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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-03 

Herrljunga kommun, Sämsjön, kl. 10.10-12.10 
Ajournering kl. 11.30-11.35 

Susanne Marstorp (C), ersättare för ordförande 
Axel Roselius (S), vice ordförande 
Göran Lindgren (M) 
Ove Severin (KD) tjg. ers. för Ronnie Rexwall (KV) 

Elisabeth Nilstad (L) tjg. ers. för Jacob Brendelius (SO) 

Sid 1 

Personal 
Mattias Strandberg, nämndsamordnare 
Moa Andersson, nämndsamordnare § 40 

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

Axel Roselius (S) 

Kommunhuset, Herrljunga, 2019-05-03 kl. 14.00 

-~~- 36-40 
Paragrafer 

Mattias Strandberg 

~CU<e. #~f 
Susanne Marstorp (C) 

t{ltt ~ 
Axel Roselius (S) 

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

Val nämnden 

2019-05-03 
Datum för 

2019-05-03 anslags nedtagande 2019-05-25 

Kommunhuset, Herrljunga kommun 

--:JcJ~--
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VALNAMNDEN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 2 
2019-05-03 
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VALNAMNDEN 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 3 
2019-05-03 

VN § 36 

Information inför förtidsröstningen samt beslut om utbildning i 
röstmottagning 

Sammanfattning 
Ordföranden informerar nämnden om: 

• Utbildning för röstmottagare har genomförts. Alla anmälda röstmottagare 
var närvarande. 

• Att två i valnämnden ännu inte har genomgått utbildning. Eventuellt 
behövs ytterligare två röstmottagare som i så fall också behöver utbildas. 

• Att schemat för röstmottagning är klart. 

Förslag till beslut 
Susanne Marstorp (C) föreslår att de förtroendevalda i valnämnden som inte 
genomgått utbildning i röstmottagning genomgår denna vid lämpligt tillfälle. 

Axel Roselius (S) föreslår att eventuella ytterligare röstmottagare om möjligt ska 
utbildas vid samma tillfälle som förtroendevalda i valnämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslagen antas och finner att så sker. 

Valnämndens beslut 
1. De förtroendevalda i valnämnden som inte genomgått utbildning i 

röstmottagning genomgår denna vid lämpligt tillfälle. 
2. Eventuella ytterligare röstmottagare skall om möjligt utbildas vid samma 

tillfälle som förtroendevalda i valnämnden. 

Utdragsbestyrkande 



g ~ HERRUUNGA KOMMUN 

VALNAMNDEN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-03 

VN § 37 

Information inför valdagen samt begäran till tekniska 
förvaltningen 

Sammanfattning 
Ordföranden informerar nämnden om: 

Sid 4 

• Att ordföranden stämmer av med valkansliet om det behövs fler 
röstmottagare. 

• Att ordförande och vice ordförande i respektive vallokal har informerats 
om att de ska hämta valmaterialet på lördagen innan valdagen. 

Förslag till beslut 
Ove Severin (KD) föreslår att valnämnden begär att tekniska förvaltningen skall 
låsa upp och larma av alla vallokaler inklusive kommunhuset senast kl. 07.00 
eller enligt överenskommelse med vallokalsordföranden samt hissa flaggan på 
valdagen. 

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

Valnämndens beslut 
1. Valnämnden begär att tekniska förvaltningen skall låsa upp och larma av 

alla vallokaler inklusive kommunhuset senast kl. 07.00 eller enligt 
överenskommelse med vallokalsordföranden samt hissa flaggan på 
valdagen. 

Expcdicrns till: Tekniska förvaltningen 

J Juslerandes s1gn 

A tfli) 
Jif'-'1t/ 
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VALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 5 
2019-05-03 

VN § 38 DNR VN 17/2019 

Budröster från lantbrevbärare 

Sammanfattning 
Många kommuner har lantbrevbärarlinjer som går inom eller igenom kommunen. 
Enligt vallagen biträder PostNord vid val genom att lantbrevbärare agerar bud. 
Detta gäller samtliga val som omfattas av vallagens bestämmelser. 
Lantbrevbärarna får material för budröstning från Valmyndigheten och kommer 
att ha det med sig från första dagen för förtidsröstning, det vill säga den 8 maj. 
Material för budröstning kan väljarna få av lantbrevbäraren från och med den 2 
maJ. 

Lantbrevbärarna måste lämna in mottagna budröster till något 
röstmottagningsställe. Detta röstmottagningsställe kan till exempel vara en 
centralt belägen röstningslokal och valnämnden ska komma överens med de 
lantbrevbärare som arbetar inom kommunen om en lämplig röstningslokal för 
inlämning av mottagna budröster. Lantbrevbärarnas inlämningstid ska stämmas 
av den sista vardagen i valveckan för att säkerställa att det finns en öppen 
röstningslokal som kan ta emot budrösterna, och anpassa öppettiderna om det 
behövs. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-04-26 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Lantbrevbärare lämnar budröster till röstningslokalen Herrljunga 
bibliotek. 

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

Valnämndens beslut 
1. Lantbrevbärare lämnar budröster till röstningslokalen Herrljunga bibliotek . 

Uldragsbeslyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

VALNAMNDEN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 6 
2019-05-03 

VN § 39 DNR VN 18/2019 

Röstningslokal för ambulerande röstmottagare 

Sammanfattning 
Valmyndigheten rekommenderar att ambulerande röstmottagare kopplas till en 
förtidsröstningslokal, vilket innebär att ambulerande röstmottagare inte redovisas 
som ett eget röstningsställe i Valportalen. Valmyndigheten kommer inte att skapa 
"ambulerande röstmottagare" i valportal respektive valpresentation. Valnämnden 
bör därför välja en förtidsröstningslokal som de ambulerande röstmottagarna 
utgår från och lämnar in röster till. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-04-26 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Ambulerande röstmottagare utgår från röstningslokalen Herrljunga 
bibliotek mellan 8 maj och 25 maj och från röstningslokalen 
Kommunhuset (reception) den 26 maj. 

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

Valnämndens beslut 
1. Ambulerande röstmottagare utgår från röstningslokalen Herrljunga 
bibliotek mellan 8 maj och 25 maj och från röstningslokalen Kommunhuset 
(reception) den 26 maj. 

För kjt1111cdom till : V;1ldH ambulera nde röstmollttga1e 
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VALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 7 
2019-05-03 

VN § 40 DNR VN 13/2019 

Schema för hämtning av förtidsröster i röstningslokal 

Sammanfattning 
Valnämnden beslutade 2019-04-10 att valnämnden i samverkan med 
röstmottagare ansvarar för att hämta förtidsröster i röstningslokal varje dag som 
förtidsröstning pågår samt att Administration- och kommunikationsenheten 
ansvarar för att skapa ett schema för hämtning av förtidsröster. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-04-15 
Schema för hämtning av förtidsröster i röstningslokal EP-val 2019 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Schema för hämtning av förtidsröster i röstningslokal EP-val 2019 
godkänns. 

Susanne Marstorp (C) föreslår att Lillemor Fritioff (V) ersätter Axel Roselius (S) 
den 14 maj och 22 maj i Herrljunga bibliotek. 

Axel Roselius (S) föreslår att han (S) ersätter Tomas Svennberg (S) den 21 maj i 
biblioteket i Ljung. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag med Susanne Marstorps (C) och 
Axel Roselius (S) ändringsförslag antas och finner att så sker. 

Valnämndens beslut 
1. Schema för hämtning av förtidsröster i röstningslokal EP-val 2019 
godkänns (bilaga 1, VN § 40/2019-05-03). 

För kiinncdom till : l3crö1 da röst111 ottaga1 t! 

Justorandes s1gn 


