
MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3 
 Sammanträdesdatum sida 
Valnämnden 2019-04-08 1(16)  
                                                                                                                                                                    

  Utdragsbestyrkande 

Tid och plats Måndagen den 8 april 2019, klockan 17.30 – 17.30, i 
Skållerudsrummet 

 
Beslutande  
Ledamöter Lennart Karlsson, ordf. (C) 

Tony Johansson, 1:e vice ordf. (MP) 
Monika Björndahl (M) 
Reine Dahlman, 2:e vice ordf. (S) 
Martin Andersson (SD) 

 
 
Tjänstgörande ersättare  
 

 
Övriga närvarande 
Ersättare Roy Larsson (C) 
  
Tjänstepersoner Anna Granlund, valhandläggare  

 
 
 
  
 
 

Övriga  
 
 

 
Utses att justera  
Justerare Tony Johansson (MP) 
Ersättare Reine Dahlman (S) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 11 april 2019, klockan 09.00 

 
Justerade paragrafer  §§ 28 - 39 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Anna Granlund 

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

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Tony Johansson 

 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Valnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2019-04-08 

 
Datum då anslaget sätts upp 2019-04-11  
  
Datum då anslaget tas ned 2019-05-03  
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 

 Ingrid Engqvist 
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§ 28  Redovisning av arbetet med Omval Falun 3 

§ 29  Förordnande av röstmottagare vid EP-valet 2019 4 

§ 30  Valförrättare till särskild röstmottagning på vårdinrättningar söndagen den 
19 maj 2019 

5 

§ 31  Annonsering inför EU-valet med öppettider och VN preliminär räkning 7 

§ 32  Delegering av rätt att kvittera ut försändelser med förtidsröster vid EP-
valet 2019 

8 

§ 33  Utlämnande av valmaterial och valsedlar till vallokalerna vid EU-valet 2019 9 

§ 34  Bemyndigande att genomföra rättelser i röstlängden vid EU-valet 2019 10 

§ 35  Avskärmning av valsedlar i röstningslokal 11 

§ 36  Valsedlarnas ordning 12 

§ 37  Säkerhet vid och inför EU-valet 14 

§ 38  Rutiner för röstmottagare 15 

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

16 
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§ 28 Dnr VN 2019/11 
 
Redovisning av arbetet med Omval Falun 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Valmyndigheten har beslutat att omval till kommunfullmäktige i Falun ska  
förrättas den 7 april 2019. Vid omvalet ska alla kommunerna i landet ordna med 
förtidsröstning ”som ger väljarna goda möjligheter att rösta”. Detta regleras i 
vallagen 4 kap. §§ 22-23. Perioden för förtidsröstning vid ett omval är förkortad  
till tio dagar och börjar därför den 28 mars. 

Melleruds kommun har haft en röstningslokal öppen under förtidsröstningen. Inga 
falubor har röstat i Mellerud. Personalen som bemannat röstningslokalen har gjort 
ett bra jobb.  

 
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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§ 29 Dnr VN 2019/3   
 
Förordnande av röstmottagare vid EP-valet 2019 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att förordna röstmottagare till enligt upprättat förslag, under 
förutsättning att varje enskild person uppfyller kriterierna för röstmottagare som 
gällde vid allmänna valen 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden gav ordförande i varje valdistrikt i uppdrag att senast den 25 februari 
2019 ha rekryterat cirka 9 personer per valdistrikt enligt kriterier för förordnande 
av röstmottagare i Melleruds kommun. 

Detta är en komplettering för ett av valdistrikten samt röstmottagare för 
förtidsröstningen. 
 
Beslutsunderlag 

• Komplettering av röstmottagare 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att förordna röstmottagare 
till enligt upprättat förslag, under förutsättning att varje enskild person uppfyller 
kriterierna för röstmottagare som gällde vid allmänna valen 2018. 
 
Beslutsgång 

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

Valdistriktens ordföranden 
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§ 30 Dnr VN 2019/3 
 
Valförrättare till särskild röstmottagning på vårdinrättningar 
söndagen den  
19 maj 2019 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att utse följande representanter för valnämnden att 
genomföra särskild röstmottagning på vårdinrättningar inom kommunen: 

• Marita Almén och Britt-Marie Härnesand 
(Fagerlidshemmet, Bergs särskilda boende och Älvan i Mellerud) 

• Maritta 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 val till Europaparlamentet 2019. 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 
19 maj 2019. Vid detta tillfälle kan även anhöriga och personal förtidsrösta. 

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

Vid utvärderingen av arbetet med de allmänna valen 2018 önskade röstmottagarna 
få 1 timma, istället för 30 minuter, för transport mellan Dals Rostock och 
Åsensbruk. Förslaget har omhändertagits i schemat för 2019. Av utvärderingen 
framgick även att det är bra med 1 timmar på varje institution. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att utse följande 
representanter för valnämnden att genomföra särskild röstmottagning på 
vårdinrättningar inom kommunen: 
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• Marita Almén och Britt-Marie Härnesand 
(Fagerlidshemmet, Bergs särskilda boende och Älvan i Mellerud) 
Maritha Johansson och Ann-Charlotte Andreassen (Kroppefjällshemmet och 
Karolinen i Dals Rostock samt Skållerudshemmet i Åsensbruk) 

 
Beslutsgång 

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

Valförrättarna 
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§ 31 Dnr VN 2019/6 
 
Annonsering inför EU-valet med öppettider och VN preliminär 
räkning 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att  

1. annonsera i Melleruds Nyheter om röstningslokalernas öppettider och 
valnämndens kungörelse om preliminär räkning.  

2. chefssekreteraren ansvarar för att ordna med annonsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Utöver kommunens webbplats behöver valnämndens preliminära räkning 
annonseras. Valnämnden beslutade den 31 januari 2019 (§ 4) att den preliminära 
rösträkningen genomförs onsdagen den 29 maj kl. 09.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att  

1. annonsera i Melleruds Nyheter om röstningslokalernas öppettider och 
valnämndens kungörelse om preliminär räkning.  

2. chefssekreteraren ansvarar för att ordna med annonsen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta. 

 
Beslutet skickas till 

Chefssekreteraren 
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§ 32 Dnr VN 202019/14 
 
Delegering av rätt att kvittera ut försändelser med 
förtidsröster vid EU-valet 2019 
 
Valnämndens beslut 

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

• Ordföranden Lennart Karlsson 
• 1:e vice ordföranden Tony Johansson 
• 2:e vice ordföranden Reine Dahlman 
• Valhandläggare Anna Granlund 
• Chefssekreterare Ingrid Engqvist 
• Vaktmästare Katarina Larsson 
• Samhällsvägledare Dalia Al-Mansour 
• Samhällsvägledare Dovile Bartuseviciute 
 
Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden bör inför valet 2018 delegera rätten att, var för sig, kvittera ut 
försändelser med poströster 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): Valnämndens beslut 

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

• Ordföranden Lennart Karlsson 
• 1:e vice ordföranden Tony Johansson 
• 2:e vice ordföranden Reine Dahlman 
• Valhandläggare Anna Granlund 
• Chefssekreterare Ingrid Engqvist 
• Vaktmästare Katarina Larsson 
• Samhällsvägledare Dalia Al-Mansour 
• Samhällsvägledare Dovile Bartuseviciute 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta. 

 
Beslutet skickas till 

Delegaterna 

PostNord 
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§ 33 Dnr VN 2019/15 
 
Utlämnande av valmaterial och valsedlar till vallokalerna vid 
det allmänna valet 2018 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att lämna ut valmaterial i kommunhuset torsdagen den  
23 maj och fredagen den 24 maj 2019 mellan klockan 08.30 och 15.00. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Valnämndens kansli kommer att packa erforderligt valmaterial m.m. till respektive 
valdistrikt för utlämning till respektive valdistrikt. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att lämna ut valmaterial  
i kommunhuset torsdagen den 23 maj och fredagen den 24 maj 2019 mellan 
klockan 08.30 och 15.00. 
 
Beslutsgång 

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

Ordförandena i valdistrikten 
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§ 34 Dnr VN 2019/17 
 
Bemyndigande att genomföra rättelser i röstlängden vid  
det allmänna valet 2018 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att delegera till valnämndens ordförande, 1:e ordförande eller 
2:e vice 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 på röstkortet, ska senast 12 dagar innan valet ha begärt rättelse 
i röstlängden hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutar om rättelsen ska göras eller 
inte.  

I de fall beslut om rättelse fattas efter att röstlängderna tryckts måste 
kommunen föra in ändringen manuellt i det aktuella distriktets röstlängd. Betyder 
beslutet att en person flyttas mellan två valdistrikt ska två röstlängder rättas. 
Länsstyrelsen skickar en kopia på beslutet till berörd kommun eller berörda 
kommuner och ger dem i uppdrag att föra in rättelsen i röstlängderna. 

Ändringen måste föras in i röstlängden före valdagen eller senast på valdagens 
morgon eftersom de personer besluten gäller kan komma att rösta i vallokalen. 

Valnämnden ansvarar för att rättelserna förs in i röstlängden. Uppgiften ska inte 
överlåtas åt röstmottagarna. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att delegera till 
valnämndens ordförande, 1:e ordförande eller 2:e vice 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 presidium  
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§ 35 Dnr VN 2019/13 
 
Avskärmning av valsedlar i röstningslokal 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att godkänna förslag på lösningar för avskärmning för 
respektive vallokal. 
 
Sammanfattning av ärenden 

Valnämnden har gett valhandläggaren i uppdrag att ta fram förslag på lösningar  
för respektive vallokal enligt förd diskussion vid sammanträdet den 4 mars 2019  
(§ 24). 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag 
• Valnämndens beslut, den 4 mars 2019, § 24 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att godkänna förslag på 
lösningar för avskärmning för respektive vallokal. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta. 

 
Beslutet skickas till 

Rutiner för röstmottagarep   
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§ 36 Dnr VN 2019/9 
 
Valsedlarnas ordning i röstnings- och vallokaler vid  
EU-valet 2019 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att valsedlarna för EU-valet läggs i bokstavsordning efter 
partinamn enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärenden 

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

Endast valsedlar för anmälda partier ska finnas i röstningslokalerna. Ett parti som 
inte anmält deltagande till valen till Valmyndigheten ska nekas att lägga ut sina 
valsedlar, även om paritet tryckt upp valsedlar. Ett parti kan anmäla deltagande 
fram till 30 dagar innan valdagen. 

Partier ska ha begärt att de önskar få sina valsedlar för val till Europaparlamentet 
utlagda i alla lokaler där man kan rösta. Detta gäller endast de partier som fått mer 
än 1 % av rösterna i hela landet i något av de två senaste Europaparlamentsvalen, 
enligt 8 kap. 2 §, p.3 vallagen (2005:837). Eftersom hela landet utgör en enda 
valkrets ställer partierna i normalfallet upp med en kandidatlista vilken motsvarar 
en namnvalsedel som ska läggas ut. Om något parti skulle ha fler än en lista vid ett 
Europaparlamentsval är det istället partivalsedlar som trycks för det partiet och 
som då ska läggas ut. Valmyndigheten kommer i så fall att meddela det i 
nyhetsbrev till kommunerna. 

Begäran om utläggning av valsedlar görs till Valmyndigheten senast den dag 
myndigheten bestämmer. De partier som har begärt utläggning för valet till 
Europaparlamentet är:  

• Moderaterna 
• Centerpartiet 
• Liberalerna 
• Kristdemokraterna 
• Socialdemokraterna 
• Vänsterpartiet 
• Miljöpartiet 
• Sverigedemokraterna 
• Feministiskt Initiativ 
• Piratpartiet 

Det är kommunen, och i praktiken röstmottagarna, som då ansvarar för att dessa 
valsedlar alltid finns på plats. 

Beslutsunderlag 

• Förslag  
 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Valnämnden 2019-04-08 13
  
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Partinamn 

Blanka 

Arbetarepartiet Socialdemokraterna 

Centerpartiet 

Feministiskt Initiativ 

Kristdemokraterna 

Liberalerna 

Miljöpartiet 

Moderaterna 

Piratpartiet 

Sverigedemokraterna 

Vänsterpartiet 
 
Valsedlar placeras i bokstavsordning. Eventuella valsedlar från andra registrerade 
partier läggs i bokstavsordning i samma serie. Därmed kan ovanstående ordning 
brytas. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att valsedlarna för EU-valet 
läggs i bokstavsordning efter partinamn enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta. 
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§ 37 Dnr VN 2019/5 
 
Säkerhet inför och vid det allmänna valet 2019 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärenden 

Länsstyrelsen uppmanar kommunerna att arbeta med säkerhet enligt  
förfarandet vid de allmänna valen 2018. 

Valhandläggarens information presenteras. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att godkänna 
redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta. 
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§ 38 Dnr VN 2019/16 
 
Rutiner för röstmottagare 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden fastställer reviderade rutinerna för röstmottagare enligt föreliggande 
förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Under hösten utarbetades rutiner för röstmottagarna. Inför detta val har rutinerna 
enbart justerats marginellt. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till reviderade rutiner. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lennart Karlsson (C): Valnämnden fastställer reviderade rutinerna för 
röstmottagare enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta. 
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§ 39 Dnr VN 2019/1 
 
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 2019:7-11 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta. 
 


