar
vid något av de obligatoriska utbildningstillfällena som valnämnden
erbjuder. Vid behov tillsätts extra utbildningstillfållen.
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Onsdagsräkningen efter valet
Förslag till beslut
Ronnie Rexwall (Kv) föreslår att valnämnden påbörjar onsdagsräkningen den 12
september kl, 09 00. Följande ledamöter och ersättare i valnämnden deltar vid
onsdagsräkningen Susanne Marstorp (C), Ronnie Rexwall (K v), Birger Lundell
(M) och Tomas Svennberg (S).
Beslutsg~ng

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

Valnämndens beslut
l . Att valnämnden påbörjar onsdagsräkningen den 12 september kl, 09 .00
Följande ledamöter och ersättare i valnämnden deltar vid
onsdagsräkningen Susanne Marstorp (C), Ronnie Rexwall (K v), Birger
Lundell (M) och Tomas Svennberg (S).

,t yV

