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Onsdagen den 9 februari 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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• Sammanträdet öppnas
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• Val av justerare – Tony Johansson (MP)
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• Tidpunkt för protokollets justering 10 februari 2022, klockan 10.00
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ARENDE 1

Information om ändringar i Vallagen
Förslag

till beslut

Valnämnden godkänner redovisningen,

Sammanfaftning av ärendet
Valhandläggaren informerar om ändringar i Vallagen och vad det innebär
för valnämndens arbete.

Beslutsunderlag

.

Ändringar ivallagen
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Lag

SFS 2021:1328

om ändring i vallagen (2005:837)

Publicerad
den 28 december 2021

Utfärdad den22 december 2021

Enligt riksdagens beslutr floreskrivs i fråga om vallagen (2005:837)
dels att 3 kap. I och 5 $$.7 kap.3 $ och 8 kap. 2och4 gg skahaloljande
lydelse,

dels att nrbriken närmast öre 8 kap. I $ ska lyda "Utrustning n1.n1.",
dels att det ska infiiras en ny paragraf 8 kap, 2 a 5\, av fiiljande lydelse.

3 kap.
1

$

Det ska finnas en central valmyndighet som har det övergripande

ansvaret ftir frågor om val.

Den centrala valmyndigheten ska infor varje val ta fiam utbildningsmaterial avseende valet. Materialet ska tillhandahållas länssfyelserna och
valnämnderna.
5 $t Röstmottagare örordnas av valnämnden. Röstmottagare hos en
utlandsmyndighet örordnas dock av myndighetens chef. Om valnämnden

har beslutat att röstmoftagning ska äga rum på ett sjukhus, en
kriminalvårdsanstalt, ett häkte eller någon liknande inrättning, får nämnden
överlåta åt den som är chef ör iru'ättningen att örordna röstmoffagare där.
Som töstmottagare får endast den forordnas sorn har fått sådan utbildning
som behövs lor uppdraget. Vid utbildningen ska det utbildningsmaterial som
tillhandahålls av den centrala valmyndigheten användas. Valnämnden fär
dock ersätta delar av materialet eller komplettera detta om det behövs med
hänsyn till lokala forhållanden.
7 kap.

$'

Varje väljare ska vara ensam bakom en valskärm och själv göra i
ordning sina röster där. Därefter ska väljaren liimna valkuverten till röst3

mottagama.
Väljare som på grund av ftinktionsnedsättning eller liknande inte själva
kan göra i ordning sina röster, ska dock på begäran fä hjälp med detta av
röstrnottagarna i den utsträckning som behövs. En sådan väljare får också
anlita någon annan person som hjälper honom eller henne vid röstningen.

I Prop.202li22:52, bet. 2021i22:KlJ6, rskr. 202 li22:ll4
Senaste lydelse 20 I J:30 I .
I Serraste lydelse 201-l:-i01.
2

4

SFS 2021:1328

8 kap.

I anslutrring till ett röstnrottagningsstiille ska det ordnas en lämplig
2
avskärmad piats där valsedlar kan iäggas ut och där väljarna var ör sig kan
ta sina valsedlar utan insyn. Om en sådan plats inte kan anorduas i ansluhring
till röstmottagningsstället ffir den i stället ordnas inue i lokalen. På denna
plats ska väljarna ha tillgång till
1 . valsedlar trred enbart valbeteckning,
2. valsedlar med parti- och valbeteckning
a) for val till riksdagen sarnt region- och kommunfllllmäktige for varje
parti som vid något av de wå senaste riksdagsvalen har fått tner än I procent
av rösterna i hela landet.
b) ftir val till region- och kommunftillmäktige ftir varje parti som redan är
representerat där och som inte uppfyller kraven i a ovan, när det gäller
röstmoftagningsställen inom den region eller den komrnun där partiet är

$t

representerat,
3. valsedlar med parti- och valbeteckning itir val
ör varje parti som vid något av de två senaste valen

till

Europaparlamentet
till Europaparlamentet
har fått mer än I procent av rösterna i hela landet eller valsedlar med partioch valbetecknirrg samt uppgifter om kandidater om ett sådant parti deltar
med endast en valsedel.
De partier som deltar i valen ska också kunna ge väljama tillgång till sina
valsedlar. Det är dock valnämnden eiler utlandsmyndigheten som lägger ut
valsedlama på den avskärmade platsen.
Valsedlarna ska presenteras på ett likformigt sätt.
Första stycket 2 och 3 gäller endast under örutsättniug att partiet har gjort
en begäran enligt 6 kap. 7 $.

Väljare som på gmnd av flinktionsnedsättning eller liknande inte
själva kan ta sina valsedlar på den avskärmade plats där valsedlarna finns
utlagda, ska på begäran få hjälp nred detta av röstt'rtottagarna i den
utsträckning som behövs. En sådan väljare får också anlita någon annall
2a

$

person som hjälper honom eller henne rned detta.

4 $ Röstmottagama ansvarar for ordningen på röstmottagningsstället. Den
som befinner sig i lokalen eller i ett utrymme intill denna ska rätta sig efter
de anvisningal'som röstmottagarna ger for att röstmottagningen ska kunna
genomftiras. Den som inte foljer röstmottagarnas auvisningar får uppnanas
att tillfiilligt lämna lokalen eller utrymmet, om det är av väsentlig betydelse
för genonrörandet av röstmottagningen. Kan röstmottagningen på gmnd av
en ordningsstörning inte genomföras får den tillf;illigt avbrytas.
1. Denna lag träder

i kraft den I

febr-Lrari2022.

2.Lagentillämpas lorsta gången infor och vid ordinarie val till riksdagen,
regi onfiil lmäktige och kommunflil lmäkti

g

e 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Petra Forslid

(Justitiedepartementet )

a Senaste

2
lydelse 20 I 9:923
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Dnr VN 202216

Valnämndens sammanträdesplan för 2022
Förslag

till beslut

Valnämndens beslutar att sammanträda på följande datum under 2022:

. 9 mars
o 4maj
. 10 augusti
o 14 september - Valnämndens
o 12 oktober

preliminära rösträkning (kl. 08,00)

Samtliga sammanträden förutom 14 september börjar kl. 17.00.

Sammanfattning av ärendet
Sammanträdesplanen är anpassad til|2022 års allmänna val som äger rum den 11 september

2022.

Beslutsunderlag

o

Valnämndens kanslistjänsteskrivelse
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KOMMUN

Datum
2022-02-02

Diarienummer
VN 202216

Sida

1 (1)

Valnämndens sammanträdesplan lör 2O22
Förslag

till beslut

Valnämndens beslutar att sammanträda på följande datum under 2022

o
.
o
r
.

9 mars

4maj
10 augusti
14 september

-

Valnämndens preliminära rösträkning (kl. 08.00)

12 oktober

Samtliga sammanträden förutom 14 september börjar kl. 17.00.

Sammanfattning av ärendet
Sammanträdesplanen är anpassad till2022 års allmänna val som äger rum den 11 september

2022.

Ingrid Engqvist

Anna Granlund
Valhandläggare

Chefssekreterare
0530-181 04
ingrid.engqvist@ mellerud.se

0530-181 18
anna.granlund@mellerud.se

Postadress
Kommunstyrelseförvaltningen

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

E-post

Webb

Organisationsnummer
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Dnr VN 202215

Kommunens va lorganisatio n 2022
Förslag

till beslut

Valnämnden beslutar att

1.

utse ordförande per valdistrikt enligt upprättat förslag.

2.

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.

Sammanfattning av ärendet
Inom Melleruds kommun finns fem valdistrikt. Valnämnden består av fem ordinarie ledamöter
och lika många ersättare. Till sin hjälp har valnämnden ett kansli (valhandläggaren och
chefssekreterare),
Utöver ovanstående behövs för genomförande av det allmänna valet den
9 september 2018 cirka tio personer per valdistrikt, Förutom ordföranden ska
en ställföreträdare utses per distrikt.
Ordföranden ansvarar för att rekrytera personalen till valdistriktet enligt Kriterier för
förordnande av röstmottagare i Melleruds kommun.

Beslutsunderlag

o
.

Valnämndens kanslis tjänsteskrivelse.
Förslag på valdistriktsordföranden. (presenteras vid sammanträdet)
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Sida

1 (1)

Kom munens va lorgan isatio n 2O22
Förslag

till beslut

Valnämnden beslutar att

1.

utse ordförande per valdistrikt enligt upprättat forslag.

2. 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.

Sammanfattning av ärendet
Inom Melleruds kommun finns fem valdistrikt. Valnämnden består av fem ordinarie
ledamöter och lika många ersättare. Till sin hjälp har valnämnden ett kansli
(valhandläggaren och chefssekreterare).
Utöver ovanstående behövs för genomförande av det allmänna valet den
11 september 2022 cirka tio personer per valdistrikt. Förutom ordföranden ska
en ställföreträdare utses per distrikt.
Ordföranden ansvarar for att rekrytera personalen till valdistriktet enligt Kriterbr
för förordnande av röstmottagare i Melleruds kommun.

Beslutsunderlag
Förslag på valdistriktsordforanden

o

Ingrid Engqvist

Anna Granlund
Valhandläggare

chefssekreterare
0530-181 04
ing rid.engqvist@mellerud. se

0530-181 18
anna.granlund@mellerud.se

Beslutet skickas till
Va

ldistriktsordföranden

Postadress
Kommunstyrelseförvaltni ngen

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

E-post

Webb

Organisationsnummer
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Dnr VN 202217

Vallokaler och röstningslokal vid det allmänna valet 2022 i Melleruds
kommun
Förslag

till beslut

Valnämnden beslutar att

1. fastställa Grinstadsrummet, Storgatan 13 i Mellerud, som röstningslokal vid
förtidsröstningen inför det allmänna valet 2022.

2.

fastställa följande vallokaler vid allmänna valet 2022:

Valdistrikt 14610101
Vallokal:

Fagerlid/Järn
Fagerlidsskolan
Storgatan 79
464 32 MELLERUD

Valdistrikt 1451O105

Mellerud/Holm

Vallokal:

Tingshuset

Tingshusgatan
464

3I

I

MELLERUD

Valdistrikt 14610309

Bolstad

Vallokal:

Äsebro skola
Äsebro
464 93 MELLERUD

Valdistrikt l46LO7L4

Rostock/Dalskog/ör

Vallokal:

Karolinerskolan
Karolinervägen 19

464 50 DALS ROSTOCK

Valdistrikt 14610918

Skållerud

Vallokal:

Äsens skola

Kvarnvägen 4
464 40 ÄSE NSBRUK

Sammanfattning av ärendet
Enligt4 kap.20 och22 $$ ivallagen (2005:836) ska varje kommun setillattdetfinns lämpliga
lokaler som kan användas som vallokaler och röstningslokaler. Lokalerna ska vara lämpliga i
fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande som ger väljarna goda möjligheter att
rösta,
För varje valdistrikt ska det finnas en vallokal, En vallokal ska vara öppen för röstning vid övriga
val mellan klockan 08.00 och 20.00.
På valdagen ska minst en röstningslokal i varje kommun vara öppen för röstmottagning under
den tid som gäller för röstning i en vallokal (5 kap. $ 24).
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Enligt 4 kap. 20 och 22 $$ i vallagen ska lokalerna vara tydligt avgränsad och även i övrigt
lämpad för ändamålet så att väljare inte hindras eller störs under röstningen, Den ska inte ha
anknytning till en viss politisk sammanslutning och den bör inte ha sådan anknytning till en viss
religiös sammanslutning eller till ett visst företag som kan påverka väljaren i samband med
röstningen.

Beslutsunderlag

.

Valnämndens kanslis tjänsteskrivelse.
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Vallokaler och röstningslokal vid det allmänna valet 20224
Melleruds kommun
Förslag

till beslut

Valnämnden beslutar att

1. fastställa Grinstadsrummet, Storgatan 13 i Mellerud, som röstningslokal vid
förtidsröstningen inför det allmänna valet 2022.

2.

fastställa följande vallokaler vid allmänna valet2022:

14610101
Vallokal:

Fagerlid/Järn

Valdistrikt

Fagerlidsskolan
Storgatan 79
464 32 MELLERUD

Valdistrikt 14610105

Mellerud/Holm

Vallokal:

Tingshuset

Tingshusgatan

1

464 3T MELLERUD

Valdistrikt 14610309

Bolstad

Vallokal:

Åsebro skola
Åsebro
464 93 MELLERUD

Vafdistrikt l46LO714
Vallokal:

Rostock/Dalskog/ör

Valdistrikt 14610918

Skållerud

Vallokal:

Åsens skola

Karolinerskolan
Karolinervägen 19
464 50 DALS ROSTOCK

Kvarnvägen 4
464 40 ÄSrNSsnUr

Sammanfattning av ärendet
Enligt 4 kap.20 och22 $$ i vallagen (2005:836) ska varje kommun se till att det finns
lämpliga lokaler som kan användas som vallokaler och röstningslokaler. Lokalerna ska

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Kommunstyrelseförvaltningen

E-post

Webb

Organisationsnummer
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vara lämpliga i fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande som ger väljarna goda
möjligheter att rösta.
För varje valdistrikt ska det finnas en vallokal. En vallokal ska vara öppen för röstning vid
övriga val mellan klockan 08.00 och 20.00.
På valdagen ska minst en röstningslokal i varje kommun vara öppen

för röstmottagning

under den tid som gäller för röstning i en vallokal (5 kap. 5 24).

Enligt4 kap. 20 och22 $$ ivallagen ska lokalerna vara tydligtavgränsad och även iövrigt
lämpad för ändamålet så att väljare inte hindras eller störs under röstningen. Den ska inte
ha anknytning till en viss politisk sammanslutning och den bör inte ha sådan anknytning till
en viss religiös sammanslutning eller till ett visst företag som kan påverka väljaren i
samband med röstningen.

Anna Granlund
Valhandläggare

Ingrid Engqvist

0530-181 18

0530-181 04

an na,granl und@mellerud.se

ingrid.engqvist@mellerud.se

Chefssekreterare
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Kriterier för förordnande av röstmottagare vid val i Melleruds
kommun
Förslag

till beslut

Valnämnden beslutar att fastställa Kriterier för förordnande av röstmottagare vid
val i Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 3. Kap 4 $ vallagen (2005:837) ska röstmottagare förordnas av valnämnden.
Valnämnden fastställer vilka kriterier som ska gälla för personer som förordnas som
röstmottagare.

Beslutsunderlag

. Kriterier för förordnande av röstmottagare vid val i Melleruds kommun,
o Valnämndens kanslis tjänsteskrivelse.
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VN 202218

Kriterier för förordnande av röstmottagare vid val i Melleruds
kommun
Förslag

till beslut

Valnämnden beslutar att fastställa Kriterier för förordnande av röstmottagare vid val
Melleruds kom m u n en igt förel igga nde förslag.

i

I

Sammanfattning av ärendet
Enligt 3. Kap 4 $ vallagen (2005:837) ska röstmottagare förordnas av valnämnden.
Valnämnden fastställer vilka kriterier som ska gälla för personer som förordnas som

röstmottagare.

Beslutsunderlag

o

Kriterier för förordnande av röstmottagare vid val i Melleruds kommun

Ingrid Engqvist

Anna Granlund
Valhandläggare

Chefssekreterare
0530-181 04
ingrid.engqvist@ mellerud.se

0530-181 18
anna.granlund@mellerud.se

Beslutet skickas till
Va ld istri

ktsordföra nden

Postadress
Kommunstyrelseförvaltningen

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

E-post

Webb

Organisationsnummer
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Kriterier för förordnande av röstmottagare vid val i
Melleruds kommun
Inriktning
Valdistrikten ska ha en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön och
etnicitet.
Kommuninvånare och personer med erfarenhet från röstmottagning ska
prioriteras.
Personer som är så förknippade med ett politiskt parti eller politisk åskådning att
det, för allmänheten eller i övrigt, finns särskild anledning att ifrågasätta deras
opartiskhet vid röstmottagningen, ska inte förordnas som röstmottagare.

Kriterier
Personer som förordnas som röstmottagare inklusive ordförande i ett valdistrikt

.

ska innan förordnande uppvisa certifikat från godkänd utbildning för
röstmottagare.

.
.
.

ska ha genomgått godkänt säkerhetssamtal.
bör ha administrativ vana.

får inte stå med på någon valsedel för de val som ska förrättas.

Postadress
Kommunstyrelseförvaltningen

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

E-post

Webb

Organisationsnummer
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Säkerhet inför och vid det allmänna valet 2022
Förslag

till beslut

Valnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Valhandläggaren/säkerhetssamordnaren
säkerhetsfrågorna.

informerar om hur Melleruds kommun arbetar med

17
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ARENDE 7

Anmälan av ordförandebeslut m.m.
Förslag

till beslut

Valnämnden godkänner redovisningen.

Sammanattning av ärendet
Valnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till ordförande. Besluten ska anmälas till
valnämnden varje månad.

.

Ansökan om tilldelning av behörigheter till VALID' Dnr VN 2022/3
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ARENDE 8

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:

o Valmyndighetens
o Valmyndighetens

nyhetsbrev 202Lt3-L6
nyhetsbrev 2022t1-5
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Kurser, möten och konferenser 2022
Förslag

till beslut

Valnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Valhandläggaren informerar om aktuella kurser, möten och konferenser,

20

