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 Utdragsbestyrkande 
 

Tid och plats Onsdagen den 9 mars 2022, klockan 17.00 – 17.50,  
 Kommunkontoret, sammanträdesrum Grinstad 
 
Beslutande  
Ledamöter Lennart Karlsson, ordf. (C) 

Monica Björndahl (M) 
Reine Dahlman, 2:e vice ordf. (S) 

 
 
Tjänstgörande ersättare Liselott Hassel (SD) för Daniel Svensson (SD) 
 Zoran Firis  (KD) för Tony Johansson (MP) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
Utses att justera  
Justerare Monica Björndahl (M) 
Ersättare Reine Dahlman (S) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 11 mars 2022, klockan 10.00 

 
Justerade paragrafer  § 10 - 19 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 
 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Lennart Karlsson  

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Monica Björndahl 

 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Valnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2022-03-09 

 
Datum då anslaget sätts upp 2022-03-11  
  
Datum då anslaget tas ned 2022-04-04  
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 
 Ingrid Engqvist 
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Övriga närvarande 
Ersättare Roy Larsson  (C) 
  
Tjänstepersoner Anna Granlund, valhandläggare   

Ingrid Engqvist, chefssekreterare 
 

 
 
 
 
Övriga  
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Innehållsförteckning 
 

§ 10  Förordnande av röstmottagare per valdistrikt vid det allmänna valet 2022 4 

§ 11  Fastställande av tider för vallokalernas öppethållande vid det allmänna valet 2022  5 

§ 12  Fastställande av öppettider för förtidsröstningen den 24 augusti – 11 september 2022 6 
§ 13  Fastställande av lokaler och tider för särskild röstmottagning på vårdinrättningar 

söndagen den 4 september 2022  
7 

§ 14  Delegering av rätt att kvittera ut försändelser med förtidsröster vid det allmänna  
valet 2022 

9 

§ 15  Ambulerande röstmottagning  11 
§ 16  Bemyndigande att genomföra rättelser i röstlängden vid det allmänna valet 2022 13 

§ 17  Bemyndigande för valnämndens ordförande och vice ordförande att fatta beslut om 
rutinmässiga förberedelser inför valförrättningarna 

14 

§ 18  Anmälan av cirkulär och meddelanden från Valmyndigheten och Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län 

15 

§ 19  Kurser, möten och konferenser 16 
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§ 10 Dnr VN 2022/5 
 
Förordnande av röstmottagare per valdistrikt vid det allmänna  
valet 2022 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att förordna röstmottagare för valdistrikten Fagerlid/Järn, Mellerud/Holm, 
Rostock/Dalskog/Ör och Skållerud enligt föreliggande förslag under förutsättning att varje 
enskild person genomgår godkänd utbildning som röstmottagare.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden beslutade den 9 februari 2022, § 3, att 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.  
 
Beslutsunderlag 

• Valnämndens kanslis tjänsteskrivelse. 
• Förteckningar från valdistrikten Fagerlid/Järn, Mellerud/Holm, Rostock/Dalskog/Ör  

och Skållerud 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att förordna röstmottagare för 
valdistrikten Fagerlid/Järn, Mellerud/Holm, Rostock/Dalskog/Ör och Skållerud enligt föreliggande 
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 valdistrikten Fagerlid/Järn, Mellerud/Holm, Rostock/Dalskog/Ör och Skållerud   
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§ 11 Dnr VN 2022/7 
 
Fastställande av tider för vallokalernas öppethållande vid  
det allmänna valet 2022  
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att fastställa vallokalernas öppethållande mellan klockan 08.00-20.00 vid 
det allmänna valet den 11 september 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid det allmänna valet 2022 ska vallokalerna vara öppna mellan klockan 08.00-20.00.  

Valnämnden kan bestämma att vallokal i visst valdistrikt ska vara öppen för röstning under 
kortare tid om det kan antas att väljarna ändå har tillfredsställande möjligheter att använda  
sin rösträtt. 

Avkortat öppethållande är inte aktuellt för något valdistrikt i Melleruds kommun  
vid det allmänna valet den 11 september 2022. 
 
Beslutsunderlag 

• Valnämndens kanslis tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att fastställa vallokalernas 
öppethållande mellan klockan 08.00-20.00 vid det allmänna valet den 11 september 2022. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta. 
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§ 12 Dnr VN 2022/7 
 
Fastställande av öppettider för förtidsröstningen den 24 augusti –  
11 september 2022 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att fastställa följande öppettider för förtidsröstningen  
inför det allmänna valet 2022: 

• vecka 34: onsdag–fredag kl. 13.00-16.00 och lördag-söndag kl. 10.00-13.00. 

• vecka 35: måndag-fredag kl. 10.00-16.00 och lördag-söndag kl. 10.00-13.00. 

• vecka 36: måndag-onsdag kl. 08.00-16.00, torsdag kl. 08.00-19.00,  
fredag kl. 08.00-16.00 och lördag kl. 10.00-13.00 samt söndag (valdagen) 
kl. 08.00-20.00. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunerna har ansvaret för planeringen och genomförandet av all förtidsröstning.  
Det gäller såväl förtidsröstning som röstning på vårdhem och institutioner samt särskilda 
röstmottagningsställen. 
Förtidsröstningen inför det allmänna valet 2022 äger rum från den 24 augusti  
till och med valdagen den 11 september 2022.  
Valnämnden har den 9 februari 2022, § 4, beslutat att inrätta röstmottagning i samman-
trädesrum Grinstad i kommunkontoret, Storgatan 13 i Mellerud, för genomförandet av 
förtidsröstningen.  

 
Beslutsunderlag 

• Valnämndens kanslis tjänsteskrivelse. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att fastställa följande öppettider för 
förtidsröstningen inför det allmänna valet 2022: 

• vecka 34: onsdag–fredag kl. 13.00-16.00 och lördag-söndag kl. 10.00-13.00. 

• vecka 35: måndag-fredag kl. 10.00-16.00 och lördag-söndag kl. 10.00-13.00. 

• vecka 36: måndag-onsdag kl. 08.00-16.00, torsdag kl. 08.00-19.00,  
fredag kl. 08.00-16.00 och lördag kl. 10.00-13.00 samt söndag (valdagen) 
kl. 08.00-20.00. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta. 
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§ 13 Dnr VN 2022/7 
 
Fastställande av lokaler och tider för särskild röstmottagning på 
vårdinrättningar söndagen den 4 september 2022  
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att särskild röstmottagning sker söndagen den 4 september 2022 
enligt följande: 
 

Karolinen, Dals Rostock Kl. 09.30 – 10.30 
Skållerudshemmet, Åsensbruk Kl. 12.00 – 13.00 

 
Ängenäs särskilda boende, Mellerud Kl. 09.30 – 10.30 
Fagerlid särskilda boende, Mellerud Kl. 11.00 – 12.00 
Älvan, Mellerud Kl. 12.30 – 13.30 

 
Sammanfattning av ärendet 
Melleruds kommun har, enligt Vallagen, skyldighet att se till att röstmottagningsställenas 
lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta.  

En utmaning består i att ge tillräckliga möjligheter att rösta för personer som på grund av 
funktionsnedsättning, ålder eller sjukdom har svårigheter att ta sig till en vallokal eller 
förtidsröstningslokal. En lösning utgörs av att anordna så kallad institutionsröstning. Det är en 
form av förtidsröstning som genomförs i en särskild lokal under en begränsad tid. Vanligtvis 
brukar sådan röstmottagning anordnas under en dag under förtidsröstningsperioden och pågå 
cirka en timme. Röstning på servicehus och vårdinrättningar har traditionellt genomförts 
söndagen före valdagen. 

Valnämnden får bestämma på vilka institutioner som röstning ska ske och tider för röstningen. 
Valnämnden ska informera partier och väljare samt i övrigt vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för genomförandet av röstningen. Denna röstning sker söndagen den 4 september 
2022. Vid detta tillfälle kan även anhöriga, personal och allmänheten förtidsrösta. 
Valhandläggaren har samrått med verksamhetschefen för Vård och omsorg/boende som inte 
ser att förslaget möter något hinder. 
 
Beslutsunderlag 

• Valnämndens kanslis tjänsteskrivelse. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Lennart Karlsson (C): Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att särskild röstmottagning sker söndagen den 4 september 2022 
enligt följande: 
 

Karolinen, Dals Rostock Kl. 09.30 – 10.30 
Skållerudshemmet, Åsensbruk Kl. 12.00 – 13.00 

 
Ängenäs särskilda boende, Mellerud Kl. 09.30 – 10.30 
Fagerlid särskilda boende, Mellerud Kl. 11.00 – 12.00 
Älvan, Mellerud Kl. 12.30 – 13.30 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Verksamhetschef Vård och omsorg 
Melleruds Bostäder 
Valförrättare vid särskild röstmottagning 
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§ 14 Dnr VN 2022/12 
 
Delegering av rätt att kvittera ut försändelser med förtidsröster  
vid det allmänna valet 2022 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att delegera rätt att kvittera ut försändelser med förtidsröster 
till följande personer: 

• Ordföranden Lennart Karlsson 

• 1:e vice ordföranden Tony Johansson 

• 2:e vice ordföranden Reine Dahlman 

• Valnämndens handläggare Anna Granlund 

• Chefssekreterare Ingrid Engqvist 

• Vaktmästare Katarina Larsson 

• Samhällsvägledare Malin Hennix 

• Samhällsvägledare Emma Andersson 

• Samhällsvägledare Dovile Bartuseviciute 
 
Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden bör inför valet 2022 delegera rätten att, var för sig, kvittera ut försändelser med 
förtidsröster till Melleruds kommuns valnämnd till ordförande och vice ordförande samt till 
personal inom kommunkansli, medborgarkontor och vaktmästeri. 
 
Beslutsunderlag 

• Valnämndens kanslis tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att delegera rätt att kvittera ut 
försändelser med förtidsröster till följande personer: 

• Ordföranden Lennart Karlsson 

• 1:e vice ordföranden Tony Johansson 

• 2:e vice ordföranden Reine Dahlman 

• Valnämndens handläggare Anna Granlund 

• Chefssekreterare Ingrid Engqvist 

• Vaktmästare Katarina Larsson 

• Samhällsvägledare Malin Hennix 

• Samhällsvägledare Emma Andersson 

• Samhällsvägledare Dovile Bartuseviciute 
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Beslutsgång 

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

Post Nord 
Utsedda personer 
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§ 15 Dnr VN 2022/15 
 
Ambulerande röstmottagning 
 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att  

1. annonsera i Melleruds Nyheter om ambulerande röstmottagning. 

2. att anmälan om ambulerande röstmottagning ska vara chefssekreteraren tillhanda  
senast torsdagen den 1 september 2022. 

3. att den ambulerande röstmottagningen bör förrättas under ett par dagar  
sista veckan då förtidsröstningen pågår. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Vid det allmänna valet 2018 och vid valet till EU-parlamentet tillhandahöll kommunen inte 
valskjutsar. Tjänsten efterfrågades inte heller. 
Ambulerande röstmottagning kan enbart användas av vissa personer.  

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till vallokal, 
budrösta eller behöver mer hjälp än vad lantbrevbäraren kan bistå med kan du få besök av 
kommunens ambulerande röstmottagare. 
Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare från kommunen kommer till ditt hem 
eller motsvarande för att ta emot en förtidsröst under samma förutsättningar som gäller  i en 
röstningslokal för förtidsröstning. Det  är valnämnden i varje kommun som utser dessa 
röstmottagare och de måste vara minst två när de ta emot röster.  
Kommunen ska enligt vallagen tillhandahålla ambulerande röstmottagare. Kommunen 
bestämmer själv ambitionsnivån t.ex. gällande vilka tider som ambulerande röstmottagare ska 
vara tillgängliga och om det ska vara tillgängligt även lördagar och söndagar. Det är viktigt att 
ambulerande röstmottagning kan erbjudas under hela perioden då förtidsröstningen pågår och 
särskilt på valdagen. Antalet ambulerande röstmottagare behöver övervägas. 

Information om hur en väljare beställer de ambulerande röstmottagarna kan finnas på 
kommunens webbplats. Lämpligt är att väljaren beställer genom valnämndens kansli som 
vidareförmedlar uppgiften till röstmottagarna. 
 
Beslutsunderlag 

• Valnämndens kanslis tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att  
1. annonsera i Melleruds Nyheter om ambulerande röstmottagning. 

2. att anmälan om ambulerande röstmottagning ska vara chefssekreteraren tillhanda  
senast torsdagen den 1 september 2022. 

3. att den ambulerande röstmottagningen bör förrättas under ett par dagar  
sista veckan då förtidsröstningen pågår. 
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta. 
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§ 16 Dnr VN 2022/13 
 
Bemyndigande att genomföra rättelser i röstlängden vid  
det allmänna valet 2022 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att delegera till valnämndens ordförande att senast på valdagens  
morgon genomföra rättelser i röstlängden. 
 
Sammanfattning av ärenden 
De personer som anser sig felaktigt uteslutna ur röstlängden eller anser sina uppgifter  
felaktiga kan begära rättelse i röstlängden hos länsstyrelsen senast den 30 augusti 2022.  

I de fall beslut om rättelse fattas efter att röstlängderna tryckts måste kommunen föra in 
ändringen manuellt i det aktuella distriktets röstlängd. 

Ändringen måste föras in i röstlängden före valdagen eller senast på valdagens morgon 
eftersom de personer besluten gäller kan komma att rösta i vallokalen. 

Rättelser ska ske enligt Valmyndighetens instruktioner. Förändringar som inträffat senare  
än 30 dagar före omröstningsdagen får inte ligga till grund för rättelse. 
 
Beslutsunderlag 

• Valnämndens kanslis tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att delegera till valnämndens 
ordförande att senast på valdagens morgon genomföra rättelser i röstlängden. 
 
Beslutsgång 

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

Ordföranden 
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§ 17 Dnr VN 2022/14 
 
Bemyndigande för valnämndens ordförande, 1:e vice ordförande och 
2:e vice ordförande att fatta beslut om rutinmässiga förberedelser 
inför valförrättningarna 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att bemyndiga ordföranden, 1:e vice ordföranden och 2:e vice 
ordföranden att gemensamt på valnämndens vägnar fatta beslut om rutinmässiga förberedelser 
för genomförandet av 2022 års valförrättning. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Valnämndens ordförande 1:e vice ordföranden och 2:e vice ordföranden bör bli bemyndigade 
att gemensamt på valnämndens vägnar fatta beslut om rutinmässiga förberedelser inför 2022 
års valförrättning. 
 
Beslutsunderlag 

• Valnämndens kanslis tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att bemyndiga ordföranden, 1:e vice 
ordföranden och 2:e vice ordföranden att gemensamt på valnämndens vägnar fatta beslut om 
rutinmässiga förberedelser för genomförandet av 2022 års valförrättning. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Ordföranden 
1:e vice ordföranden 
2:e vice ordföranden 
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§ 18  
 
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 2022:6-8 
 
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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§ 19  
 
Kurser, möten och konferenser 
 
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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