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§ 11 Dnr VN 2018/17.041 
 
Valnämndens budget 2018 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Valnämndens budget för år 2018 omfattar 190 840 kronor. 

Valhandläggaren redovisar förordningen (1 §, SFS 2017:1265) om statsbidrag  
för kommunernas medverkan vid 2018 års val samt posterna i budgeten. 
 
Beslutsunderlag 

• Valnämndens budget 2018. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 12 Dnr VN 2018/8.167 
 
Säkerhet inför och vid det allmänna valet 2018 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomförde under våren 
2017 ett analysarbete för att identifiera hot, risker och sårbarheter inför det 
svenska valet 2018. 

Valhandläggaren/säkerhetssamordnaren informerar från Demokratidagen i 
Stockholm den 14 mars 2018 där säkerhetsfrågor kring det allmänna valet  
togs upp. 

Vidare informerar valhandläggaren/säkerhetssamordnaren om behov av riskanalys 
och andra säkerhetsfrågor m.m. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 13 Dnr VN 2018/11.027 
 
Kommunikationsplan inför och vid det allmänna valet 2018 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden antar kommunikationsplanen inför och vid det allmänna valet  
2018 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Valnämndens kansli har med utgångspunkt från ett arbetsmaterial från 
Länsstyrelsens kommunikationsavdelning tagit fram en kommunikationsplan för 
Melleruds kommuns del i det allmänna valet 2018.  

Syftet är att genomföra relevanta och planerade kommunikationsinsatser inför  
och i samband valet 2018 med utgångspunkt i kommunens del i genomförandet. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till Kommunikationsplan. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lennart Karlsson (C): Valnämnden antar kommunikationsplanen inför 
och vid det allmänna valet 2018 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Valhandläggaren 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 14 Dnr VN 2018/4.111 
 
Utbildningsplan inför det allmänna valet 2018 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att  

1. godkänna utbildningsplanen  

2. ge valhandläggaren i uppdrag att närmare bestämma datum och plats samt  
att genomföra utbildningarna. 

3. lägsta acceptabla nivå för röstmottagare är att ha genomgått godkänd 
webbutbildning för röstmottagare med tillhörande test, tagit del av handledning 
för röstmottagare samt genomgått kommunens utbildning för röstmottagare. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt vallagen får valnämnden endast förordna röstmottagare som har fått sådan 
utbildning som behövs för uppdraget. Eftersom det kan tillkomma nya 
röstmottagare efter att kommunen utbildat röstmottagarna och innan valdagen, 
anser Valmyndigheten att det är lämpligt att kommunen fattar beslut om vad som 
är den lägsta acceptabla utbildning som krävs. Det är också viktigt att följa upp att 
alla röstmottagare deltagit vid utbildningen. 

Valnämnden behöver därför utbilda samtliga röstmottagare inför 2018 års val.  
Detta gäller både röstmottagarna i förtidsröstningslokalen samt i vallokalerna,  
totalt cirka 60 personer. Länsstyrelsen svarar för att utbilda kommunens valnämnd. 

Det finns även andra funktioner i samband med valet som inte omfattas av 
vallagens krav, men som också behöver utbildning för att valet ska kunna 
genomföras effektivt och säkert. Valnämndens kansli har därför tagit fram en 
utbildningsplan. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till Utbildningsplan. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att  

1. godkänna utbildningsplanen  

2. ge valhandläggaren i uppdrag att närmare bestämma datum och plats samt  
att genomföra utbildningarna. 

3. lägsta acceptabla nivå för röstmottagare är att ha genomgått godkänd 
webbutbildning för röstmottagare med tillhörande test, tagit del av handledning 
för röstmottagare samt genomgått kommunens utbildning för röstmottagare. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

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

Valhandläggaren 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 15 Dnr VN 2018/2.001 
 
Förordnande av röstmottagare per valdistrikt vid det  
allmänna valet 2018 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att  

1. förordna röstmottagare för valdistrikten Fagerlid/Järn, Bolstads, 
Rostock/Dalskog/Ör valdistrikt och Skållerud enligt föreliggande förslag  
under förutsättning att varje enskild person genomgår godkänd utbildning  
som röstmottagare.  

2. ge ordförande i uppdrag att arbeta vidare med att hitta ansvarig för 
Mellerud/Holm. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden beslutade den 12 februari 2018, § 3, att uppdra till ordföranden i varje 
valdistrikt att senast den 12 mars ha rekryterat cirka 10 personer per valdistrikt 
enligt Kriterier för förordnande av röstmottagare i Melleruds kommun, VN § 4, 
2018-02-12. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att  

1. förordna röstmottagare för valdistrikten Fagerlid/Järn, Bolstads, 
Rostock/Dalskog/Ör valdistrikt och Skållerud enligt föreliggande förslag  
under förutsättning att varje enskild person genomgår godkänd utbildning  
som röstmottagare.  

2. ge ordförande i uppdrag att arbeta vidare med att hitta ansvarig för 
Mellerud/Holm. 

 
Beslutsgång 

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

Valhandläggaren 
Valdistriktens ordföranden 
Valnämndens ordförande 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 16 Dnr VN 2018/5.111 
 
Fastställande av tider för vallokalernas öppethållande vid  
det allmänna valet 2018  
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att fastställa vallokalernas öppethållande mellan klockan 
08.00-20.00 vid det allmänna valet den 9 september 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Vid det allmänna valet 2018 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 9 september 2018. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att fastställa vallokalernas 
öppethållande mellan klockan 08.00-20.00 vid det allmänna valet den 9 september 
2018. 
 
Beslutsgång 

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

Valhandläggaren 
Valdistriktens ordföranden 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 17 Dnr VN 2018/5.111 
 
Fastställande av öppettider för förtidsröstningen den  
22 augusti – 9 september 2018 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att fastställa följande öppettider för förtidsröstningen  
inför det allmänna valet 2018: 

• vecka 34: onsdag–fredag kl. 08.00-16.30 och lördag kl. 10.00-13.00.  

• vecka 35: måndag-fredag kl. 08.00-16.30 och lördag-söndag kl. 10.00-13.00. 

• vecka 36: måndag-onsdag kl. 08.00-16.30, torsdag kl. 08.00-19.00,  
fredag kl. 08.00-16.30 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 2018 äger rum från den 22 augusti  
till och med valdagen den 9 september 2018.  

Valnämnden har den 12 februari 2018, § 8, beslutat att inrätta röstmottagning i 
Medborgarkontoret i Mellerud, för genomförandet av förtidsröstningen.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att fastställa följande 
öppettider för förtidsröstningen  
inför det allmänna valet 2018: 

• vecka 34: onsdag–fredag kl. 08.00-16.30 och lördag kl. 10.00-13.00.  

• vecka 35: måndag-fredag kl. 08.00-16.30 och lördag-söndag kl. 10.00-13.00. 

• vecka 36: måndag-onsdag kl. 08.00-16.30, torsdag kl. 08.00-19.00,  
fredag kl. 08.00-16.30 och lördag kl. 10.00-13.00 samt söndag (valdagen) 
kl. 08.00-20.00. 

 
Beslutsgång 

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

Valhandläggaren 
Verksamhetsutvecklaren 
Medborgarkontoret 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 18 Dnr VN 2018/5.111 
 
Fastställande av lokaler och tider för särskild röstmottagning 
på vårdinrättningar söndagen den 2 september 2018  
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att särskild röstmottagning sker söndagen den 2 september 
2018 enligt följande  
 
Kroppefjällshemmet, Dals Rostock Kl. 09.30 - 10.00 
Karolinen, Dals Rostock Kl. 10.30 - 11.30 
Skållerudshemmet, Åsensbruk Kl. 12.00 - 13.00 

 
Fagerlidshemmet, Mellerud Kl. 10.00 - 11.00 
Bergs särskilda boende, Mellerud Kl. 11.30 - 12.30 
Älvan, Mellerud Kl. 13.00 - 14.00 

 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunen kan vid behov anordna förtidsröstning på institutioner såsom sjukhus, 
kriminalvårdsanstalter etc. Institutioner är likställda med röstningslokaler i 
vallagen. 

Röstning på servicehus och vårdinrättningar har traditionellt genomförts söndagen 
före valdagen. 

Valnämnden i Mellerud kommun får bestämma om särskild röstmottagning, så 
kallad institutionsröstning vid 2018 års allmänna val. 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 2 september 
2018. Vid detta tillfälle kan även anhöriga och personal förtidsrösta. 

Valhandläggaren har samrått med sektorchefen för vård och omsorg som inte ser 
att förslaget möter något hinder. 

Om röstmottagningen inte kan ordnas på en institution bör valnämnden överväga 
andra möjligheter till röstning, exempelvis budröstning, valskjutsar eller 
ambulerande röstmottagning. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att särskild röstmottagning 
sker söndagen den 2 september 2018 enligt följande  
 

Kroppefjällshemmet, Dals Rostock Kl. 09.30 - 10.00 
Karolinen, Dals Rostock Kl. 10.30 - 11.30 
Skållerudshemmet, Åsensbruk Kl. 12.00 - 13.00 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Fagerlidshemmet, Mellerud Kl. 10.00 - 11.00 
Bergs särskilda boende, Mellerud Kl. 11.30 - 12.30 
Älvan, Mellerud Kl. 13.00 - 14.00 

 
Beslutsgång 

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

Valnämndens ordförande 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 19 Dnr VN 2018/12.002 
 
Delegering av rätt att kvittera ut försändelser med 
förtidsröster vid det allmänna valet 2018 
 
Valnämndens beslut 

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

• Ordföranden Lennart Karlsson 
• Valnämndens handläggare Anna Granlund 
• Chefssekreterare Ingrid Engqvist 
• Vaktmästare Katarina Larsson 
• Samhällsvägledare Linda Eriksson 
• Samhällsvägledare Ulrika Claesson 
 
Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden bör inför valet 2018 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. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att delegera rätt att kvittera 
ut försändelser med förtidsröster till föreslagna personer. 
 
Beslutsgång 

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

Samtliga utsedda 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 20 Dnr VN 2018/13.111 
 
Valskjutsar till vallokaler den 9 september 2018 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att inte anordna kommunala valskjutsar  
den 9 september 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Röstberättigade inom Melleruds kommun, som önskar skjuts till vallokal 
På valdagen har tidigare kunnat anmäla detta till kommunkansliet som sedan 
beställt taxi till vederbörande. 

Det har vid tidigare val inte varit någon efterfrågan på denna service från 
invånarna. 

Ett alternativ är att anordna ambulerande röstmottagning enligt 3 a § i vallagen. 
Detta innebär att väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller 
ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får om de begär det lämna 
sina valsedlar till ambulerande röstmottagare. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att inte anordna 
kommunala valskjutsar den 9 september 2018. 
 
Beslutsgång 

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

Valhandläggaren 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 21 Dnr VN 2018/14.111 
 
Utlämnande av valmaterial och valsedlar till vallokalerna  
vid det allmänna valet 2018 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att lämna ut valmaterial i kommunhuset torsdagen den  
6 september och fredagen den 7 september 2018 mellan 08.30 och 15.00. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Valnämndens kansli kommer att packa erforderligt valmaterial m.m. till respektive 
valdistrikt för utlämning till respektive ordförande. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att lämna ut valmaterial i 
kommunhuset torsdagen den 6 september och fredagen den 7 september 2018 
mellan 08.30 och 15.00. 
 
Beslutsgång 

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

Valhandläggaren 
Valdistriktens ordföranden 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 22 Dnr VN 2018/15.002 
 
Bemyndigande att genomföra rättelser i röstlängden vid  
det allmänna valet 2018 
 
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 2 september 2018.  

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. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att delegera till 
valnämndens ordförande att senast på valdagens morgon genomföra rättelser  
i röstlängden. 
 
Beslutsgång 

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

Valnämndens ordförande 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 23 Dnr VN 2018/16.002 
 
Bemyndigande för valnämndens ordförande och vice 
ordförande att fatta beslut om rutinmässiga förberedelser 
inför valförrättningarna 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att bemyndiga ordföranden och vice ordföranden att 
gemensamt på valnämndens vägnar fatta beslut om rutinmässiga förberedelser  
för genomförandet av 2018 års valförrättning. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Valnämndens ordförande och vice ordförande bör bli bemyndigade att 
gemensamt på valnämndens vägnar fatta beslut om rutinmässiga förberedelser 
inför 2018 års valförrättning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att bemyndiga ordföranden 
och vice ordföranden att gemensamt på valnämndens vägnar fatta beslut om 
rutinmässiga förberedelser för genomförandet av 2018 års valförrättning. 
 
Beslutsgång 

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

Valnämndens ordförande 
Valnämndens vice ordförande 
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§ 24 Dnr VN 2018/6.111 
 
Ansvar för valsedlar och valsedlarnas ordning i 
förtidsröstnings- och vallokaler 2018 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att  

1. partivalsedlar och namnvalsedlarna för riksdag, kommun och landstingsval  
läggs i bokstavsordning efter partinamn enligt bilaga 1 i tjänsteskrivelsen. 

2. utöver lagstadgat ansvar för blanka och partivalsedlar, ansvara för att 
distribuera de namnvalsedlar som deltagande partier ansvarar för, från 
kommunen till varje röstnings- och vallokal enligt förslaget i tjänsteskrivelsen. 
Kopplat till förslaget finns tre förbehåll: 

a. Namnvalsedlarna ska vara valnämnden tillhanda senast den 14 augusti. 

b. Valnämnden distribuerar endast namnvalsedlar för de partier som finns 
representerade i kommunfullmäktige. 

c. Partierna ansvarar själva för att se till att det finns tillräckligt många 
namnvalsedlar att fylla på med i röstnings- och vallokaler. 

3. röstmottagarna ansvarar för att lägga ut och hålla ordning på valsedlar i 
valsedelsställen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Valsedlar ska finnas i alla vallokaler och röstningslokaler. Dessa ska läggas ut i 
anslutning till lokalen. Det är viktig att alla partiers valsedlar behandlas och 
presenteras på samma sätt. 

Från och med valet 2018 är det nya regler i vallagen och endast de partier som 
anmält att de deltar i valet ska få sina valsedlar utlagda. Ett parti som inte anmält 
deltagande i valet till Valmyndigheten ska nekas att lägga ut sina valsedlar, även 
om partiet tryckt upp valsedlar. 

Vissa valsedlar ska enligt lag finnas i alla vallokaler och röstningslokaler. 

Valnämnden behöver fatta beslut om vem som ansvarar för att lägga ut valsedlar i 
röstnings- och vallokaler. Valnämnden behöver också fatta beslut om i vilken 
ordning valsedlarna ska placeras. 

 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse från valkansliet 
• Bilaga 1 till valkansliets tjänsteskrivelse 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att  

1. partivalsedlar och namnvalsedlarna för riksdag, kommun och landstingsval läggs 
i bokstavsordning efter partinamn enligt bilaga 1 i tjänsteskrivelsen. 

2. utöver lagstadgat ansvar för blanka och partivalsedlar, ansvara för att 
distribuera de namnvalsedlar som deltagande partier ansvarar för, från 
kommunen till varje röstnings- och vallokal enligt förslaget i tjänsteskrivelsen. 
Kopplat till förslaget finns tre förbehåll: 

a. Namnvalsedlarna ska vara valnämnden tillhanda senast den 14 augusti. 

b. Valnämnden distribuerar endast namnvalsedlar för de partier som finns 
representerade i kommunfullmäktige. 

c. Partierna ansvarar själva för att se till att det finns tillräckligt många 
namnvalsedlar att fylla på med i röstnings- och vallokaler. 

3. röstmottagarna ansvarar för att lägga ut och hålla ordning på valsedlar i 
valsedelsställen. 

 
Beslutsgång 

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

Valdistriktens ordföranden 
Medborgarkontoret 
Partiernas gruppledare 
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§ 25 Dnr VN 2018/9.111 
 
Anmälan av cirkulär och meddelanden från valmyndigheten  
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Följande meddelanden och anvisningar från valmyndigheten anmäls för 
valnämndens kännedom: 

• Valmyndighetens nyhetsbrev 2018:2-4 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta. 
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§ 26  
 
Kurser, möten och konferenser 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Valhandläggaren informerar om aktuella kurser, möten och konferenser: 

• Samverkansmöte inför valsäkerhetsarbetet i Färgelanda 26 mars 2018. 
• Valnämndernas utbildningsdag i Göteborg 19 april 2018 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta. 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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