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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u n styre lseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-09-05

ÄRENDE 1 DnrYN 2022128

Utvärdering av genomförandet av valet 2022

Förslag till beslut

Valnämnden godkänner redovisningen,

Sammanfattning av ärendet

Valhandläggaren presenterar den utvärderingsenkät som Valmyndigheten har skickat ut.

Beslutsunderlag

r Enkät för uWärdering av genomförandet av valet2022.
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O Votmyndigheten instif uf et
fj:s x r:iii+:r*indilrclor*r

Enl<aterrs srrfte
Vallrvndi{:jheten skickar i;t en eni<ätur,Jersc!<ning med slifis. ait r.;tvärcier'a rraiets genorrrfi:rnnrje. Denna

eniråi rl<tar" sig tiil l^orrnrlti'rert or-:it hancjlar orl iruI oerror-nfc)r'andel irV vai grci< fbr komr-nunen, Frågc;rna

innefa.tar fcrt c'rödelsei'och genor-Ii'orande'" .;v vi?iei, öm ci*l ,örek,:nr några rncidenter i er kon"rr-:'r,.:n

och förira'Ltr.inclson^lråderr rniot nasia val etc, Fnkaien inleds nied etl aniaI sralistrkfrågor iol atl -ceijan
gå in på de oiika cmr'å,jerra.

Så l,arär'tiu cå enkalen
Enkäte'n består' av 35 fr'ågor. ilet går bre att ta en pairs Een'lr.rl ait srånga ner erl<åten cch återkomrna
v;d eit senår-o tiiiiåi.le. Nar etri<aien oppnäs nasla Eång år dtr kvar på santr,'ie -ctällc. där ,:'li: ovsluta,-1e. llet
går i:,ra ait b.lcha j enka,.eri pp--r dLJ r.'rii ar":r-1rå rrå':1ot t't1i91nt'o svät", it, ågorna år nunrrera,:lc, 

'.lise;'vera tJocx

ett vissa ir åclor en,-Jast rrrsa:i beroencle F:å hur nran svirr.ll på l'öregående lråga Ha .iven i åtarrke ati på

err del |r.igor så ornbeds du enge eit arrt.tl av, någ,:t oclr på dessi frågcr kan cu errdasl svilrir i"ned

siffroi:

D; na u prog i ftcr s(\,ilr:jas
tJnijer söl<ninger: acirrritristreräs *r, clsi obcrcende r-rrrdersöknings'öreiaget lnc'lkator lngi,: sr,ar koilrnref
kunna ..opplas t;ii digr söm Flciscn. Drna uppgifter skvdcias och belrarrciia-< i enilghei nred gall.rncie

laqstritnirrcJ,

\"id fiåg,:r l<orital<i.r lndikator gerrom ioqende r:iejla'Jress Ubte)CClkelgpig

I
I
I i,-j\,',.* i',r+'-',i' ..,;l-.li i, .

tl
I

J-\, ir.,
t'_
It..
l

i''.., ",i''il,,.jl ii'.,ji,, 
','
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t, Vilken kommun svarar ni ior? (Ange en Komrnun)

Ange (ornnrun

a. Våntigen ange cel tciaIa antalet ielakligl iordning91orda ytterkuveri fö'.

budr'öster i kommunerr (se kvitiens röd kasse för omslag per valdistril<t
samt uppgifter från rostringsLokaLerna),

3.Vånligen ange del totala antalet vtterkririerl från gockar':da l:udröster i

l<ommunen (se kviltens röd kasse [ör ornsiag per r,:aldistrikt inkiusirie
u pif, sa mli n gsdi siri l<ten).

4. Vanligen önge det totaia antalet vål"jare sorn anvårrt ambuierancie
rosimottagare.

'-'-, I --:.

i.i':lj
\. l'\ 'i :

!l
; j". - j-'-'1 ,ir.'. i-"' i, ... i-.*iI I ! \.4'. i :.1

-1-

I
I
i

i,'i,'! i.'
iJ
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5. Hur rlånga i kommunen tlanslg-iorde som atlbuLerande rci-stn ottaget'e'i

0, Venligen änge cet totala anlaIe[ riä[jare vars roster under"kants på grund

av att de ioriidsrösial nrer än en gång (detta bor ha noierais vid

vaIr:ämncerrs preii mi rtåra röstråkni ng).

7. åur rriånga roslnrrgsIokaLer fcr förtidsrostn:ng erbjod utskriit av

d u bt,IeLt rosl kort?

B l-lur stcr budget har kornnrunen haft ror val(erl<[. statsoidrag)? Ange itur
rnycket pengar scm gick åt iiiL Lönekostnader iör personalen och huir sior
den övi'iga vaIbr-;cgeten ar,

Lorrekostnacjer for' persotreier, (ange i <r,:ncr)

LJr,r'i'f valnlidgei (ange r krorlcr)
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g Vår'ligen ange

l-,trr r.r-.ånga rosi.!rott.r:qale scnr 1i3lr1ipnigr1 lrai iororcnat (anta.)

l-lLir rtån{:r 6yr Jg 53trr iörorcqades SOn" genOtrrfo;'Ce -s,lt Llilpijrag
(airIal)

l-'ur rrånga ex:ra rcslrnot:sgäio scnr ni lrade i resc'rvr (anta[)

1oä, Har ni c'Lailerät någci sårskiLt for alt kunna genomfora vaI uncet
pa i1d ern:?

(J .ä

O xqi

ö tet e:

1ob, ViLI<a åtgårder vidtog ni ftrr att genonrfora val vid panderni?

{J Hanisprii

f \'lunskyil,J för rostrn'ettagarua

Ö \unsnydd t-ör ceso<are

I Avståntjsmar<eringai'

il ixtra rostnrotiagare

tJ Annat

!--...
i.

, "i ll'.. ii *,
' '.i - ri : jr-- l

I :! .j r

i
I

I
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11. Har ni behovt byta lckaler.sedan foregående va[?

C .a. p.3 gr.,l{l ev.Je lya re-.e iernA ,3tr: 3rur5l<;lrJ1llinSär

Q .;a på cri;nd år, okal irtr:al rosier-)ce

C rä, ilr.' Cll ånler Or:ä^ (anE'" örSAk)

C 1e.,, r,': har'sarrtlt:a k::rralg.i" 5,3:ir1 : f,3rögåc.r.ilc. val

C t,et i,rte

12. Har nl anvånt det koinm.J,.tikålionsnleieriaI scm VaLmvndrgheten iagit
fram för atl skylta tiLl rc,simottagningen?

LJ ,3

C \e,

O \,et e;

1_1. 3ehöver ni någo: mei- kcmmurriketi,:nsmateria[?

Q -;a tu;:pt\;t'ri;il r:i är:-:':. sek.nas)

f) irl,=r

O tnt e,
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14 Vitket mater'ial nar ni arrvåni vid uto;Icr:irrg av rostmotiagare? Klicka i

eti eLLe r ilera alte.rnat.v.

n Qoslmai:rrQr-.iirg ,r,'a,io<a[. ut.ciIdnil]!-sore,sel|a',ion p31vs136'1rI

t lc*<tnrciieEfiil'tg :fonicsrcsLnilgen. uli.;r['-irliEs!!'rrsc':rtet'on i Dilu.rg'i)Lr:r;:

C Qcstnrot:rgare iört,dsrcs- rri ng icli g: ier utoitrin i rg på Va LceniraLer)

n Qosinlot:acere iveiiokal i,Crgital u:otlcning på Valcenlralerr)

t ilernctarrtle oclt såki.:het (c:eriaI utli[,Jtirrg på 'ålce'niraLer)

C *ancLednrrrg iöi rosl mct'"aEnirg vic iör"tid-sr'Ösin;nc

f r-;sxc 11'clt:, rlg iö, rost t ni:rli a gni rg i r,.r iioi<aI

I tägledning fl' rosin"ot:age re i vartckal tiic fetai<l;g .1,,rpricl<rring ; r'Ösilanclden

f \åtfleCnrlq ;6i rosirrrot:-agare oir ilre(:is( i13v:[sr1pg av s.ruaiioner i r'östmoitagrtingerr

f Ar,rat

r5 Under rosirnoltagningerr, rade ri probLem 11ed något av föl"jarrde?

,ia Pgr"r,riS Ne;

ooc
Vet

irrte

oLårrOa l<cer under iorticsrÖsl:ringen

l-åirq;r kc€r pci vO|ciarJerl

Ocrdn'ng i köerrra

C C CO

o c oo
C C CO

."'-- f-' \.. i , -.''. ir .r i-*-.'--., i--.'! 1\ F- , i--. l*_ ,,..,,,, .,,'

.--,.ia-- i ".i.,.--'r''- i i"-i.- li--- *\,i \, i,'.-,' --1,',,'

lii
: ;.' l
.. i '-..'.. I\l

(jr!t /--lf"t nLall I lOl.aLerrr.l
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t0. Har du .rågra rTiierLig.lre konnnrentarer ar.cåe,tde frågan crriln?

17 taur Lång Vår' erI längsla (Ötid'i

rj Ai.ge, nl:r:Li:ef

{-i r,'et i'rte

'-,/ _jt:

o \e:

(,1 r,'et i,rte

1Bb Når arrslutades rÖsimottagninqeni'

t8a. i'lade nr köer klc;ck.rn 2C Ctil

Ö :lä.. klo;<al var.

O \.et irrte
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rg. Bedonrer ni alt Långa xöer karr ha inverkat negatrvt på r,al.cetlagandet?

O .;a

C f,eiv,s

c \Jej

2o. F1r.,rr upplever ni att det har fungerai med den nya iagstiitnrngen om att
det är rosimottagare som sKa lagga ut vaLsedlar?

Fj-era sriar år mojlge

[ )et iunge,'ade ora

I let var svrirt lor rosimottagarna eit iorstå

f] pariierna viii"e s1åiva iågga ui vaisedlar' bakcrn valseoelsavskarn:niirgen

zt a. Har ni haft f Iei'a stationei' med valsedLar'i

Cra

C Ne;, r-nen vj hade behövl d*-t

C Ngf riet benöt,cJes ir'te

zrb. Hade ni fLera statroner nred vaIsedi.ar ialia röstningsIokaLer eller i

vi ssa rostn i ngsl"ol<a ler?

Q t atla rostningsiokaler'

Q I vissa i'östnrngsiokaler

10



erc, tade nr fiera statiorrer med vaLsedlar ia[[a iia[[kokaier e;.Ier ivissa
va lLkoa Ier?

C t aLta va.i.o,.aler

O I v,ssa \,'a[L(fKai.er

zz.4ur många vatsqcrei.staI lrar ni anvånt ivallokaI och i tostningsLokaL?

lv6[i6i<ai

I röstniirgsiokai

zz. iiur nråriga vaIsedei.stait hai" ni använt ivailokaI och i i'irstrringsloka[?'
(Ange åven hur mångä valsedelslå[i ni anvånt pet- station)

I vatlokal ip--er station;

I röstnincsio<aL iper statlcn;

23. ViLka t;;per av vaisedetstälL använde ni?

Fiera svar'år nrolLiga

il 'Papp'U valsedelsläft meti avskårmning av c]eppe!'

f .gen i.orrsiruxtion

il ValseCl.ar bal<orn valsHerrn

f, Vaisectar idrrekl anslutning ii[[ rralskårnr

I Annan tösning

11



2,4.Åur bedorrer ni atl det gick ait tiitgodose Iagkraven ca avsl<årmrring av
pLatsen för vaisedLar'?

\,atd,qt svåii Gansl<a svårl Gar.'sxå err;(eir \,'aicig" enrrelt

ooco

2b.Hur våi. sta,'nmer föi.;ande påslåenden vac gä[Ler vaInemLigheten?

Srr.ira cå en *s(ala niellan .L-5 dar' i siår 1ör 'instammer :nie a[[s' mecran 5 slår ior ';nstålnrnei- hell och

håiiet'.

ln-ciamrrrer
,nic+ atIs

lnsiårlitrei'

coo o

Vet

inte

UDet va,' enkeLt att i-rporelthåt[a vaLhent[i gheten

\,alhenriigheler: har siärkis secran öregåence vaI

Det finns i'isk för att vathenrligheten rö.;is

\r i n$ir i.; g hei en i:r,,.itor,'er föri:att ra s i i tl näst a r:e L

o ccc c o

CCC O C

cco c c

C

c

e6a Behovde ni säga ne-j lrtl" våL.1are scm ön.skade anrbuLei'ande
rosi rnc)tlag a re?

O xe:

12



zOb. Arrge -skå1" tiIr att ni b,el.ör'de saEä rei titLvatiare som ö'rskade
a mbrr Lera nde i'ost nrotta ga r'e.

F:era sria" rnolLga

LJ I tosD. s:

I i]ersonaibrist

C Crrskerr:å:et :irl<crrr iÖrsenl fcr att l:'rr:a innat: rosttttottegni:r3e.r arrslutats

O \dUrren hade:nte rått iiLt rri-:rbuieraride rostmotiagniag

C Anrat

27.l1ar ni tagit n_ialp av checkLrsta for tiLLganglieJa vaLsom Mvndigheten för
deLakiighet tagit franr: iarbetet nted vål- ocn röstningsLo<aIer?

\) Ja

C xte

O t.etinte

z8a. Förerrom det någcn incicteni under veigenomforande"i:

F,-:n rncicent cefilieras sorr: r:redrreiet iltvitlig rr:änsklig pår,6:i-[.1611. s\.,stemiei si.ler ilaturhani]elser su.nt

[.eCer tiL;. en avrrii<t+ise sorl siraciar. elier i.:sl<crar a:t skada, genornic.ra,lde-t av atlrlanna våLe',,er

foiiroeirdei för genoir-rl'örardet av allilanna vai", Exemprei på incidenie. v'd tidrgar.e v,aI har vari: siöicej-

av valsedi.ar, hcl ocn våid mol valai'ireiare, sarni skacegöreise och oLyc<or

C;a

O Ne;

13



28b Vånligen ange

Det totaia ante:c"l ,ircidelter scrn :'ör'e:<o'n

Hn:a lei ; nci der:ter sc:r l !'a pcoiie.äc es i i [ \å Li-rrrl ii I g het e.r f ot
irrt dsros:ningex

,,\r,iale: ;ricicerler' sc1,i i'apcofie:'åoes iiLl \.'al:-'rrindigheten fo:'

rraflokal

Ania le: I nr:icienter' sor'n ocl ; sa n i':'å ic es

AnLaLel :ncicenler avseenCe loi, irat eiier våtc rinlåi moi
rösimotiagare

z8c Beskrirr sverlgriparde de incidenter sonr forekonr samt hur de

l.anterades utan att ange personuppgiftqr eiler ardfa skycdsvärda
u pog il Ler,

eg. Förekoryr det ati någori elter någia våljare upprranades att tiLtfåtLigt

Lamna röstnings- eLler'va[[r:kalen på grund av att r.ÖstmoltaEarnas

anvisni ngar i nle iöljts?

O .;; fier';t gårrger

fi -;a någon ensiaka g.ing

Q i..l^-': al'Jric

S \,et e.

14



3oa. Genortrför'de ri vaIsåkerhetsåtgarder inför vaIen for att siari(a skyddet
av vaigenomiörandel"

O ,,a. i iilcr.rnce ornl'a:tnirrE sonr ,'öreoående va:.

C -;a, rr,ei cnrfeltancle ån forecåe,rde vat,

o Ne.r

3ob. 3eskriv övergripande vii.ka åtgårdei' sonl eenurnriordes, om arbetet
bedoms ha varii f rarngångsrikl samt c,m cet f inns rrågoi sårskiida
erfarenheter ni rrilI dela med er ei'till övriga r,r.rladnrinistraticnen.

;lra. Ser ni behov av yllerligare vaLsäkerhetsåtgårder' inför nåsla va[?

O .;a

O Ne;

Q tret e.;

31b, Vii.ka ytterIigare vålsål<ernetsåtgai'cer sei'ni ett belrorr av infcir nasta
va [?

15



,i-,i, *1

i*'. i ' .i

3z Har':ri fr:rsiag på någr:t scrn kan forhå'itra-s elLer forenklas i

qencmfc\randet av vaL2

33 Vill<en har varit cen stÖrsta utmaningen i er kon'rmun'?

34. Vilkent vilxa är cen vanligaste f''ågar,if räEorrla sonr våuarne h.rr'i

16



35 Ser r.i ett behov av laganCringar intcr nas'ia rral?

Q -ra (Ang;c,;,Lka .agäncrttrgar r,i se.r e:i 1,.e.'cv a*')

ONe

O t"et e

lrlu nar du svaral på sarrii:ga frågcr ierrkåten

Dlr <:n:':rliårenC;e'gå ir,Ii;S".; :'lrr<iile,r l'r:r a.l äric:r: diti3 -<,'ai. KiiCi,a p,å'i.]lziC"<e ,n'l'':),'å,a i:i11r3,1-r,111;

S\'åa Da.ef[ef ,<.lrt ,:lt.; ;,tte at.t.:r,j 1,rj 1:y;J3r-t.

17



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lsefö rva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-09-05

Änenor z Dnr VN 2022125

Delårsbokslut augusti 2022 för valnämnden och ekonomisk
redovisning av aruoden m.m.

Förslag till beslut

Valnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Valhandläggaren redovisar delårsbokslut för augusti 2022 och lämnar en
redovisning över nämndens ekonomiska läge vad gäller utbetalda arvoden m.m..

Beslutsunderlag
. Delårsbokslut augusti 2022.
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1 Verksa m hetsbeskrivn i ng
Anvisning

Begränsning till 1000 tecken.
För rapporten som går till nämnden finns en verksamhetsbeskrivning redan inlagd i Stratsys
Enheterna gör en koft beskrivning av verksamheten.
Skriv generellt som i normala fall inte behöver ändras varje år.
Tex att enheten har tre förskolor med vardera fora avdelningar.

Anvisning

Begränsning till 1000 tecken.

I varje kommun ska det finnas en valnämnd som är lokal valmyndighet. Valnämnden ansvarar för det praktiska
genomförandet av de allmänna valen i kommunen (riksdag, landsting, kommun), folkomröstningar enligt
folkomröstningslagen, val föranledda av EU-medlemskapet med mera samt folkomröstningar i kommunen.
Under 2022 är det allmänna val till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäKige.

Valnämnd, Delårsboksl ut 2022 augusti 3(8)
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2 Händelser under året
Anvisning

Mycket kortfattad text, begränsat till 2 000 tecken,
Här beskrivs större planerade och genomförda händelser

Anvisning

Begränsning till 2 000 tecken.

Den 11 september är det val till riksdag, kommunfullmäKige och regionfullmäKige. Inför årets val har även ett antal
ändringar inföfts i vallagen i syfte att förstärka valhemligheten.
Några nedslag i valnämndens arbete hitintills i år:

. Nämnden och valkansliet har deltagit vid Länsstyrelsens utbildning för valnämnder.

. Nämnden har sammanträtt vid fyra tillfällen.

. En ny riskbedömning har gjotts för genomförandet av valen.

. Valadministrationen har deltagit vid Valmyndighetens utbildning.

. Kommunikationsplanen harreviderats.

. Samtliga rutiner har reviderats.

. Samtliga röstmottagare som ska arbeta i föftidsröstningslokal och vallokaler har rekryterats och utbildats för
sina uppgifter.

Valnämnd, Delårsboksl ut 2022 aug usti 4(8)
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3 Driftredovisning
Anvisning

Under denna rubrik presenteras den aktuella ekonomiska ställningen vid rapporteringstillfället (periodiserat resultat)

och en prognos för det beräknade årsutfallet.
Värdena hämtas från Arena och Xledger.

Anvisning

Här lägger man in ansvarig ordförande samt partitillhörighet. För rapport till nämnd - nämndsordförande XX( (X)

Enheterna skriver in respeKive ansvarigchef istället.

För rapport till nämnd - nämndsordförande Lennaft Karlsson, C.

Prognos 1,2022, hela kommunen inkl nollrader

3.1 Analys av ekonomi

Anvisning

Kommentarer och analys av prognos gentemot kommunfullmäktiges budget.
Ange beloppen imnkr.
Inled med en översikt och redovisa sedan stora awikelserna i punktform. T ex:
Nämnden prognostiserar ett överskott mot budget på -B mkr, vilket är en bättring från bokslutet med 2 mkr.

Awikelsen motsvarar Q5 o/o av nämndens budget.
. Ökade kostnader för försörjningsstöd -5 mkr
. Kostnaderna för familjehemsplacerade barn har minskat men ändå prognostiseras ett underskott på -3 mkr

Sedan följer en mer utförligt analys av orsakerna till awikelserna mot helårsbudgeten.
För nämndrappoften (ej enheter) ska dessutom:

. En analys av utfallet t. o m april/augusti ska göras gentemot budget t. o. m augusti och större awikelser
ska kommenteras.

. Större skillnader mellan awikelsen per april/augusti och helårsprognosen förklaras.
Ange merkostnader för "flyktingverksamhet". Nämndens kostnader för "flyKingverksamhet" till följd av kriget från
Ukraina har uppgått till 2 mkr, varav 1 mkr finansieras av bidrag från staten.
Begränsning 4000 tecken

Anvisning

Begränsning 4000 tecken

Bedömningen är att valnämnden håller sig inom angiven budget.

Budget tom
augusti
2O22 (tkr)

Awikelse
tom augusti
2022 (tkr)

Budget
helår 2022
(tkr)

Beskrivning
Utfalltom
augusti
2021 (tkr)

Utfalltom
augusti
2022 (tkr)

Valnämnd

-67 r57 200Intäkter 0 290

155 270 466Personalkostnader 1 33

7 15 19 44Löpande
kostnader 0

289 510Sa kostnader 1 39 170

-25L 103 446 310Resultat 1
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3.2 Åtgärder

Anvisning

Nämnder och enheter som prognostiserar underskott ska redovisa genomförda och planerade åtgärder för få en

budget i balans samt vilka konsekvenser detta medför for mål och verksamhet.
Begränsning 2 000 tecken

Anvisning

Begränsning 2 000 tecken

Valnämnd, Delårsboksl ut 2022 aug usti 6(8)
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4 Måluppfyllelse
Anvisning

Enhetsnivå:
Enhetschefer ska i samband med delårsbokslut och bokslut kommentera sina aktiviteter. .

Nyckeltalen ska också kommenteras och där ska även utfall och mål fyllas i för att nyckeltalet ska få rätt färg. Det är

uppfyllelsen till årets slut som ska fillas i. Detta kan ni göra här under Måluppfyllelse bara att ni trycker på blocket

och pennan i tabellen vid nyckeltalen när ni är inne och rappofterar (ni ser även målen men de ska inte enhetschefer

rapportera). Det kan också göras i Styr och Ledningsplanen.

Förualtningsniuå:
Nämnderna ska i samband med delårsbokslutet och bokslut ange graden av måluppfyllelse till
kommunfullmäktige till årets slut. Under rubriken rappofteras utfallet för nämndmål och nyckeltal kopplade till
kommunfullmäKiges mål (matris från Stratsys).
Det ska tydligt framgå om målen uppnås eller inte i rutan nämndmål med symbol. Enligt nedan:

. Målet uppfylls: Använd grön emoji
o Målet uppfylls delvis: Använd gul emoji
. Målet uppfflls inte: Använd röd emoji

50o/o gröna nyckeltal eller mer ger "grön gubbe" för nämndsmålet.

4.1 Analys av måluppfyllelse

Anvisning

Inled med: Av nämndens mål bedöms uppnås Xolo vid årets slut.
Detta följs sedan av en sammanfattande analys om hur målen har uppfollts och hur måluppfrllelsen bidragit till
uppfyllandet av KF-målen. För mål som inte uppnås redovisas åtgärder för att uppnå målet. Beskriv även vidtagna

åtgärder som gjorts under året om målen inte uppnåtts.
Resultatet av nämndernas måluppfyllelse ligger sedan till grund för en sammanfattande analys för
kommunfullmäktiges måluppfyllelse. Denna sammanställs av kommunchefen och redovisas i den övergripande
målavstämningen i delårsrapporten.
Begränsning 4 000 tecken

Anvisning

Begränsning 4 000 tecken

Valnämnden har inga mål inom styr- och ledningssystemet.

Valnämnd, Delårsboksl ut 2022 aug usti 7(8)
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5 Framtid
Anvisning

Här beskrivs viktiga förhållanden för nämndens framtid som t ex demografiska förändringar, väsentliga ändringar av
verksamheten, ny lagstiftning, förändringar av statsbidrag, trender inom verksamheten, forändringar i omvärlden,
väsentliga personalförhållanden mm. Ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser för efterföljande år.
Begränsning 2 000 tecken

Anvisning

Begränsning 2 000 tecken

Om inget oforutsett händer är det allmänna val nästa gång år 2026. Våren 2024 är det val till Europaparlamentet, De år
det inte är allmänna val får valnämndens presidium reducerat arvode.
Frän 2023 väntas valkansliets sammansättning att förändras i och med planerad pensionsavgång.
Det är viKigt att foftsatt säkra finansieringen för genomforandet av de allmänna valen. Statsbidraget räcker inte för att
täcka kostnaderna för hela genomförandet utan det är sortsatt väsentligt att kommunen skjuter till medel för att valen
ska kunna genomföras så vallagen anger.

Valnämnd, Delårsbokslut 2022 augusti 8(B)
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MELTERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförua ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-09-05

ARENDE 3

Anmälan av cirkulär och meddelanden från valmyndigheten och
Länsstyrelsen i Västra Götalands Iän

Förslag till 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:

r Valmyndighetens nyhetsbrev 2022236-37.
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