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Datum för 
anslags uppsättande 
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för protokoll 

Underskrift 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-10 

Herrljunga kommun, Sämsjön, kl. 18.00-19.40 
Ajournering 18.35-18.45 

Ove Severin (KD) tjs. ers. för Ronnie Rexwall (KV), ordförande 
Axel Roselius (S), vice ordförande 
Susanne Marstorp (C) 
Göran Lindgren (M) 
Jacob Brendelius (SD) 

Sid 1 

Personal 
Moa Andersson, närnndsamordnare 
Emelie Cergic Boberg, kanslichef 

Ej tjänstgörande ersättare 
Tomas Svennberg (S) 
Lillemor Fritioff (V) 

Göran Lindgren (M) 

Ko mmunhuset, Herrljunga, 2019-04-11 kl. 13 .00 

1, ~OA.. ~ ...,jy_ e,,..-,<;c""-
Moa Andersson 

~ (Jrltlfftt~ 

15-24 
Paragrafer 

Axel Roselius (\ , _/} _ ~ i>. 

Gö~n~· 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Valnämnden 

2019-04-10 
Datum för 

2019-04-11 anslags nedtagande 2019-05-03 

Ko n)nH111f 1tfet, Herrljunga konunun 

,1,,-~l/'-_ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 2 
2019-04-10 

Innehållsförteckning 
§ 15 Ändring av dagordningen ......................... .. . . 
§ 16 Information om utbildning för röstmottagare och för 

ordförande/vice ordförande i vallokal... .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ....... . ... ... .. .. . . 4 
§ 17lnformationomsäkerhetisambandmedval ........ .. .... ... .. .. . ....... .. . ............... 5 
§ 18 Val av ersättare för ordförande. ...... ................. .. ......... . .. . ...................... .6 
§ 19 Kompletterande val av behöriga att kvittera ut försändelser med röster från PostNord .. 7 
§ 20 Kompletterande val av röstmottagare till EP-val 2019...... ...... .. .. . .. .. . . . ....... 8 
§ 21 Val av ambulerande röstmottagare EP-val 2019 ................. .. .. .. .. .... ....... .... ........ .... ...... 9 
§ 22 Val av behöriga att lämna röster till Länsstyrelsen .. .. .. .. .... .. ... .. .. .... .... .................... .... 10 
§ 23 Hämtning av förtidsröster i röstningslokal ......................... .. ... .. .. ............... .. ........ ... . 11 
§ 24 Meddelanden ....................... .. ... ................................ ... .... ................ .. ... ... .. ........ ... 12 
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Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-10 

VN § 15 

Ändring av dagordningen 

Förslag till beslut 
Vice ordförande föreslår att följande ärende läggs till dagordningen 

• Hämtning av förtidsröster i röstningslokal 

Beslutsgång 

Sid 3 

Vice ordföranden frågar om ändringen av dagordningen godkänns och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Följande ärende läggs till dagordningen: 
- Hämtning av förtidsröster i röstningslokal 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-10 
Sid 4 

Justerandes sign 

VN § 16 

Information om utbildning för röstmottagare och för 
ordförande/vice ordförande i vallokal 

Sammanfattning 
Nämndsamordnare informerar om att utbildning för röstmottagare kommer att hållas den 
25 april och att inbjudan har skickats ut till berörda tillsammans med schema för 
röstmotiagare. Vidare informerar nämndsamordnare om valmyndighetens 
utbildnings material. 

Informationen läggs till handlingarna. 
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VALNAMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 5 
2019-04-10 

VN § 17 

Information om säkerhet i samband med val 

Sammanfattning 
Kanslichef informerar om den risk- och sårbarhetsanalys (RSA) som genomfördes i 
samband med RKL-valet och de säkerhetsbrister som identifierades i och med denna 
Till viss del gäller riskerna även för EP-valet och åtgärder för detta bör vidtas. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sa rn rn an träd esd at u rn 

2019-04-10 
Sid 6 

Justerandes sign 

St 

VN § 18 DNR VN 11/2019 

Val av ersättare för ordförande 

Sammanfattning 
Då valnämndens ordförande kommer atl vara förhindrad att tjänstgöra under en längre 
period bör valnämnden utse en ersättare för ordförande till denne är äter i tjänst. 

Av § l 0 i valJ1ämndens reglemente framgår följ ande: Om orcf/(iranden pä gmnd av 
.~'jukdom eller av annat skäl är hindrad atL.fidlgöra uppdraget.för en längre rid.får 
va/nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare.för ordföranden. Ersättaren 
.fi.dlgör ordförandens samtliga uppg(fter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-04-02 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Namn Namn (parti) utses att ersätta ordförande i valnämnden till ordinarie 
ordförande är åter i tjänst. 

Göran Lindgren (M) föreslår att Axel Roselius (S) utses att ersätta ordförande i 
valnämnden. 

Tomas Svennberg (S) föreslår att Susaime Marstorp (C) utses att ersätta ordförande i 
valnämnden. 

Ove Severin (KD) bifaller Tomas Svennbergs (S) förslag. 

Ajournering 

Beslutsgång 
Vice ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att valnämnden beslutar i 
enighet med Tomas Svem1bergs (S) förslag. 

Valnämndens beslut 

Ah1 

I. Susanne Marstorp (C) utses att ersätta ordförande i valnämnden till ordinarie 
ordförande är åter i tjänst. 

Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-10 
Sid 7 

Justerandes sign 

\f 

VN § 19 DNR VN 5/20 J 9 

Kompletterande val av behöriga att kvittera ut försändelser med 
röster från PostNord 

Sammanfattning 
Valnämnden ska på begäran av valansvarig hos PostNord ulse personer med behörighet 
att kvittera ut försändelser med röster hos PostNord. Valnämnden beslutade 2019-02-25 
om behöriga all kvittera ul försändelser med rösler från PoslNord. Då valnämndens 
ordförande kommer att vara förhindrad att tjänstgöra under en längre period bör 
valnämnden nu fatta elt kompletterande beslut om att ge ordförandes ersättare behörighet 
att kviltera ut försändelser med röster från PostNord. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-04-02 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Namn Namn (parti) får behörighet att kvittera ut försändelser med röster från 
PostNord. 

Vice ordförande förslår att Susmme Marstorp (C) ges behörighet att kvittera ut 
försändelser med röster från PostNord. 

Beslutsgång 
Vice ordförande frågar om vice ordförandens förslag antas och finner att sä sker. 

Valnämndens beslut 
1. Susmme Marstorp (C) får behörighet att kvittera ut försändelser med röster frän 
PostNord. 

För kiinnrdom 1ill: PostNorcl 

Al 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 8 
2019-04-10 

VN § 20 DNR VN 1/2019 

Kompletterande val av röstmottagare till EP-val 2019 

Sammanfattning 
Enligt 3 kap 6 § Vallagen (2005 :837) ska det på varje röstmottagningsställe finnas så 
många röstmottagare som behövs för att röstmottagningen ska kunna genomföras. För 
varje valdistrikt ska det utses minst fyra röstmottagare, varav en ordförande och en 
ersättare för ordföranden. Vid röstmottagning i en röstningslokal (förtidsröstning) ska 
minst två röstmottagare vara närvarande då röstningen pågår. Enligt 3 kap 4 § vallagen 
får endast den som har fått sådan utbildning som behövs förordnas för uppdraget som 
röstmottagare. Valnämnden beslutade om röstmottagare inför Europaparlamentsvalet 
2019-02-25, sedan dess har ytterligare ett antal intresseanmälningar inkommit. Ett par m 
de tidigare valda röstmottagama har fått förhinder och det är därmed lämpligt alt 
förordna nya röstmottagare för all fylla tomma platser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-04-02 
Vid sammanträde - Lista röstmottagare EP-val 2019 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Röstmottagare förordnas enligt bilaga llllder förutsättningen all de genomgår 
valnämndens utbildning för röstmottagare. 

Besllltsgång 
Ordrårn nden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 

Valnämndens beslut 
1. Röstmottagare förordnas enligt bilaga (bilaga 1 VN § 20/2019-04-10) under 
forntsättningen att de genomgår valnämndens utbildning för röslmollagarc. 

Ffir könncUom till : Valda rösbnottaga re 

Justerandes s1gn 

~ 
1.k~ Vft".I,, l""''~""'"'" 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-10 
Sid 9 

Justerandes s1gn 

11! 

VN § 21 DNR VN 9/2019 

Val av ambulerande röstmottagare EP-val 2019 

Sammanfattning 
Enligt vallagen har väljare som på gmnd av sjukdom, [unktionsncdsätlning eller 
ålder och inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsslälle, möjlighet alt begära 
att få lämna sina valsedlar till en av valnänmden särskilt förordnad ambu lenmde 
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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-04-02 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• 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 
- Mallias Strandberg 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner all sa sker 

Valnämndens beslut 

Jbt 

I. Följande personer från administration- och kommunikationsenhclen förordnas till 
ambulerande röstmottagare under förutsättningen att de genomgår utbildningen för 
ambulerande röstmottagare: 
- Moa Andersson 
- F am Hlawnceu 
- Mirjana Lind 
- Mals Bjurbom 
- Mattias Strandberg 

Utdragsbestyr1<ande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 10 
2019-04-10 

VN § 22 

Val av behöriga att lämna röster till Länsstyrelsen 

Förslag till beslut 
Ove Severin (KD) föreslår alt Susaime Marstorp (C), ersättare för ordförande, Axel 
Roselius (S), vice ordförande, Tomas Svennberg (S) och Ove Scverin (KD) med Emelie 
Cergic Boberg, kanslichef som ersättare ges behörighet att lämna röster till 
Länsstyrelsen på valnatten och efter onsdagsräkningen den 29 maj. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Ove Severins (KD) förslag antas och finner alt så sker. 

Valnämndens beslut 

Justerandes sign 

~ ~ 

1. Följande personer ges behörighet att lämna röster till Länsstyrelsen på valnatten 
och efter onsdagsräk:ningen den 29 maj. 
- Susaime Marstorp (C), ersättare för ordförande 
- Axel Roselius (S), vice ordförande 
- Tomas Sve1mberg (S) 
- Ove Severin (KD) 
2. Emelie Cergic Boberg, kanslichef ersätter ovanstående vid behov. 

Utdragsbestyr1<ande 
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VN § 23 
' .... 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-10 

Hämtning av förtidsröster i röstningslokal 

Förslag till beslut 

Sid 11 

Ove Severins (KD) föreslår att valnämnden i samverkan med röstmottagare ansvarar för 
att förtidsröster hämtas i röstningslokal varje dag som förtidsröstningen pågår. Alt 
administration- och kommunikationsenheten ges i uppdrag att skapa ett schema för 
hämtning av förtidsröster i röstningslokal. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Ove Severins (KD) förslag antas och finner alt så sker. 

Valnämndens beslut 
1. Valnämnden ansvarar i samverkan med röstmottagare för att förtidsröster hämtas i 
röstningslokal varje dag som förtidsröstningen pågår. 
2. Administration- och kommunikationsenheten ges i uppdrag att skapa ett schema 
för hämtning av förtidsröster i röstningslokal. 

Utdrags bestyrkande 

c;e ~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Samrnanträdesdatum 

2019-04-10 

VN ~ 24 

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

Nr M eddel amlefijrteckning 

Informationsbrev från 
Arbetsmiljöverket om 
förtroendevaldas arbetsmiljöansvar 

Valnämndens beslut 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

~~ 
J~t 

Utdragsbestyr1<ande 

DNR 

Postlista VN 20 l 9J 

Sid 12 



Bilaga 1 VN § 20/2019-04-10 

Intresseanmälningar via formulär - röstmottagare 
Onskar arbeta: 

Förtidsröstning 8 maj 
Namn till 25 maj Valdagen den 26 maj Tidigare erfarenhet 
Ingela Pehrson Ja Ja Ja 

Katarina Andersson Nej Ja Ja 


