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VN § 41    
 
Förändring av dagordningen 

 
Sammanfattning 
Enligt 4 kap. 20 § kommunallagen får varje ledamot i en nämnd väcka ärenden i 
nämnden. 
 
Ordförande anmäler följande ärende som läggs till sist i dagordningen:  

• Kompletterande val av ambulerande röstmottagare 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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VN § 42 DNR VN 8/2022 110 
 
Kompletterande val av ambulerande röstmottagare inför valen 
2022 
 
Sammanfattning 
Enligt vallagen har väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller 
ålder och inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe möjlighet att begära 
att få lämna sina valsedlar till en av valnämnden särskilt förordnad ambulerande 
röstmottagare. De ambulerande röstmottagarna är anknuten till en stationär 
röstningslokal där de lämnar in rösterna. De ambulerande röstmottagarna ska 
kunna uppvisa ID-handling när de lämnar in uppsamlade röster i 
röstningslokalen. Om den ambulerande röstmottagaren lämnar in rösten i en lokal 
för förtidsröstning måste väljarens röstkort också lämnas in. 
 
Enligt 3 kap 4 § Vallagen (2005:837) kan 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. 
 
Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till beslut: 

• Följande personer från administrations- och kommunikationsenheten 
förordnas till ambulerande röstmottagare under förutsättningen att de 
genomgår utbildningen för ambulerande röstmottagare: 
- Anela Lennartsson 

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

 
Valnämndens beslut 

1. Följande personer från administrations- och kommunikationsenheten 
förordnas till ambulerande röstmottagare under förutsättningen att de 
genomgår utbildningen för ambulerande röstmottagare: 
- Anela Lennartsson 

______ 
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VN § 43    
 
Förvaltningen informerar 

 
Sammanfattning 
Valnämndens ordförande och valsamordnare informerar nämnden om följande:  

• Valarbetet flyter på enligt tidslinjen för valen 2022. 
• Samtliga utbildningar för röstmottagare har nu hållits.  
• Idag startade förtidsröstningen som pågår ända fram till valdagen. I 

Herrljunga tätort kommer biblioteket hålla öppet måndag-lördag och 
kommunhusets reception på söndagar. I Ljung kommer biblioteket i 
Ljung vara öppet för förtidsröstning på måndagar och torsdagar och 
Gäsenegården är öppet på tisdagar, onsdagar och fredagar. 

 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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