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Sammanträdesdatum 

2019-02-25 

Herrljunga kommun, Sämsjön, kl. 18.25-19.25 

Ronnie Rexwall (KV), ordförande 
Axel Roselius (S), vice ordförande 
Susanne Marstorp (C) 
Göran Lindgren (M) 
Jacob Brendelius (SD) 

Sid 1 

Personal 
Moa Andersson, närnndsamordnare 

Ej tjänstgörande ersättare 
Tomas Svennberg (S) 
Lillemor Fritioff (V) 
Ove Severin (KD) 

Susanne Marstorp (C) 

Ko 111111unhuset , Herrljunga, 20 l 9-02-28 kl. 08. 00 

(4·--~ 
~~l/1 

Ronnie Rexwall 

~~011~~ 
Susanne Marstorp 

ANSLAG I BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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Ko mmun.kontoret, Herrljunga kommun 
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vV. · Gw~ 
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~ 8 HERRLJUNGA KOMMUN 

VALNAMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 2 
2019-02-25 

Innehållsförteckning 
§ 6 Ändring av dagordningen . . .. . .. .. .. .. .. . . . .. .... .............. .... . . . . :l 
§ 7 Information om tillgänglighet i röstmottagningslokaler .. .. .. .. .. .. . .. .. ........... ..... .. . 4 
§ 8 Omval kommunfullmäktige i Falun Konmrnn .. .......... .. .................... ...................... .... 5 
§ 9 Val av röstmottagare och ordförande/vice ordförande i vallokal till 

Europaparlamentsval 2019 .......... .... ... ... .................... .. ..... ··- .. .. .. . .. 6 
§ I 0 Propaganda i anslutning till röstmottagningsställen .. .. .. . .. ............ .... .. . ..... ...... .... . .. 7 
§ 11 Ordning i valsedel stället .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . . . .. . .. .. . . . .. . .. .. . . . .. . .... . .. . . .. . .. . . . . ... .. . .. .. . . .. .. 8 
§ 12 Val av behöriga att kvittera ut försändelser med röster från PostNord ......... .. .. .. .. .. .. 9 
§ 13 Distribution av valsedlar.. ..................................................... ..... .. ... .. ...................... . I 0 
§ 14 Meddelanden ....................... .. ...... . .. ...... .. ............. .. ........... .. .. .. ............. .. ................... 11 



~ ; HERRUUNGA KOMMU' 

VALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-25 

VN§6 

Ändring av dagordningen 

Förslag till beslut 
Ordförande föreslår att följande ärende läggs till dagordningen · 

• Distribution av valsedlar. 

Beslutsgång 

Sid 3 

Ordföranden frågar om ändringen av dagordningen godkänns och finner att sa sker 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Följande ärende läggs till dagordningen . 
- Distribution av valsedlar. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HFP.RLJUNGA KOMMUN 

VALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sid 4 
2019-02-25 

VN § 7 

Information om tillgänglighet i röstmottagningslokaler 

Sammanfattning 
Nämndsamordnare informerar om tekniska nämndens beslut avseende generella 
tillgänglighetsanpassningar i kommunens lokaler samt om kommande möte gällande 
eventuella tillgänglighetsanpassningar i samband med Europaparlamentsvalet. 

In.formationen läggs till handlingarna. 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

VALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-25 

VN § 8 DNR VN 6/2019 

Omval kommunfullmäktige i Falun Kommun 

Sammanfattning 
Valprövningsnämnden har beslutat att det ska genomföras omval till 
kommunfullmäktige i 

Sid 5 

Falun. Enligt vallagen ska valdagen vara inom lre månader efter beslutet om omval. 
Val myndigheten har samrått med länsstyrelsen och den 7 april 201 9 ska yara \'aldag för 
omval i Falun. 

Det medför att alla kommuner måste ordna med förtidsröstning eftersom det numer är 
obligatoriskt, enligt 4 kap 23 § vallagen. Vid ett omval är perioden för förtidsröstning 
förkortad till tio dagar före valdagen och det ska i varje kommun finnas minst en lokal 
för förtidsröstning "som ger väljarna goda möjligheter att rösta". Exakta dagar och 
öppettider är därmed upp till varje kommun att bestämma utifrån väljarnas hänsyn. 

Du har rösträtt till omval kommunfullmäktige i Falun kommun om du är : 
• svensk medborgare och är folkbok.förd i Falun kommun. 
• medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller 

Norge och är folkbok.förd i Falun kommun. 
• medborgare i något aimat land än de som räknats upp ovan och har varit 

folkbok.förd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i Falun 
kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-02-14 
Valmyndighetens nyhetsbrev 2019 4V 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunhuset (entre) används som röstningslokal (förtidsröstning) i samband 
med omval till kommunfullmäktige i Falun kommun. 

• Kommunhuset (entre) hålls öppen den 4 april kl. 14.00-16.00 för förtidsröstning 
till omval till kommunfullmäktige i Falun kommun. 

• Moa Andersson och Mattias Strandberg förordnas till röstmottagare under 
forntsättningen att de genomgår utbildningen för röstmottagare. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvalt11ingens förslag till beslut antas och finner att så sker 

Valnämndens beslut 
1 Kommunhuset (entre) används som röstningslokal (förtidsröstning) i samband 
med omval till kommunfullmäktige i Falun kommun. 
2. Kommunhuset (entre) hålls öppen den 4 april kl. 14.00-16.00 för förtidsröstning 
till omval till kommunfullmäktige i Falun kommun. 
3. Moa Andersson och Mattias Strandberg förordnas till röstmottagare under 
fömtsättningen att de genomgår utbildningen för röstmottagare. 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

VALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sid 6 
2019-02-25 

VN § 9 DNR VN 1/2019 

Val av röstmottagare och ordförande/vice ordförande i vallokal 
till Europaparlamentsval 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 närvarm1de då röstningen pågår. Enligt 3 kap 4 § vallagen 
får endast den som har fått sådan utbildning som behövs förordnas för uppdraget som 
röstmottagare. 

Schema för röstmottagning under förtidsröstning och valdag distribueras till valda 
röstmottagare och ordförande/vice ordförande i vallokal i samband med utskick av 
kallelse till utbildning för röstmottagare och ordförande/vice ordförande i vallokal. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-02-14 
Lista röstmottagare EP-val 2019 
Inkomna intresseanmälningar för röstmottagare EP-val 2019 
Lista ordförande och vice ordförande i vallokaler EP-val 20 l 9 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

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

• Ordförande och vice ordförande förordnas enligt bilaga under förutsättningen all 
de genomgår valnämndens utbildning för röstmotlagare och valnänmdcns 
särskilda utbildning för ordförande och vice ordförande i vallokal. 

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

Valnämndens beslut q t-
1. Röstmottagare förordnas enligt bilaga 1 VN § ,'112019-02-25 under förutsättningen 
alt de genomgår valnänmdens utbildning för röstmottagare. C( t 
2. Ordförande och vice ordförande förordnas enligt bilaga 2 VN § ~/2019-02-25 
under förutsättningen att de genomgår valnämndens utbildning för röstmottagare och 
valnämndens särskilda utbildning för ordförande och vice ordförande i vallokal. 

~ A ~V'~ e.M.A. 

För kännedom till: Valda röstmoltagnrc och orciförande/v1ce ordförande vallokal, lönenhelen FL 5S 5>h · 
lz u\ q - 0 Z - 2. g 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

VALNAMNDEN 

Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sid 7 
2019-02-25 

VN § 10 DNR VN 4/2019 

Propaganda i anslutning till röstmottagningsställen 

Sammanfattning 
Av 3 § vallagen framgår att det på ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme 
nära ett röstmottagningsställe inte rar förekomma propaganda eller annat som 
syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val. Väljaren ska kunna vara ostörd och 
skyddad för varje form av påverkan under själva valhandlingen. 

Det är röstmottagama som ansvarar för ordningen i lokalen medan röstningen pågår. För 
att underlätta röstmottagamas arbete rekommenderar Länsstyrelsen att valnämnderna 
fattar ett principbeslut avseende vad som är att betrakta som propaganda på eller i ett 
utrymme nära ett röstmottagningsställe i den egna kommunen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-02-06 
Information från Länsstyrelsen om lämpliga röstningslokaler och ordning i och i närhet 
av lokalerna 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Följande definieras som partipolitisk propaganda i anslutning till 
röstningsmottagningsställe och är därmed förbjudet i Herrljunga kommun: 
- Hålla tal i eller i direkt anslutning till röstmottagningsställe. 
- Att bära partisymboler inne på ett röstmottagningsställe. 
- Affischering och banderoller i eller utanpå den byggnad som används som 
röstmottagningsställe. 

• Röstmottagare ansvarar för ordningen i lokalen under den tid de tjänstgör enligt 
schema. 

Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs. 

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

Valnämndens beslut 
1. Ärendet bordläggs 

I "'"" °""''''"'' 
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VALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 8 
2019-02-25 

VN § 11 DNR VN 7/2019 

Ordning i valsedelstället 

Sammanfattning 
Valsedlar har vid tidigare val i Herrljunga kommun ordnats i alfabetisk ordning. 
Röstmoltagarna på respektive röstmottagningsställe ansvarar för att beslutad ordning 
följs. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-02-14 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Valsedlarna i valsedelstället ordnas efter alfabetisk ordning i samband med 
Europaparlamentsvalet 2019. 

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

Valnämndens beslut 
1. Valsedlarna i valsedelstället ordnas efter alfabetisk ordning i samband med 
Europaparlamentsvalet 2019. 

I , ..... ~···~ 
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VALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 9 
2019-02-25 

VN § 12 DNR VN 5/2019 

Val av behöriga att kvittera ut försändelser med röster från 
PostNord 

Sammanfattning 
Valnämnden ska på begäran av valansvarig hos PostNord utse personer med behörighet 
att kvittera ut försändelser med röster hos PostNord. 

Bes I utsu nderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-02-06 

Förslag till beslut 
Förvall11ingens förslag till beslut: 

• Ronnie Rexwall (KV), Moa Andersson (nämndsamordnare) och Mattias 
Strandberg (nämndsamordnare) får behörighet att kvittera ut försändelser med 
röster från PostNord. 

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

Valnämndens beslut 
1. Ronnie Rexwall (KV), Moa Andersson (nämndsamordnare) och Mattias 
Strandberg (nämndsamordnare) får behörighet att kvittera ut försändelser med röster 
från PostNord. 

Exprdi<ras lill: PostNord 

Justerandes s1gn Utdragsbestyrkande 
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VALNAMNDEN 

Justera~des sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 10 
2019-02-25 

VN § 13 

Distribution av valsedlar 

Förslag till beslut 
Ordförande föreslår att valnämnden ansvarar för att distribuera valsedlar i och till 
vallokalerna, även för icke representerade partier under fömtsättningen att samtliga 
valsedlar lämnas in till kommunhusets reception senast 2019-05-17. 

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

Valnämndens beslut 
1. Valnämnden ansvarar för att distribuera valsedlar i och till vallokalerna, även för 
icke representerade partier under forntsättningen att samtliga valsedlar lämnas in till 
kommunhusets reception senast 2019-05-17. 

Utdragsbestyrkande 
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VALNAMNDEN 

Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samrnanträdesdatum 

2019-02-25 

VN § 14 

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

Nr Meddelande.fiirteckning 

Information från Länsstyrelsen om 
regelverket mnt fler valsedlar och 
valkuvcrt 

DNR 

Postlista VN 2019: I 

2 Nyheter inför Europaparlamentsvalet Posllista VN 2019:2 
i maj 2019 - Valmyndigheten 

Valnämndens beslut 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Sid 11 




