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Onsdagen den 10 augusti 2022, klockan 17.00
Kommunkontoret, sammanträdesrum Grinstad
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kom m unstyrelsek ontorets kansli, e-post k om m unen@m ellerud.se eller tfn 181 04,
senast kl. 09.00 dagen före sam m anträdet.
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• Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
• Val av justerare – Tony Johansson (MP)
Val av ersättare för justerare – Monica Björndahl (M)
• Tidpunkt för protokollets justering – 11 augusti 2022, kl. 13.00
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Information från Länsstyrelsens utbildning 11 maj
Förslag

till beslut

Valnämnden beslutar att godkänna 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
lagstiftningen och Valmyndighetens ställningstaganden samt procedurer i samband med
allmänna val.
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Dnr vN 2022126

Säkerhet inför och vid allmänna valen 2022
Förslag

till beslut

Valnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Valmyndigheten och Länsstyrelsen uppmanar kommunerna att arbeta med säkerhet enligt
myndig heternas rekommendationer.
Valhandläggarens information presenteras.
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ARENDE 3

Dnr VN 2022126

Preliminär granskning och rösträkning den 14 september 2022 tillkännagivande och annonsering m.m.
Förslag

till beslut

Valnämnden beslutar att

1. genomföra den preliminära granskningen och rösträkningen den

14 september 2022,

klockan 09.00, i Grinstadsrummet.

2.
3.

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

lla va lnä mndens ledamöter/ersättare

ti

ll förrättn i ngen.

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
näruara.

Beslutsunderlag

.

Valkansliets tjänsteskrivelse.
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförua ltn

KOMMUN

Datum
2022-08-03

i

n

gen

Diarienummer

Sida

VN 2022126

1 (1)

Valnämnden

Preliminär granskning och rösträkning den 14 september 2022 tillkännagivande och annonsering m.m.
Förslag

till 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
Melleruds Nyheter den 6 september 2022.

i

3. kalla valnämndens ledamöter/ersättare till förrättningen.
Sammanfattning av ärendet
Onsdagen efter valdagen räknar valnämnderna de förtidsröster som vallokalerna
inte hunnit få under valdagen. Dessa är främst sent inkomna röster från utlandet
och förtidsröster som avlagts i andra kommuner på valdagen,
Den preliminära rösträkningen är en offentlig förrättning vilket innebär att
allmänheten kan närvara,

Ingrid Engqvist ADM

Anna Granlubd
Valhandläggare

Postadr€ss
Kommu nstyrelseförva ltni ngen

Chefssekreterare

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

E-post

Webb

Organisationsnummer
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Dnr VN 2022125

Valnämndens prognos U 2022
Förslag

till beslut

Valnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Va I hand lägga

ren presenterar

va lnäm

ndens prognos U 2022.

Beslutsunderlag

r

Valnämndens prognos L12022.

7

ffi

MELtERUD5
KOMMUN

Prognos 1, april 2022
Valnämnd

8
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Ätgärder

Valnämnd, Prognos 1, april 2022
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1 Verksamhetsbeskrivning
Anvisning
Begränsning till 1000 tecken.
För rapporten som går till nämnden finns en verksamhetsbeskrivning redan inlagd i Stratsys.
Enheterna gör en koft beskrivning av verksamheten.
Skriv generellt som i normala fall inte behöver ändras varje år.
Tex att enheten har tre förskolor med vardera flira avdelningar.

Anvisning
Begränsning till 1000 tecken.

I varje kommun ska det finnas en valnämnd som är lokal valmyndighet. Valnämnden ansvarar för det praKiska
genomförandet av de allmänna valen i kommunen (rikdag, landsting, kommun), folkomröstningar enligt
folkomröstningslagen, val föranledda av EU-medlemskapet med mera samt folkomröstningar i kommunen,
Under 2022 är det allmänna val till riksdagen, regionfullmäKige och kommunfullmäKige.

Valnämnd, Prognos 1, april2022
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2 Driftredovisning
Anvisning
Under denna rubrik presenteras den aktuella ekonomiska ställningen vid rappofteringstillfället (periodiserat resultat)
och en prognos för det beräknade årsutfallet.
Värdena hämtas från Arena och Xledger.

Anvisning
Här lägger man in ansvarig ordförande samt paftitillhörighet. För rappott till nämnd - nämndsordförande )CC( (X)
Enheterna skriver in respeKive ansvarigchef istället.
Ansvarig för rapport till nämnd - valnämndens ordförande Lennaft Karlsson (C)
Valhandläggare Anna Granlund och Ingrid Engqvist

Prognos L,2022, hela kommunen inkl nollrader
Budget helår 2022 (tkr)

Beskrivning

Prognos 2O22

(tkr)

Awikelse prognos (tkr)

Valnämnd

Intäkter

-200

-200

0

Personalkostnader

466

466

0

Löpande kostnader

44

44

o

Sa kostnader

510

510

0

Resultat

310

310

0

Valmyndigheten har nu fastställt kommunernas statsbidrag som för Melleruds kommuns del uppgår till 290 tkr.

2.1 Analys av ekonomi
Anvisning
Kommentarer och analys av prognos gentemot kommunfullmäktiges budget.

Ange beloppen i mnkr.
Inled med en översiK och redovisa sedan stora awikelserna i punktform. T ex:
Nämnden prognostiserar ett överskott mot budget på -8 mkr, vilket är en bättring från bokslutet med 2 mkr.
Awikelsen motsvarar 0,5 o/o av nämndens budget.
Ökade kostnader för försörjningsstöd -5 mkr
Kostnaderna för familjehemsplacerade barn har minskat men ändå prognostiseras ett underskott på -3 mkr
Sedan följer en mer utförligt analys av orsakerna till awikelserna mot helårsbudgeten.
För nämndrappoften (ej enheter) ska dessutom:
En analys av utfallet t. o m april/augusti ska göras gentemot budget t. o. m augusti och större awikelser

.
.

.
.

ska kommenteras.
Större skillnader mellan avvikelsen per april/augusti och helårsprognosen förklaras.
Ange merkostnader för "flyktingverksamhet", Nämndens kostnader för "flyKingverksamhet" till följd av kriget från
Ukraina har uppgått till 2 mkr, varav 1 mkr finansieras av bidrag från staten,
Begränsning 4000 tecken

Anvisning
Begränsning 4000 tecken
Bedömningen är att nämnden kommer hålla sig inom budget

2.2 Ätgärder
Anvisning
Nämnder och enheter som prognostiserar underskott ska redovisa genomförda och planerade åtgärder för få en
budget i balans samt vilka konsekvenser detta medför for mål och verksamhet.

Valnämnd, Prognos 1, april2022
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Begränsning 2 000 tecken

Anvisning
Begränsning 2 000 tecken
Arvoden för utbildning och arbete i röstningslokaler ses över under året för att både säkra tillgången till rösträknare så
väl som förutsägbara ersättningsnivåer. Rösträknare uppmanas samåka till och från utbildning och förrättning.

Valnämnd, Prognos 1, april 2022
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Dnr VN 2022/27

Riktlinje för framtagande av rutiner för röstmottagare
Förslag

till beslut

Valnämnden beslutar fastställa riktlinje för valkansliets framtagande av Rutiner
röstmottaga re en ligt u pprättat förslag.

för

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 2022-0608, 5 130.
Riktlinjen är framtagna mot bakgrund av en analys av risker samt Valmyndighetens
rekommendationer i Kommunernas handbok utgiven i juni 2022.

Beslutsunderlag

o

Förslag

till riktlinje för framtagande av rutiner för röstmottagare
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Riktlinje för framtagande av rutiner för röstmottagare
Förslag

till beslut

Valnämnden beslutar fastställa riKlinje 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, 5 130.
Riktlinjen är framtagna mot bakgrund av en analys av risker samt Valmyndighetens
rekommendationer i Kommunernas handbok utgiven i iuni 2022.

Beslutsunderlag
. Förslag till riktlinje för framtagande av rutiner för röstmottagare,

Ingrid Engqvist

Anna Granlund
Valhandläggare

chefssekreterare
0530-181 04
ingrid,engqvist@mellerud.se

0530-181 18
anna.granlund@mellerud.se

Beslutet skickas

till

Utbildning av röstmottagare

Postadress
Kommu nstyrelseförvaltn ngen
i

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

E-post

Webb

Organisationsnummer
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Riktlinje för framtagande av rutiner för röstmottagare
De lokala rutinerna kompletterar det material som Valmyndigheten tillhandahåller. Syftet med
rutinerna är att utgöra ett stöd för det praktiska arbetet med de allmänna valen 2022.
Följande rubriker ska ingå i de lokala rutinerna:

.
r
r
.
.

Service till väljare

Rutiner under röstmottagning
Material i röstningslokalen
På röstningsstället

Organisation
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Dnr VN

2022lt9

Valsedlarnas ordning, revidering
Förslag

till beslut

Valnämnden besluta att

1. upphäva punkt 1 i valnämndens beslut (5 26, VN 2022-05-04) om ordningen för
utläggningen av partivalsedlar.

2.

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

i

Sammanfattning av ärendet
Valmyndigheten bedömer i Kommunens handbok, Valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige att en placering av valsedlarna i bokstavsordning efter den partibeteckning paftiet
anmält sitt deltagande innebär en rättvis och saklig presentation.
Valsedlarna för varje val ska ställas i varsin lodrät rad i ordningen riksdag (gul), kommunfullmäktige (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 (5 26, VN 2022-05-04).

Beslutsunderlag

.

Bilaga

1

16

Bilaga 1 - 2022-08-03

Valsedlarnas ordning i röstnings- och vallokaler vid valen
riksdag, kommun- och regionfullmäktig e 2O22
Riksdag

till

Region

Kommun

Arbetarepartiet

Arbetarepartiet

Arbetarepartiet

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna

Centerpartiet

Centerpartiet

Centerpartiet

Feministiskt initiativ

Fem inistiskt initiativ

Feministiskt initiativ

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna

Liberalerna (tidigare) Folkpartiet

Liberalerna (tidigare) Folkpartiet

Liberalerna (tidigare) Folkpartiet

Kommunpartiet i Mellerud

Miljöpartiet

Miljöpartiet

Miljöpartiet

Moderaterna

Moderaterna

Moderaterna

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet

Blanka för riksdag

Blanka för kommun

Blanka för landsting

Valsedlar placeras i bokstavsordning. Boktavsordning gäller för såväl partivalsedlar som namnvalsedlar.
Partivalsedlar respektive namnvalsedlar placeras i olika valsedelsställ. Eventuella övriga partiers valsedlar
läggs i bokstavsordning i samma serie, därmed kan ovanstående ordning brytas. I de fall något parti
endast har valsedlar för en eller två val görs lucka i det val partiet ej ställer upp i, se Kommun ovan.
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Änrnor z
Anmälan av cirkulär och meddelanden från Valmyndigheten och
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Förslag

till beslut

Valnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Följande meddelanden och anvisningar från valmyndigheten anmäls för valnämndens
kännedom:

.

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022214-24
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ARENDE 8

Kurser, möten och konferenser
Förslag

till beslut

Valnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Valhandläggaren informerar om aktuella kurser, möten och konferenser. Valnämnden väntas
medverka vid utbildningen av röstmottagare.
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