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 Utdragsbestyrkande 
 

Tid och plats Måndagen den 10 augusti 2022, klockan 17.00 – 17.35 
Kommunkontoret, sammanträdesrum Grinstad 

 
Beslutande  
Ledamöter Lennart Karlsson, ordf. (C) 

Tony Johansson, 1:e vice ordf. (MP) 
Monica Björndahl (M) 
Reine Dahlman, 2:e vice ordf. (S) 
Daniel Svensson (SD) 

 
 
Tjänstgörande ersättare  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utses att justera  
Justerare Tony Johansson (MP) 
Ersättare Monica Björndahl (M) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 11 augusti 2022, klockan 11.30 

 
Justerade paragrafer  § 34 - 42 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 
 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Lennart Karlsson  

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

 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Valnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2022-08-10 

 
Datum då anslaget sätts upp 2022-08-11 
  
Datum då anslaget tas ned 2022-09-02 
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 
 Ingrid Engqvist 
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Övriga närvarande 
Ersättare  
  
Tjänstepersoner Anna Granlund, valhandläggare   

Ingrid Engqvist, chefssekreterare 
 
 
  
 
 

Övriga  
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§ 38  Riktlinje för framtagande av rutiner för röstmottagare 8 
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§ 34  
 
Information från Länsstyrelsens utbildning 11 maj 2022 
 
Valnämndens beslut 
Valnämnden godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen är regional valmyndighet och ansvarar för val i regionen. Länsstyrelsen utbildar 
också kommunerna i frågor som rör val. 
Utbildningen innefattade information så som om Länsstyrelsens valadministration, nyheter i 
lagstiftningen och Valmyndighetens ställningstaganden samt procedurer i samband med 
allmänna val. 
 
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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§ 35 Dnr VN 2022/26 
 
Säkerhet inför och vid allmänna valen 2022 
 
Valnämndens beslut 
Valnämnden godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Valmyndigheten och Länsstyrelsen uppmanar kommunerna att arbeta med säkerhet enligt 
myndigheternas rekommendationer. 
Valhandläggarens information presenteras. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

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

Ordföranden frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta. 
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§ 36 Dnr VN 2022/26 
 
Preliminär granskning och rösträkning den 14 september 2022 - 
tillkännagivande och annonsering m.m. 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att 

1. genomföra den preliminära granskningen och rösträkningen den 14 september 2022, 
klockan 09.00, i Grinstadsrummet.  

2. information om förrättningen ska ske genom anslag på kommunens digitala anslagstavla  
på hemsidan den 7 september 2022 och genom annonsering i Melleruds Nyheter den  
6 september 2022. 

3. kalla valnämndens ledamöter/ersättare till förrättningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Onsdagen efter valdagen räknar valnämnderna de förtidsröster som vallokalerna inte hunnit få 
under valdagen. 
Den preliminära rösträkningen är en offentlig förrättning vilket innebär att allmänheten kan 
närvara.  
 
Beslutsunderlag 

• Valkansliets tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att 

1. genomföra den preliminära granskningen och rösträkningen den 14 september 2022, 
klockan 09.00, i Grinstadsrummet.  

2. information om förrättningen ska ske genom anslag på kommunens digitala anslagstavla  
på hemsidan den 7 september 2022 och genom annonsering i Melleruds Nyheter den  
6 september 2022. 

3. kalla valnämndens ledamöter/ersättare till förrättningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta. 
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§ 37 Dnr VN 2022/25 
 
Valnämndens prognos 1/2022 
 
Valnämndens beslut 
Valnämnden godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Valhandläggaren presenterar valnämndens prognos 1/2022.  
 
Beslutsunderlag 

• Valnämndens prognos 1/2022. 
 
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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§ 38 Dnr VN 2022/27 
 
Riktlinje för framtagande av rutiner för röstmottagare 
 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar fastställa riktlinje för valkansliets framtagande av Rutiner för 
röstmottagare enligt upprättat förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Valmyndigheten föreslår att lokala instruktioner bör tas fram av valnämnden för att komplettera 
det material som Valmyndigheten tillhandahåller. 

Valnämnden beslutar om en riktlinje för framtagandet av rutiner för röstmottagare. Rutinen  
tas fram av förvaltningen enligt Riktlinje för styrande dokument i Melleruds kommun,  
KS 2022-06-08, § 130. 

Riktlinjen är framtagna mot bakgrund av en analys av risker samt Valmyndighetens 
rekommendationer i Kommunernas handbok utgiven i juni 2022. 
 
Beslutsunderlag 

• Valkansliets tjänsteskrivelse. 
• Förslag till riktlinje för framtagande av rutiner för röstmottagare. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar fastställa riktlinje för valkansliets 
framtagande av Rutiner för röstmottagare enligt upprättat förslag. 
 
Beslutsgång 

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

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Valnämnden 2022-08-10 9 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 39 Dnr VN 2022/19  
 
Valsedlarnas ordning, revidering 
 
Valnämndens beslut 
Valnämnden besluta att 

1. upphäva punkt 1 i valnämndens beslut (§ 26, VN 2022-05-04) om ordningen för 
utläggningen av partivalsedlar. 

2. partivalsedlar och namnvalsedlar för riksdag, kommun och regionval läggs i 
bokstavsordning efter partinamn enligt bilaga 1. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Valmyndigheten bedömer i Kommunens handbok, Valen till riksdag, region- och kommun-
fullmäktige att en placering av valsedlarna i bokstavsordning efter den partibeteckning partiet 
anmält sitt deltagande innebär en rättvis och saklig presentation. 
Valsedlarna för varje val ska ställas i varsin lodrät rad i ordningen riksdag (gul), kommun-
fullmäktige (vit) och regionfullmäktige (blå). Valsedlarna ska stå i bokstavsordning utifrån den 
partibeteckning under vilken partiet har anmält deltagande i val. Blanka valsedlar ska stå väl 
synliga nedanför övriga valsedlar i valsedelstället. Blanka valsedlar presenteras sist, inte först 
som valnämndens beslut (§ 26, VN 2022-05-04). 

Beslutsunderlag 

• Bilaga 1 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Lennart Karlsson (C): Valnämnden besluta att 
1. upphäva punkt 1 i valnämndens beslut (§ 26, VN 2022-05-04) om ordningen för 

utläggningen av partivalsedlar. 

2. partivalsedlar och namnvalsedlar för riksdag, kommun och regionval läggs i 
bokstavsordning efter partinamn enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen. 

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

Valhandläggaren 
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§ 40  
 
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 2022:14-25. 
 
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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§ 41  
 
Kurser, möten och konferenser 
 
Valnämndens beslut 
Valnämnden godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Valhandläggaren informerar om aktuella kurser, möten och konferenser. Valnämnden väntas 
medverka vid utbildningen av röstmottagare. 
 
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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§ 42 Dnr VN 2022/5 
 
Förordnande av röstmottagare för valdistriktet Mellerud/Holm  
vid det allmänna valet 2022 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att förordna röstmottagare för valdistriktet Mellerud/Holm, enligt  
reviderat förslag under förutsättning att varje enskild person genomgår godkänd utbildning  
som röstmottagare.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden beslutade den 9 mars 2022, § 10, att förordna röstmottagare för valdistriktet 
Mellerud/Holm.  
Ett återbud av en förordnad röstmottagare föranleder att en ny röstmottagare behöver för 
utses. 
 
Beslutsunderlag 

• Reviderat förslag till röstmottagare för valdistriktet Mellerud/holm. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att förordna röstmottagare för 
valdistriktet Mellerud/Holm, enligt reviderat förslag under förutsättning att varje enskild  
person genomgår godkänd utbildning som röstmottagare.  
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Ordföranden för valdistriktet Mellerud/Holm 
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