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Samrna ntradesdaturn

VALNAfVlNDEN

2018-09-05

Herrljunga kommun, Sämsjön, kl. 18 00-19 00

Plats och tid

Beslutande

Ronnie Rexwall (Kv), ordförande
Tomas Svennberg (S), vice ordförande
Birger Lundeli (M)
Susanne Marstorp (C)
Elisabeth Nilstad (L)

Ej tjänstgörande ersättare
Maria Hjalmarsson UPAR
Ove Severin (KD)

Övriqa deltaqare

Utses att justera

Personal
Moa Andersson, nämndsamordnare

Elisabeth Nilstad (L)

Justeringens
plats och tid
Paragrafer

Underskrifter

ANSLAG / BEVIS
Protokollet är Justerat Justermg en har tillkännagivits genom anslag

Organ

Val nä mnden

Sammanträdesdatum

2018-09-05

Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
för protokoll

Underskrift

2018-09-06

Datum för
anslags nedtagande

~~kommun

2018-09-28
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Ordföranden informerar (information)
Sammanfattning
Ronnie Rexwall informerar om att röstlängderna är räknade och att antalet
röstberättigade är 7 588 stycken samt aktuellt läge gällande förtidsrösterna
[nformation om incidentrapportering från polisen samt övrig incidentrapportering
från kommunen gällande valsedlar och förstörelse av valaffischer

Informationen läggs till handlingarna.

Utdragsbest'jrkande
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Komplettering 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
~j

t Ronnie Rexwall (K v) föreslår att röstmottagare förordna s enligt bilaga 1 §

5 ~3D/2018-09-05

under förutsättningen att de genomgår utbildningen för

röst mottagare.
Beslutsg~ng

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

Valnämndens beslut
1. Att röstmottagare förordnas enligt bilaga l § 3(j20 18-09-05 under
förutsättningen att de genomgår utbildningen för röstmottagare

Utdr ag5bestyrkande

SAMMANTRÄOESPROTOKOLl

20i8-09-0:5

VN ~:l l

Sortering av förtidsröster
Sammanfattning
Förtidsrösterna sorteras den 8 september klockan l O 00 innan de skickas vidare
till respektive valdistrikt den 9 september
Förslag till beslut
Ronnie Rexwall (K v) föreslår :
• Att valnämndens presictie får i uppdrag att anlita 6 personer till uppdraget
Beslutsg~ng

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

Valnämndens beslut
l. Att valnämndens presidie får i uppdrag att anlita 6 personer till uppdraget

Ut d rJgsbestJ'rk<l neJ e
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Komplettering av val till onsdagsräkningen
Sammanfattning
Valnämnden har tidigare beslutat att följande ledarnöter och ersättare i
valnämnden deltar i onsdagsräkningen den 12 septe mber klockan 09 00: Susanne
Marstorp (C), Ronnie Rexwall (K v), Birger Lundeli (M) och Tomas Svennberg
(S).

Förslag till beslut
Ronnie Rexwall (K v) föreslår att Ove Severin (KD) och Elisabeth Nilstad (L)
deltar vid onsdagsräkningen 12 september klockan 09 00
Beslutsg~ng
Ordföranden frågar om förslag till beslut antas och finner att så sker

Valnämndens beslut
l. Att Ove Severin (KD) och Elisabeth Nilstad (L) deltar vid
onsdagsräkningen 12 september klockan 09 00

Utdragsbestyrkande
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Komplettering val av ambulerande röstmottagare
Sammanfattning
Enligt vallagen har väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller
ålder och inte själva kan ta sig till ett röstrnottagningsställe, 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
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 samrna 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
• Malin Bi.illing
• Emelie Cergic Boberg

Beslutsg§ng
Ordföranden frågar om förslaget till beslut antas och finner att så sker

Valnämndens beslut
•

Valnämnden beslutar att följande personer från administration- och
kommunikationsenheten förordnas till ambulerande röstmottagare under
förutsättningen att de genomgår utbildningen för ambulerande
röstmottagare
- Malin Bi.illing
- Emelie Cergic Boberg
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