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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-20 

Herrljunga kommun, Sämsjön, kl. 17.30-18.30 

Susanne Marstorp (C), ersättare för ordförande 
Axel Roselius (S), vice ordförande 
Göran Lindgren (M) 
Elisabeth Ni I stad (L) tjs. ers. för Ronnie Rexwall (KV) 

Ove Severin (KD) tjg. ers . för Jacob Brendelius (SD) 

Sid 1 

Personal 
Moa Andersson, nämndsamordnare 

Ej tjänstgörande ersättare 
Agneta Svensson (C) 
Lillemor Fritioff (V) 

Göran Lindgren (M) 

uset, Herrljunga, direktjustering 

M a Andersson 

~cu..u._ Jnc·r-)-~ 
sus~e MarsZ3: cc) 

~ren(~~, 

Tomas Svennberg (S) 

Paragrafer 

ANSLAG I BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Val nämnden 

201 9-05-20 
Datum för 

2019-05-21 anslags nedtagande 2019-06-12 
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41-44 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

VALNAMNDEN 

Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 2 
2019-05-20 

In nehå I lsförteckn i ng 
§ 41 Kompletterande val av ordförande och vice ordförande i vallokal...... .. .. ..... . ...... J 
§ 42 Komplellerande beslut om sortering förtidsröster.... . ......... ......... .. .. .. .... .. 4 
§ 43 Kompletterande val av behöriga att lämna röster till Liinsstyrelsen.... .. .. 5 
§ 44 Kompletterande beslut valnämndens preliminära röslr~ikning den 29 1mij 

(onsdagsräkningen) ......... ................... ..... ...... ................ .... ... . ........ .... . .... ... . . <> 

Utdragsbestyrkande 
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VALNAMNDEN 

Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sid 3 
2019-05-20 

VN § 41 

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- l 5 
Vid sammanträdet - Lista ordförande och vice ordförande vallokalen 
Kommunhuset. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Att ordföranden och vice ordföranden för valdistrikt och vallokal 
förordnas enligt bilaga 1 § 41/2019-05-20 under förutsättningen att de 
genomgår utbildningen för röstmottagare och särskild utbildning för 
ordförande och vice ordförande. 

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

Valnämndens beslut 
1. Att ordföranden och vice ordföranden för valdistrikt och vallokal förordnas 
enligt bilaga 1 § 41/2019-05-20 under förutsättningen att de genomgår 
utbildningen för röstmottagare och särskild utbildning för ordförande och 
vice ordförande. 

Utdragsbestyrkande 
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VALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sid 4 
2019-05-20 

VN § 42 

Kompletterande beslut om sortering förtidsröster 

Förslag till beslut 
Ordförande föreslår att Göran Lindgren (M) och Lillemor Fritioff (V) utses att 
delta tillsammans med redan valda vid sortering av förtidsröster den 25 maj. 

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

Valnämndens beslut 
1. Göran Lindgren (M) och Lillemor Fritioff (V) utses att delta tillsammans 
med redan valda vid sortering av förtidsröster den 25 maj. 

--- ------- ----
Justerandes s1gn Utdragsbestyrkande 
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VALJllAMNDEN 

Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-20 

VN § 43 

Kompletterande val av behöriga att lämna röster till 
Länsstyrelsen 

Sammanfattning 

Sid 5 

Följande personer har valnämnden genom tidigare beslut givit behörighet att 
lämna röster till Länsstyrelsen på valnatten och efter onsdagsräkningen den 29 
maj: Susanne Marstorp (C), ersättare för ordförande, Axel Roselius (S), vice 
ordförande, Tomas Svennberg (S) och Ove Severin (KD). Emelie Cergic Boberg, 
kanslichef ersätter vid behov. 

Förslag till beslut 
Ordförande föreslår att Ove Severin (KD) byts ut mot Agneta Svensson (C) 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ordförandens förslag antas och finner att så sker 

Valnämndens beslut 
1. Ove Severin (KD) byts ut mot Agneta Svensson (C) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sid 6 
2019-05-20 

VN § 44 

Kompletterande beslut valnämndens preliminära rösträkning 
den 29 maj (onsdagsräkningen) 

Sammanfattning 
Följande ledamöter och ersättare från valnämnden har genom tidigare beslut 
utsets att sköta den preliminära rösträkningen: Tomas Svennberg (S), Susanne 
Marstorp (C), Elisabeth Nilstad (L), Axel Roselius (S) och Agneta Svensson (C) . 

Förslag till beslut 
Ordföranden föreslår att Lillemor Fritioff (V) och Göran Lindgren (M) utses att 
tillsammans med redan valda sköta den preliminära rösträkningen den 29 maj. 

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

Valnämndens beslut 
1. Lillemor Fritioff (V) och Göran Lindgren (M) utses att tillsammans med 
redan valda sköta den preliminära rösträkningen den 29 maj. 




