A

al
.Iå

t

atta

MELLERUDS

KALLELSE

KOMMUN

2022-09-05

VALNAMNDEN

DATUM
PLATS
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Val av ersättare för justerare - Monica Björndahl (M)

Tidpunkt för protokollets justering

-

14 september 2022, klockan 11.30

Ärenden

Nr
1

Rubrik
Preliminär granskning och rösträkning enligt
12 kap, Vallagen

Kommentar

2

Redovisning av delegeringsbeslut

3

3

Anmälan av cirkulär och meddelanden frän
valmyndigheten och Länsstyrelsen i Västra
Götalands län

4

2
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Chefssekreterare
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Dnr VN 2022126

Preliminär granskning och rösträkning enligt 12 kap. Vallagen
Förslag
Va

till beslut

lnämnden god kän ner genomföra ndet av den preliminä ra rösträkni ngen.

Sammanfattning av ärendet
Vid den preliminära granskningen av de föftidsröster som inte skickats ut till vallokalerna, de
röster som kom tillbaka till kommunen från valdistikten samt de röster som kommit in efter
valdagen den 11 september 2022.
Den preliminära rösträkningen är en offentlig förrättning vilket innebär att allmänheten kan
närvara.
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Änrnor z
Redovisning av delegeringsbeslut
Förslag

till beslut

Valnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till ordförande och vice ordförandena.
Besluten ska anmälas till valnämnden varje månad. Redovisningen innebär inte att valnämnden
får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan valnämnden återkalla delegering.
Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:

o
.

Förordnande av röstmottagare för valdistrikten Fagerlid/Järn och Bolstad
Förordnande av röstmottagare till särskild röstmottagning på vårdinrättningar söndagen den
4 september 2022.
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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 bland annat valmyndigheten
och Länsstyrelsen i Västra Götalands län anmäls för valnämndens
kännedom:

.

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:26-29
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