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2018-11-05 

VN §l 

Ordföranden informerar 

Sammanfattning 
Ordföranden informerar om europaparlamentsvalet den 26 maj 

Nämndsamordnare informerar om antalet intresseanmälningar som inkommit 
avseende röstmottagare samt om ordförande och vice ordförande i vallokal. 

Nämndsamordnare informerar om den ambulerande röstmottagningen och 
förfarandet för detta under föregående val. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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VN ~ 2 

Valnämndens valarbete 

Sammanfattning 
Ordföranden informerar om att valnämnden tjänstgör i den förtidsröstningslokal 
som är öppen på valdagen i kommunhusets reception mellan 08 .00-21.00 samt 
om hur valnämndens onsdagsräkning går till. 

Informationen läggs till handlingarna. 
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VN § 3 

Val av röstningslokaler (förtidsröstning) 

Sammanfattning 
I kommunen ska minst en röstningslokal per dag vara öppen för möjligheten att 
förtidsrösta, detta gäller även under valdagen. 

Förslag till beslut 
Ronnie Rexwall (K v) föreslår: 

• Att följande lokaler ska användas som röstningslokaler: 
- Biblioteket i Herrljunga 
- Biblioteket i Ljung 
- Kommunhuset (entre) 

• Att biblioteket i Herrljunga hålls öppen för förtidsröstning från 8 maj till 
25 maj under följande tider: 
- Måndag kl. 11-19 
- Tisdag kl. l 0-19 
- Onsdag kl. l 1-19 
- T orsdag kl. 11-1 9 
-Fredag kl. 11-17 
- Lördag kl. l 0-13 

• Att biblioteket i Ljung hålls öppen för förtidsröstning från 8 maj till 25 
maj under följande tider: 
- Måndag kl. 16-19 
- Tisdag kl. l 0-13 
- Onsdag kl. l 0-13 
- Torsdag kl. 16-19 
- Fredag kl. l 0-13 

• Att kommunhusets reception hålls öppen för förtidsröstning från 8 maj till 
26 maj under följande tider: 
- Söndag kl. 11-14 
-Söndag (valdag) kl. 08.00-21.00 

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

Valnämndens beslut 
• Följande lokaler ska användas som röstningslokaler: 

-Biblioteket i Herrljunga 
- Biblioteket i Ljung 
- Kommunhuset (entre) 

• Att biblioteket i Herrljunga hålls öppen för för1idsröstning från 8 maj till 
25 maj under följande tider: 
- Måndag kl. 11-19 
- Tisdag kl. l 0-19 

Utdragsbestyrkande 
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Fortsättning § 3 

-Onsdag kl. 11-19 
- T orsdag kl. 11-19 
- Fredag kl. 11-17 
- Lördag kl. l 0-13 

• Att biblioteket i Ljung hålls öppen för förtidsröstning från 8 maj till 25 
maj under följande tider: 
- Måndag kl. 16-19 
- Tisdag kl. l 0-13 
-Onsdag kl. 10-13 
- Torsdag kl. 16-19 
- Fredag kl. l 0-13 

• Att kommunhusets reception hålls öppen för förtidsröstning från 8 maj till 
26 maj under följande tider: 
-Söndag kl. 11-14 
-Söndag (valdag) kl. 08 .00-21.00 
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Sammantradesdatum Sid 7 
2018-11-05 

VN § 4 

Val av vallokaler 

Sammanfattning 
Enligt 20 § vallagen ska varje kommun se till att det finns lämpliga lokaler som 
kan användas som vallokaler och som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och 
öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta. 

För varje valdistrikt ska det finnas en vallokal. Herrljunga kommun har fem 
valdistrikt, dessa är: Herrljunga västra, Herrljunga centrum, Herrljunga östra, 
Gäsene östra och Ljung. 

Enligt 21 § vallagen ska vallokaler vid Europaparlamentsvalet hållas öppna för 
röstning mellan klockan 08 .00 och 21.00 på valdagen (26 maj). 

Förslag till beslut 
Ronnie Rexwall (K v) föreslår : 

• Att följande vallokaler väljs för respektive valdistrikt i kommunen: 
- Herrljunga västra - Horsby skolan 
- Herrljunga centrum- Kommunhuset ( cafet) 
- Herrljunga östra - Hudene skola 
- Gäsene östra- Broddarpsgården 
- Ljung - Mörlanda skola 

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

Valnämndens beslut 
l . Följande vallokaler väljs för respektive valdistrikt i kommunen 
-Herrljunga västra-Horsbyskolan 
-Herrljunga centrum - Kommunhuset (cafet) 
- Herrljunga östra - Hudene skola 
- Gäsene östra- Broddarpsgården 
- Ljung - Mörlanda skola 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

VALNAMNDEN 

Justerandes sign 

t( 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 8 
2018-11-05 

VN § 5 

Propaganda i anslutning till röstmottagningsställe 

Sammanfattning 
Av 3 §vallagen framgår att det på ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme 
nära ett röstmottagningsställe inte får förekomma propaganda eller annat som 
syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val. Det är röstmottagarna som 
ansvarar för ordningen i lokalen medan röstningen pågår. För att underlätta 
röstmottagarnas arbete rekommenderar Länsstyrelsen att valnämnderna fattar ett 
principbeslut avseende vad som är att betrakta som propaganda på eller i ett 
utrymme nära ett röstmottagningsställe. 

Förslag till beslut 
Ronnie Rexwall (K v) föreslår: 

• Att ärendet bordläggs till nästa sammanträde den 25 februari 

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

Valnämndens beslut 
l. Ärendet bordläggs till nästa sammanträde den 25 februari. 

Utdragsbestyrkande 


