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 Utdragsbestyrkande 
 

Tid och plats Onsdagen den 9 februari 2022, klockan 17.00 – 18.05 
Kommunkontoret, sammanträdesrum Grinstad 

 
 
Beslutande  
Ledamöter Lennart Karlsson, ordf. (C) 

Tony Johansson, 1:e vice ordf. (MP) 
Reine Dahlman, 2:e vice ordf. (S) 

 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare Roy Larsson (C) för Monica Björndahl (M) 
 

 
 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utses att justera  
Justerare Tony Johansson (MP) 
Ersättare Reine Dahlman (S) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 16 februari 2022, klockan 11.00 

 
Justerade paragrafer  § 1 - 9 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 
 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Lennart Karlsson  

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Tony Johansson 

 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag på  
Melleruds kommuns digitala anslagstavla – www.mellerud.se  

 
Organ Valnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2022-02-09 

 
Datum då anslaget sätts upp 2022-02-16  
  
Datum då anslaget tas ned 2022-03-10  
  
Förvaringsplats för protokollet Melleruds kommun, Kommunkansliet, Storgatan 13, 464 31 Mellerud 
 
Underskrift ........................................................................................................ 
 Ingrid Engqvist 
 

http://www.mellerud.se/
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Övriga närvarande 
 
Tjänstepersoner Anna Granlund, valhandläggare   

Ingrid Engqvist, chefssekreterare 
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§ 1  
 
Information om ändringar i Vallagen 
 
Valnämndens beslut 
Valnämnden godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Valhandläggaren informerar om ändringar i Vallagen och vad det innebär 
för valnämndens arbete. 
 
Beslutsunderlag 

• Ändringar i vallagen 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Lennart Karlsson (C): Valnämnden godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta. 
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§ 2  Dnr VN 2022/6 
 
Valnämndens sammanträdesplan för 2022 
 
Valnämndens beslut 
Valnämndens beslutar att sammanträda på följande datum under 2022:  

• 9 mars  

• 4 maj  

• 10 augusti  

• 14 september – Valnämndens preliminära rösträkning (kl. 08.00) 

• 12 oktober  

Samtliga sammanträden förutom 14 september börjar kl. 17.00. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Sammanträdesplanen är anpassad till 2022 års allmänna val som äger rum den 11 september 
2022. 
 
Beslutsunderlag 

• Valnämndens kanslis tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Lennart Karlsson (C): Valnämndens beslutar att sammanträda på följande datum 
under 2022:  

• 9 mars  

• 4 maj  

• 10 augusti  

• 14 september – Valnämndens preliminära rösträkning (kl. 08.00) 

• 12 oktober  
Samtliga sammanträden förutom 14 september börjar kl. 17.00. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till  

Valnämndens ledamöter och ersättare  
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§ 3  Dnr VN 2022/5 
 
Kommunens valorganisation 2022 
 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att  

1. utse ordförande per valdistrikt enligt upprättat förslag. 

2. uppdra till ordföranden i varje valdistrikt att senast den 28 februari 2022 ha rekryterat cirka 
10 personer per valdistrikt enligt Kriterier för förordnande av röstmottagare i Melleruds 
kommun. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inom Melleruds kommun finns fem valdistrikt. Valnämnden består av fem ordinarie ledamöter 
och lika många ersättare. Till sin hjälp har valnämnden ett kansli (valhandläggaren och 
chefssekreterare). 
Utöver ovanstående behövs för genomförande av det allmänna valet den 11 september 2022 
cirka tio personer per valdistrikt. Förutom ordföranden ska en ställföreträdare utses per distrikt. 
Ordföranden ansvarar för att rekrytera personalen till valdistriktet enligt Kriterier för 
förordnande av röstmottagare i Melleruds kommun. 
 
Beslutsunderlag 

• Valnämndens kanslis tjänsteskrivelse. 
• Förslag på valdistriktsordföranden.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att  
1. utse ordförande per valdistrikt enligt upprättat förslag. 

2. uppdra till ordföranden i varje valdistrikt att senast den 28 februari 2022 ha rekryterat cirka 
10 personer per valdistrikt enligt Kriterier för förordnande av röstmottagare i Melleruds 
kommun. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till  

Valdistriktens ordföranden 
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§ 4 Dnr VN 2022/7 
 
Vallokaler och röstningslokal vid det allmänna valet 2022 i Melleruds 
kommun  
  
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att  

1. fastställa Grinstadsrummet, Storgatan 13 i Mellerud, som röstningslokal vid 
förtidsröstningen inför det allmänna valet 2022. 

2. fastställa följande vallokaler vid allmänna valet 2022: 
Valdistrikt 14610101 Fagerlid/Järn 
Vallokal: Fagerlidsskolan 
 Storgatan 79 
 464 32 MELLERUD 
  
Valdistrikt 14610105 Mellerud/Holm 
Vallokal: Tingshuset 
 Tingshusgatan 1  
 464 31 MELLERUD 
  
Valdistrikt 14610309 Bolstad 
Vallokal: Åsebro skola 
 Åsebro 
 464 93 MELLERUD 
  
Valdistrikt 14610714 Rostock/Dalskog/Ör 
Vallokal: Karolinerskolan 
 Karolinervägen 19 
 464 50 DALS ROSTOCK 
  
Valdistrikt 14610918 Skållerud 
Vallokal: Åsens skola 
 Kvarnvägen 4 
 464 40 ÅSENSBRUK 

 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt 4 kap.20 och 22 §§ i vallagen (2005:836) ska varje kommun se till att det finns lämpliga 
lokaler som kan användas som vallokaler och röstningslokaler. Lokalerna ska vara lämpliga i 
fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande som ger väljarna goda möjligheter att 
rösta. 

För varje valdistrikt ska det finnas en vallokal. En vallokal ska vara öppen för röstning vid övriga 
val mellan klockan 08.00 och 20.00. 
På valdagen ska minst en röstningslokal i varje kommun vara öppen för röstmottagning under 
den tid som gäller för röstning i en vallokal (5 kap. § 24). 
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Enligt 4 kap. 20 och 22 §§ i vallagen ska lokalerna vara tydligt avgränsad och även i övrigt 
lämpad för ändamålet så att väljare inte hindras eller störs under röstningen. Den ska inte ha 
anknytning till en viss politisk sammanslutning och den bör inte ha sådan anknytning till en viss 
religiös sammanslutning eller till ett visst företag som kan påverka väljaren i samband med 
röstningen. 
 
Beslutsunderlag 

•  Valnämndens kanslis tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att  

1. fastställa Grinstadsrummet, Storgatan 13 i Mellerud, som röstningslokal vid 
förtidsröstningen inför det allmänna valet 2022. 

2. fastställa följande vallokaler vid allmänna valet 2022: 

Valdistrikt 14610101 Fagerlid/Järn 
Vallokal: Fagerlidsskolan 
 Storgatan 79 
 464 32 MELLERUD 
  
Valdistrikt 14610105 Mellerud/Holm 
Vallokal: Tingshuset 
 Tingshusgatan 1  
 464 31 MELLERUD 
  
Valdistrikt 14610309 Bolstad 
Vallokal: Åsebro skola 
 Åsebro 
 464 93 MELLERUD 
  
Valdistrikt 14610714 Rostock/Dalskog/Ör 
Vallokal: Karolinerskolan 
 Karolinervägen 19 
 464 50 DALS ROSTOCK 
  
Valdistrikt 14610918 Skållerud 
Vallokal: Åsens skola 
 Kvarnvägen 4 
 464 40 ÅSENSBRUK 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta. 
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§ 5 Dnr VN 2022/8 
 
Kriterier för förordnande av röstmottagare vid val i Melleruds 
kommun 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att fastställa Kriterier för förordnande av röstmottagare vid val i Melleruds 
kommun enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 3. Kap 4 § vallagen (2005:837) ska röstmottagare förordnas av valnämnden. Valnämnden 
fastställer vilka kriterier som ska gälla för personer som förordnas som röstmottagare. 
 
Beslutsunderlag 

• Kriterier för förordnande av röstmottagare vid val i Melleruds kommun. 
• Valnämndens kanslis tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att fastställa Kriterier för förordnande 
av röstmottagare vid val i Melleruds kommun enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Valdistriktens ordföranden 
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§ 6  
 
Säkerhet inför och vid det allmänna valet 2022 
 
Valnämndens beslut 
Valnämnden godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Valhandläggaren/säkerhetssamordnaren informerar om hur Melleruds kommun arbetar med 
säkerhetsfrågorna. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Lennart Karlsson (C): Valnämnden godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta. 
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§ 7 
 
Anmälan av ordförandebeslut m.m. 
 
Valnämndens beslut 
Valnämnden godkänner redovisningen. 
 
Sammanattning av ärendet 
Valnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till ordförande. Besluten ska anmälas till 
valnämnden varje månad.  

• Ansökan om tilldelning av behörigheter till VALID. Dnr VN 2022/3 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Lennart Karlsson (C): Valnämnden godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta. 
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§ 8  
 
Anmälan av cirkulär och meddelanden från Valmyndigheten och 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Följande meddelanden och anvisningar från valmyndigheten anmäls för valnämndens 
kännedom: 

• Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:3-16 

• Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:1-5 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Lennart Karlsson (C): Valnämnden godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta. 
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§ 9  
 
Kurser, möten och konferenser 2022 
 
Valnämndens beslut 
Valnämnden godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Valhandläggaren informerar om aktuella kurser, möten och konferenser. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Lennart Karlsson (C): Valnämnden godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta. 
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