
MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3 
 Sammanträdesdatum sida 
Valnämnden 2018-05-21 1(11)  
                                                                                                                                                                    
Tid och plats Måndagen den 21 maj 2018, klockan 17.30 – 18.15, i 

Skållerudsrummet 
 
Beslutande  
Ledamöter Reine Dahlman (S) 

Johnny Stücken (S) 
Lennart Karlsson, ordf. (C) 
Monica Björndahl (M) 
Tony Johansson, vice ordf. (MP) 

 
 
Tjänstgörande ersättare  
 

 
Övriga närvarande 
Tjänstemän Ingrid Engqvist, chefssekreterare 

 
 
 
 
  
 
 

Övriga  
 
 
 
 
 

 
Utses att justera  
Justerare Monica Björndahl (M) 
Ersättare Reine Dahlman (S) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 23 maj 2018, klockan 16.30 

 
Justerade paragrafer  §§ 27 - 34 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 

 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Lennart Karlsson  

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

 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Valnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2018-05-21 

 
Datum då anslaget sätts upp 2018-05-24  
  
Datum då anslaget tas ned 2018-06-15  
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 

 Ingrid Engqvist 

  Utdragsbestyrkande 
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Innehållsförteckning 

 

§ 27  Säkerhet inför och vid det allmänna valet 2018 3 

§ 28  Rutiner för röstmottagare 4 

§ 29  Valnämndens prognos 1/2018 5 

§ 30  Förordnande av röstmottagare i valdistrikt Mellerud/Holm vid det  
allmänna valet 2018 

6 

§ 31  Representanter till särskild röstmottagning på vårdinrättningar söndagen 
den 2 september 2018 

7 

§ 32  Anmälan av inkomna ärenden 9 

§ 33  Anmälan av cirkulär och meddelanden från valmyndigheten och 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

10 

§ 34  Kurser, möten och konferenser 11 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 27 Dnr VN 2018/8.003 
 

Säkerhet inför och vid det allmänna valet 2018 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Chefssekreteraren informerar om hur Melleruds kommun arbetar med 
säkerhetsfrågorna. 
 
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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§ 28 Dnr VN 2018/20.001 
 

Rutiner för röstmottagare 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden godkänner redovisningen och ger valadministrationen i uppdrag att 
arbeta vidare med förslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Chefssekreteraren informerar om förslag till rutiner. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lennart Karlsson (C): Valnämnden godkänner redovisningen och  
ger valadministrationen i uppdrag att arbeta vidare med förslaget. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 29 Dnr VN 2018/21.001 
 
Valnämndens prognos 1/2018 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Valhandläggaren har fyllt i valnämndens prognos 1/2018. Jämfört med budget finns 
en avvikelse på grund av högre statsbidrag än beräknat. 
 
Beslutsunderlag 

• Valnämndens prognos 1/2018 
 

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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§ 30 Dnr VN 2018/02.006 
 
Förordnande av röstmottagare i valdistrikt Mellerud/Holm  
vid det allmänna valet 2018 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att  

1. förordna Margareta Grimstad till ordförande i valdistrikt Mellerud/Holm. 

2. förordna röstmottagare enligt föreliggande förslag under förutsättning att varje 
enskild person genomgår godkänd utbildning som röstmottagare. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Valkansliet har inhämtat referenser från Vänersborgs kommun och har haft ett 
personligt möte med föreslagen ordförande för valdistrikt Mellerud/Holm. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till röstmottagare. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att  

1. förordna Margareta Grimstad till ordförande i valdistrikt Mellerud/Holm. 

2. förordna röstmottagare enligt föreliggande förslag under förutsättning att varje 
enskild person genomgår godkänd utbildning som röstmottagare. 

 
Beslutsgång 

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

Valhandläggaren 
Valdistriktets ordföranden 
Valnämndens ordförande 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 31 Dnr VN 2018/2.001 
 
Representanter till särskild röstmottagning på 
vårdinrättningar söndagen den 2 september 2018 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att utse följande personer att genomföra särskild 
röstmottagning på vårdinrättningar inom kommunen, under förutsättning att  
varje enskild person genomgår godkänd utbildning som röstmottagare: 

• Maritha Almén och Britt-Marie Härnesand 

(Fagerlidshemmet, Bergs särskilda boende och Älvan i Mellerud) 

• Marita Johansson och Ann-Charlotte Andreassen 

(Kroppefjällshemmet och Karolinen i Dals Rostock samt Skållerudshemmet i 
Åsensbruk) 

 
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. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att utse följande personer 
att genomföra särskild röstmottagning på vårdinrättningar inom kommunen, under 
förutsättning att varje enskild person genomgår godkänd utbildning som 
röstmottagare: 

• Maritha Almén och Britt-Marie Härnesand 

(Fagerlidshemmet, Bergs särskilda boende och Älvan i Mellerud) 

• Marita Johansson och Ann-Charlotte Andreassen 

(Kroppefjällshemmet och Karolinen i Dals Rostock samt Skållerudshemmet i 
Åsensbruk) 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

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

Valhandläggaren 
Valda representanter 
Valnämndens ordförande 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 32  
 
Anmälan av inkomna ärenden 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden godkänner redovisningen. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Följande ärenden anmäls för valnämndens kännedom: 

• Valmyndighetens beslut om tilldelning av statsbidrag för arbetet med allmänna 
valen 2018. Dnr VN 2018/19.005 

• Fråga om valinformatörer. 
 
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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§ 33 Dnr KS 2018/19.005 
 
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 bland annat valmyndigheten 
och Länsstyrelsen i Västra Götalands län anmäls för valnämndens 
kännedom: 

• Valmyndighetens nyhetsbrev 2018:5 
 
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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§ 34 Dnr KS 2018/11 
 
Kurser, möten och konferenser 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Chefssekreteraren informerar om att dag för utbildning av röstmottagare har 
skickats ut till distriktens ordförande, för vidarebefordran till röstmottagarna.  

Det är bra om valnämndens ordförande och vice ordförande kan delta. 

Information för förtroendevalda kommer att hållas före kommunfullmäktige  
den 23 maj 2018. 

I april arrangerade Länsstyrelsen i Västra Götaland utbildning för valnämnden. 
 
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 
 
 


	Beslutet skickas till

