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§ 1  
 
Valnämndens uppdrag 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt 3 kap. 3 § i vallagen (2005:837) ska det i varje kommun finnas en 
valnämnd, som är lokal valmyndighet med ansvar i kommunen för frågor om val. 

Fullmäktige har fastställt reglemente för valnämnden i Melleruds kommun samt 
arvoden och ersättningar för förtroendeuppdraget som valarbetare (röstmottagare 
och ordförande/vice i valdistrikten) 2019.   

Beslutsunderlag 

• Reglemente för valnämnden i Melleruds kommun, § 166, 2018-12-19 
• Arvode och ersättning för valarbete 2019 
 
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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§ 2  
 
Information från Länsstyrelsens utbildning 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att  

1. godkänna redovisningen. 

2. poängtera vikten av att informera röstmottagarna om nyheterna i samband  
med utbildningen. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Valnämndens ordförande, 2:e vice ordförande och valhandläggaren medverkade vid 
Länsstyrelsens informationsdag med länets valnämnder den 16 januari. 

Dagen inleddes med en återblick till 2018 års val. Därefter informerade 
länsstyrelsen om kommande val 2019. Utöver Länsstyrelsens valkansli medverkade 
även kommunikations-, säkerhet och tillgänglighetsfunktionerna. 

I samband med valet till EU-parlamentet finns två nyheter. Dels om personröstning, 
dels om avskärning vid valsedlarna. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att  

1. godkänner redovisningen. 

2. poängterar vikten av att informera röstmottagarna om nyheterna i samband 
med utbildningen. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta. 
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§ 3 Dnr VN 2019/3 
 
Kommunens valorganisation 2019 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att  

1. utse följande till ordförande per valdistrikt  

Fagerlid/Järn Maritha Johansson 

Mellerud/Holm Margaretha Grimstad 

Bolstad Marita Almén 

Rostock/Dalskog/Ör Maria Jansson 

Skållerud Christer Johansson 

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

 
Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden består av fem ordinarieledamöter och lika många ersättare. Till sin 
hjälp har valnämnden ett kansli (valhandläggaren och chefssekreteraren).  

I Melleruds kommun finns fem valdistrikt. Utöver ovanstående behövs för 
genomförande av valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019 cirka nio personer 
per valdistrikt. Förutom ordförande förordnas en vice ordförande per distrikt. Under 
förtidsröstningen och valnämndens preliminära rösträkning behövs ytterligare 
röstmottagare förordnas.  

Ordföranden i distrikten ansvarar för att rekrytera röstmottagarna enligt kriterier 
för förordnande av röstmottagare i Melleruds kommun. 

Beslutsunderlag 

• Kriterier för förordnande av röstmottagare i Melleruds kommun 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att  

1. utse följande till ordförande per valdistrikt  

Fagerlid/Järn Maritha Johansson 

Mellerud/Holm Margaretha Grimstad 

Bolstad Marita Almén 

Rostock/Dalskog/Ör Maria Jansson 

Skållerud Christer Johansson 
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2. uppdra till ordförande i varje valdistrikt at senast den 25 februari ha rekryterat 
cirka 9 personer per valdistrikt enligt kriterier för förordnande av röstmottagare i 
Melleruds kommun. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta. 
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§ 4 Dnr VN 2019/4 
 
Valnämndens sammanträdesplan 2019 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att sammanträden ska äga rum under följande dagar: 

4 mars 

8 april 

29 april (medverkan vid utbildning av röstmottagare, kl. 18.00) 

29 maj (onsdagsräkning, kl. 09.00) 

30 september 

Samtliga sammanträden förutom utbildningen och onsdagsräkningen äger  
rum i kommunkontorets sammanträdeslokaler och börjar kl. 17.30. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden behöver planera sammanträden för 2019. Sammanträdesplanen är 
anpassad till 2019 års val till Europaparlamentet som äger rum den 26 maj 2019. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att sammanträden ska äga 
rum under följande dagar: 

4 mars 

8 april 

29 april (medverkan vid utbildning av röstmottagare, kl. 18.00) 

29 maj (onsdagsräkning, kl. 09.00) 

30 september 

Samtliga sammanträden förutom utbildningen och onsdagsräkningen äger  
rum i kommunkontorets sammanträdeslokaler och börjar kl. 17.30. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta. 
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§ 5 Dnr VN 2019/10 
 
Kommunikationsplan inför vid val till Europaparlamentet 2019 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att 

1. uppdra till valnämndens kansli att upprätta en kommunikationsplan för Melleruds 
kommuns arbete med Europaparlamentsvalet 2019. Redovisning av uppdraget 
ska ske vid nästa möte med Valnämnden. 

2. utse valhandläggaren som talesperson för valadministrationen. Som 
ställföreträdare utses chefssekreteraren. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunikation beräknas vara en viktig fråga i samband med arbetet med valet  
till Europaparlamentet 2019. Det är därför angeläget att i förväg ta fram en 
genomtänkt strategi för kommunens kommunikation. Samverkan i arbetet bör 
eftersträvas med Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

Syftet är att genomföra relevanta och planerade kommunikationsinsatser i inför  
och i samband valet 2019. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att 

1. uppdra till valnämndens kansli att upprätta en kommunikationsplan för Melleruds 
kommuns arbete med Europaparlamentsvalet 2019. Redovisning av uppdraget 
ska ske vid nästa möte med Valnämnden. 

2. utse valhandläggaren som talesperson för valadministrationen. Som 
ställföreträdare utses chefssekreteraren. 

 
Beslutsgång 

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

Valnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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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§ 7 Dnr VN 2019/9 
 
Fastställande av röstningslokal och vallokaler vid 
Europaparlamentsvalet 2019 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att  

1. godkänna Medborgarkontoret, Storgatan 11 i Mellerud, som röstningslokal vid 
förtidsröstningen inför Europaparlamentsvalet 2019. 

2. godkänna lokaler enligt nedan att användas vid det allmänna valet söndagen  
den 26 maj 2019. 

3. ge chefssekreteraren i uppdrag att boka lokaler enligt nedan.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Följande vallokaler föreslås användas vid valet söndagen den 26 maj 2019: 
 
Valdistrikt 14610101 Fagerlid/Järn 
Vallokal: Fagerlidsskolan 
 Storgatan 79 
 464 32 MELLERUD 
  
Valdistrikt 14610105 Mellerud/Holm 
Vallokal: Tingshuset 
 Tingshusgatan 1  
 464 31 MELLERUD 
  
Valdistrikt 14610309 Bolstad 
Vallokal: Åsebro skola 
 Åsebro 
 464 93 MELLERUD 
  
Valdistrikt 14610714 Rostock/Dalskog/Ör 
Vallokal: Karolinerskolan 
 Karolinervägen 19 
 464 50 DALS ROSTOCK 
  
Valdistrikt 14610918 Skållerud 
Vallokal: Åsens skola 
 Kvarnvägen 4 
 464 40 ÅSENSBRUK 

Inför de allmänna valen 2018 inspekterade valnämndens presidium med nödvändig 
expertis alla röstnings- och vallokaler. Vid inspektionen användes även en 
checklista för kontroll av tillgänglighet. En åtgärdslista skapades och följdes upp 
inför valet 2018 för att säkerställa tillgängligheten i lokalerna. 
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Under 2019 har valhandläggaren träffat fastighetsenheten för att gå igenom att 
samma tillgänglighet råder i lokalerna. Innan valdagen kommer åtgärderna att 
följas upp på nytt. Vid mötet diskuterades även valnämndens uppdrag med 
anledning av strömavbrottet i en vallokal 2018. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att  

1. godkänna Medborgarkontoret, Storgatan 11 i Mellerud, som röstningslokal vid 
förtidsröstningen inför Europaparlamentsvalet 2019. 

2. godkänna lokaler enligt nedan att användas vid det allmänna valet söndagen  
den 26 maj 2019. 

3. ge chefssekreteraren i uppdrag att boka lokaler enligt nedan.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta. 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Valnämnden 2019-01-31 12
  
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 8 Dnr VN 2018/21 
 
Rapport om bokslut 2018 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

I början av januari färdigställde valkansliet bokslutet för valnämnden 2018. Även 
om statsbidraget var något högre än prognostiserat har kostnaderna för personal 
dels varit svåra att förutspå, dels överskridit budgeten. Resultatet från bokslutet 
ger nyttiga kunskaper inför arbetet med val 2019.  
 
Beslutsunderlag 

• Bokslut för valnämnden 2018 
 
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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§ 9 Dnr VN 2019/9 
 
Valnämndens budget och statsbidrag 2019 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att 

1. godkänna redovisningen. 

2. ge valhandläggaren i uppdrag att ansöka om statsbidrag för avskärmning. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Budget för valnämnden 2019 ser ut enligt bilagd handling. Föreskriften för det  
nya statsbidraget som kommunen kan söka för medel till avskärmning är klar. 
Föreskrifterna som anger ersättningen för kommunernas arbete med 
Europaparlamentet är inte klar än och väntas beslutas under februari eller mars. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att 

1. godkänna redovisningen. 

2. ge valhandläggaren i uppdrag att ansöka om statsbidrag för avskärmning. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta. 
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§ 10 Dnr VN 2019/12 
 
Utbildningsplan inför det allmänna valet 2019 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att  

1. godkänna utbildningsplanen  

2. ge valhandläggaren i uppdrag att närmare bestämma datum och plats samt  
att genomföra utbildningarna. 

3. lägsta acceptabla nivå för röstmottagare är att ha genomgått godkänd 
webbutbildning för röstmottagare med tillhörande test, tagit del av handling  
för röstmottagare samt gått kommunens utbildning för röstmottagare.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt vallagen får valnämnden endast förordna röstmottagare som har fått  
sådan utbildning som behövs för uppdraget. Eftersom det kan tillkomma nya 
röstmottagare efter det att kommunen utbildat röstmottagarna och innan valdagen, 
anser Vägmyndigheten att det är lämpligt att kommunen fattar beslut om vad som 
är den lägsta acceptabla utbildning som krävs. Det är också viktigt att följa upp att 
alla röstmottagare deltagit vid utbildningen. 

Valnämnden behöver därför utbilda samtliga röstmottagare inför 2019 års val. Vid 
utbildningen bör valnämnden delta. Nya ledamöter i valnämnden ska delta. 

Det finns även andra funktioner under valet som inte omfattas av vallagens krav, 
men som också behöver utbildning för att valet ska kunna genomföras effektivt och 
säkert. Valnämndens kansli har därför tagit fram en utbildningsplan. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till utbildningsplan. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att  

1. godkänna utbildningsplanen  

2. ge valhandläggaren i uppdrag att närmare bestämma datum och plats  
samt att genomföra utbildningarna. 

3. lägsta acceptabla nivå för röstmottagare är att ha genomgått godkänd 
webbutbildning för röstmottagare med tillhörande test, tagit del av handling  
för röstmottagare samt gått kommunens utbildning för röstmottagare.  

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta. 
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§ 11 Dnr VN 2019/9 
 
Ansvar för valsedlar i förtidsröstnings- och vallokaler 2019 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att  

1. utöver lagstadgat ansvar för blanka och partivalsedlar, ansvara för att 
distribuera de namnvalsedlar som deltagande partier ansvarar för, från 
kommunen till varje röstnings- och vallokal enligt förslaget i tjänste- 
skrivelsen. Kopplat till förslaget finns tre förbehåll. 

2. röstmottagarna ansvarar för att lägga ut och hålla ordning på valsedlar i 
valsedelsställen. 

 
Sammanfattning av ärendet 

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

Enligt vallagen är det endast de partier som anmält att de deltar i valet som  
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. 

Valsedlar som partierna själva lägger ut 

De partier som deltar i valet men som inte har rätt att få sina valsedlar utlagda, 
kan själva komma och lämna sina valsedlar i vallokalen eller röstningslokalen. 
Kommunen har enligt lag ingen skyldighet att hantera dessa valsedlar utöver 
ansvaret för ordningen bland alla valsedlar samt att kontrollera att partiet deltar i 
valet. Av praktiska skäl kan kommunerna själva besluta om att fylla på dessa 
partiers valsedlar om det finns valsedlar att tillgå i lokalen. Dock ska partierna 
själva svara för kontroll att valsedlarna finns att tillgå för röstmottagarna. 

Det är viktigt att poängtera att partier som deltar i valet och kommer med valsedlar 
till en röstnings- och vallokal ska lämna dessa till en röstmottagare. De får inte 
själva placera dem i valsedelsstället. 

Enligt Valmyndigheten visar erfarenheter från tidigare val att kommunerna kan få 
anledning att överväga och besluta om och i vilken utsträckning kommunen 
medverkar vid utläggningen av partiernas namnvalsedlar i röstnings- och/eller 
vallokalerna. Om kommunen beslutar att åta sig att centralt ta emot och därefter 
tillse att valsedlarna fördelas och sprids ut till röstnings- och vallokalerna innebär 
detta emellertid att kommunen gör ett åtagande som går längre än den skyldighet 
som följer av vallagens bestämmelser och som det kan bli svårt att upprätthålla på 
ett likvärdigt sätt. En sådan överenskommelse mellan kommunen och partierna, om 
distribution och utläggning, behöver vara förenlig med vallagen, reglera 
ansvarsförhållanden samt information till partierna. 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Valnämnden 2019-01-31 16
  
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Förslag att kommunen distribuerar de namnvalsedlar som deltagande partier 
ansvarar för 

Valnämnden distribuerar blanka valsedlar och partivalsedlar till vallokalerna och 
röstningslokalerna. 

Valkansliet föreslår att kommunen kan ta på sig att distribuera de namnvalsedlar 
som deltagande partier i val 2019 ansvarar för. Med distribution menas från 
kommunen till varje röstnings- och vallokalerna. Kopplat till förslaget finns tre 
förbehåll. 

1. Namnvalsedlarna ska vara valnämnden tillhanda senast den 3 maj 2019,  
kl. 16.30. 

2. Valnämnden distribuerar endast namnvalsedlar för de partier som finns 
representerade i kommunfullmäktige. 

3. Partierna ansvarar själva för att se till att det finns tillräckligt många 
namnvalsedlar att fylla på med i röstnings- och vallokaler. 

Ansvar för valsedlarnas ordning 

Röstmottagarna föreslås få i uppgift att se till att det är ordning bland alla valsedlar 
i röstnings- och vallokalerna, både de valsedlar som röstmottagarna är skyldiga att 
lägga ut, och de valsedlar som partierna själva kommer med. 

Röstmottagarna har inte ansvar för att meddela partierna i de fall namnvalsedlarna 
tar slut. 

Valsedlarnas ordning 

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. Detta behandlas närmare valdagen. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lennart Karlsson (C):  

Valnämnden beslutar att  

1. utöver lagstadgat ansvar för blanka och partivalsedlar, 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. 

2. röstmottagarna ansvarar för att lägga ut och hålla ordning på valsedlar i 
valsedelsställen. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 12 Dnr VN 2018/30 
 
Anmälan om inkomna ärenden 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktiges beslut om Arvoden och ersättningar till valdistriktens ordförande/ 
vice ordförande och röstmottagarna (2018-12-19). 
 
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. 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Valnämnden 2019-01-31 18
  
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 13 Dnr VN 2019/1 
 
Anmälan av cirkulär och meddelanden från valmyndigheten 
och Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Valmyndighetens cirkulär 1-3/2019. 
 
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. 
 
 


