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Tid och plats Måndagen den 20 augusti 2018, klockan 18.00 – 19.30, 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 
Ersättare Zoran Firis (KD) 

Florence Jonasson (S) 
 
 

  
Tjänstemän Anna Granlund, utredare/säkerhetssamordnare   

Ingrid Engqvist, chefssekreterare 
 
 
 

Övriga  
 
 

 
Utses att justera  
Justerare Johnny Stücken (S) 
Ersättare Tony Johansson (MP) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 21 augusti 2018, klockan 10.00 

 
Justerade paragrafer  §§ 35 - 46 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 

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

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Johnny Stücken 

 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Valnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2018-08-20 

 
Datum då anslaget sätts upp 2018-08-22  
  
Datum då anslaget tas ned 2018-09-12  
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 

 Ingrid Engqvist 

  Utdragsbestyrkande 
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§ 35 Dnr VN 2018/20.003 
 
Rutiner för röstmottagare 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar fastställa upprättat förslag med Rutiner för röstmottagare. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden har gett valadministrationen i uppdrag att ta fram förslag till rutiner 
för röstmottagare. 

Rutinerna är framtagna mot bakgrund av en analys av risker. I arbetet med att ta 
fram rutinerna har samverkan med Åmåls kommun skett. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till rutiner för röstmottagare. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar fastställa upprättat förslag 
med Rutiner för röstmottagare. 
 
Beslutsgång 

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

Valhandläggaren 
Valdistriktsordförande 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 36 Dnr VN 2018/25.110  
 
Förhållningsregler för propaganda i och i anslutning till  
ett röstmottagningsställe vid allmänna valen 2018 och 
Europaparlamentsvalet 2019 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att anta Förhållningsregler för propaganda i och i anslutning 
till ett röstmottagningsställe vid allmänna valen 2018 och Europaparlamentsvalet 
2019 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt vallagen får det inte förekomma propaganda eller annat som syftar till  
att påverka eller hindra väljarna i deras val. I vallagen framgår det även att  
det är röstmottagarna som ansvarar för ordningen i och i anslutning till ett röst-
mottagningsställe. Förhållningsregler har tagits fram för att tydliggöra hanteringen 
av propaganda och valsedlar i och i anslutning till ett röstmottagningsställe. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till förhållningsregler. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att anta Förhållningsregler 
för propaganda i och i anslutning till ett röstmottagningsställe vid allmänna valen 
2018 och Europaparlamentsvalet 2019 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Valhandläggaren 
Partiernas gruppledare 
Valdistriktsordförande  
Medborgarkontoret 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 37 Dnr VN 2018/11.027 
 
Uppföljning av utbildning inför det allmänna valet 2018 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att 

1. godkänna redovisningen. 

2. ge valhandläggaren och chefssekreteraren att följa upp att utbildningsintygen 
redovisas av samtliga som förordnats som röstmottagare, dock senast  
22 augusti 2018 för röstmottagare vid förtidsröstningen och senast  
1 september 2018 för röstmottagare i vallokal. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Den 19 mars godkände valnämnden utbildningsplanen för det allmänna valet 2018. 

Det åligger valnämnden att följa upp genomförda och planerade utbildningar. 

Valhandläggaren redovisar genomförda uppdrag. 
 
Beslutsunderlag 

• Redovisning av genomförda och planerade utbildningar 
• Sammanträdesprotokoll från valnämnden den 19 mars 2018, § 14 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att 

1. godkänna redovisningen. 

2. ge valhandläggaren och chefssekreteraren att följa upp att utbildningsintygen 
redovisas av samtliga som förordnats som röstmottagare, dock senast  
22 augusti 2018 för röstmottagare vid förtidsröstningen och senast  
1 september 2018 för röstmottagare i vallokal. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta. 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 38   Dnr VN 2018/4.111 
 
Uppföljning av kommunikationsplan inför och vid det  
allmänna valet 2018 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Den 19 mars antog valnämnden kommunikationsplan inför och vid det  
allmänna valet 2018. 

Det åligger valnämnden att följa upp kommunikationsplanen. 

Valhandläggaren redovisar genomförda uppdrag. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunikationsplan inför och vid det allmänna valet 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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§ 39 Dnr VN 2018/6.111 
 
Ansvar för valsedlar och valsedlarnas ordning i 
förtidsröstnings- och vallokaler 2018 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att 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: 

 
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. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lennart Karlsson (C): xxxx 
 
Beslutsgång 

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

Valhandläggaren 
Partiernas gruppledare 
Valdistriktsordförande 
Medborgarkontoret  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Valnämnden 2018-08-20 8
  
 
 
 
 
 

§ 40 Dnr VN 2018/8.167 
 
Säkerhet inför och vid det allmänna valet 2018 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Valhandläggaren har deltagit vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  
om säkerhet (MSB) i samband med val. 

MSB har även gett ut publikationer som är relevanta för arbetet med valen. 

Valhandläggaren och säkerhetssamordnaren informerar om arbete med 
säkerhetsfrågor och beredskap. 

Valnämnden uppmanas att delta vid en övning inför valet. 
 

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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§ 41 Dnr VN 2018/22.111 
 
Ambulerande röstmottagning 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar  

1. om ambulerande röstmottagare enligt valnämndens kanslis förslag samt  
att ge valnämndens ordförande delegation att anta dessa. 

2. att anmälan om ambulerande röstmottagning ska vara chefssekreteraren 
tillhanda senast onsdagen den 29 augusti 2018. 

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

 
Sammanfattning av ärendet 

Den som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte kan rösta i 
vallokal, i röstningslokal, via lantbrevbärare eller via annat bud, kan erbjudas 
möjlighet att rösta via kommunens ambulerande röstmottagare. 

Ett rundkörningsschema kommer sedan att upprättas med tider som meddelas  
de som anmält behov. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar  

1. om ambulerande röstmottagare enligt valnämndens kanslis förslag samt  
att ge valnämndens ordförande delegation att anta dessa. 

2. att anmälan om ambulerande röstmottagning ska vara chefssekreteraren 
tillhanda senast onsdagen den 29 augusti 2018. 

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

 
Beslutsgång 

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

Valhandläggaren 
Valnämndens ordförande 
Chefssekreteraren 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 42 Dnr VN 2018/24.111 
 
Preliminär granskning och rösträkning den 12 september 2018 
- tillkännagivande och annonsering m.m. 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att 

1. genomföra den preliminära granskningen och rösträkningen den 12 september 
2018, klockan 09.00, i Dalslandsrummet.  

2. information om förrättningen ska ske genom anslag på kommunens digitala 
anslagstavla i Medborgarkontoret och genom annonsering i Melleruds Nyheter  
den 5 september 2018. 

3. kalla valnämndens ledamöter/ersättare till förrättningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Onsdagen efter valdagen räknar valnämnderna de förtidsröster som vallokalerna 
inte hunnit få under valdagen. Dessa är främst sent inkomna röster från utlandet 
och förtidsröster som avlagts i andra kommuner på valdagen.  

Den preliminära rösträkningen är en offentlig förrättning vilket innebär att 
allmänheten kan närvara.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att 

1. genomföra den preliminära granskningen och rösträkningen den 12 september 
2018, klockan 09.00, i Dalslandsrummet.  

2. information om förrättningen ska ske genom anslag på kommunens digitala 
anslagstavla i Medborgarkontoret och genom annonsering i Melleruds Nyheter  
den 5 september 2018. 

3. kalla valnämndens ledamöter/ersättare till förrättningen. 
 
Beslutsgång 

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

Valhandläggaren 
Chefssekreteraren 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 43 Dnr VN 2018/2.001 
 
Förordnande av röstmottagare vid förtidsröstning  
i Melleruds kommun 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att förordna röstmottagare för förtidsröstningen enligt 
föreliggande förslag under förutsättning att varje enskild person genomgår  
godkänd utbildning som röstmottagare. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden beslutade den 12 februari 2018, § 4, Kriterier för förordnande av 
röstmottagare i Melleruds kommun. 

Ordinarie personal på Medborgarkontoret används som grund för bemanningen och 
kompletteras av avlösare med administrativ vana. 

Om någon på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte kan rösta i 
vallokal, i röstningslokal, via lantbrevbärare eller via annat bud, erbjuds personen 
möjlighet att rösta via kommunens ambulerande röstmottagare. 

Behovet ska anmälas till chefssekreteraren senast fredagen den 24 augusti. Ett 
rundkörningsschema upprättas sedan med tider som meddelas de som anmält 
behov. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till röstmottagare för förtidsröstningen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att förordna röstmottagare 
för förtidsröstningen 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 
Utsedda röstmottagare 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 44 Dnr VN 2018/9.111 
 
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 2018:6-10. 
• Anpassad beredskap för att skydda valet 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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§ 45  
 
Kurser, möten och konferenser 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Valhandläggaren informerar om aktuella kurser, möten och konferenser: 

• Samverkansövning3 sep övning 
Valhandläggaren informerar om samverkansövning som kommer att  
genomföras den 3 september 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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§ 46  
 
Aktuella frågor 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Valhandläggaren informerar om aktuella frågor kring genomförandet av 
allmänna valet 2018: 

• Röstkort 
Valhandläggaren informerar om att det blivit en förväxling mellan kommunernas 
telefonnummer och länsstyrelsernas telefonnummer på väljarnas röstkort. Detta 
påverkar inte väljarnas möjlighet att rösta. 

• Förtidsröstning 
Valhandläggaren informerar om information på hemsidan om att 
förtidsröstningen på Medborgarkontoret 22 augusti – 9 september 2018. 

• Rösträknare vid ”onsdagsräkningen” 
Valhandläggaren informerar om pågående arbete med att organisera rösträknare 
till den preliminära röstsammanräkningen av, efter valdagen, inkomna förtids-
röster (onsdagsräkningen). 

• Röstmottagare vallokaler 
Valhandläggaren informerar om förordnade röstmottagare som hoppat av sitt 
uppdrag och nya som kommer att förordnas av ordförande. 

• Statistik för RKL-valet 2018 
Valhandläggaren informerar om att statistik för valet ska sammanställas och 
lämnas in efter valet enligt en fastställd mall. 

• Förslag och idéer på förbättring/utveckling 
Valhandläggaren informerar om förslag och idéer på förbättring/utveckling som 
kom fram i samband med valutbildningen den 13 augusti 2018, t.ex. gemensam 
mall för bemanningsscheman m.m. 

• Skolval 4 september 
Valhandläggaren informerar om skolvalet som kommer att genomföras den  
4 september och resultatet kommer efter sammanräkning av publiceras den 10 
september 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 
 
 


