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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsekontoret

FOREDRAGNINGSLISTA

2079-02-25

Äneruor z Dnr VN 2079/IL

Omval Falun - information

Förslag till 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. 99 22-23. Perioden för förtidsröstning vid ett omval är förkortad till
tio dagar och börjar därför den 28 mars.

Valmyndigheten rekommenderar att så få kommuner som möjligt har öppet för
förtidsröstning på själva valdagen samt att inlämning av fortidsröster kan göras
senast på fredagen innan valdagen.

Vilka dagar och tider som röstning ska erbjudas är upp till varje kommun att
bestämma utifrån vad som kan anses ge väljarna goda möjligheter att rösta, Om
det kan förväntas att få röstberättigade befinner sig i kommunen kan enstaka
dagar vara tillräckligt men det är bra att välja tider som är förenliga med när de
flesta människor jobbar. Det kan också vara lämpligt att samordna med
närliggande kommuner och om möjligt välja olika öppettider.

Det kommer ett beslut om ett statsbidrag, både till Falu kommun och övriga
kommuner, Regeringskansliet arbetar med att ta fram en förordning för
statsbidraget. Valmyndigheten återkommer med information om detta.

Valkansliet förordar att samma arbetsrutiner används som vid de allmänna valen
2018 tillsammans med eventuella nya rutiner från Valmyndigheten eller
Länsstyrelsen i Västra Götaland. Röstmottagare bör förordnas för bemanning av
förtidsröstn ingen.

Beslutsunderlag
. Valmyndighetens nyhetsbrev 2019:5 V
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MELLERUDS KOMMUN FOREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelsekontoret 2019-02-25

Änrnoe g Dnr VN 2O79/I7

Omval Falun - fastställande av förtidsröstningslokal,
öppettider och information

Förslag till beslut
Valnämnden beslutar att

1. godkänna Medborgarkontoret, Storgatan 11 i Mellerud, som röstningslokal vid
fortidsröstningen inför Omval Falun 2079.

2, förtidsröstningslokalen ska vara öppen 28-29 mars och I-4 april, klockan 13-16

3, röstningslokalen och öppettiderna ska annonseras i Melleruds nyheter samt
finnas på kommunens webbsida.

Sammanfattning av ärendet

Omval till kommunfullmäktige i Falun ska förrättas den 7 april2Ot9. Vid omvalet
ska alla kommunerna i landet ordna med fortidsröstning "som ger väljarna goda
möjligheter att rösta". Detta regleras i vallagen 4 kap. gS 22-23. Perioden för
förtidsröstning vid ett omval är förkortad till tio dagar och börjar därför den 28
mars.

Valmyndigheten rekommenderar att så få kommuner som möjligt har öppet för
fortidsröstning på själva valdagen samt att inlämning av förtidsröster kan göras
senast på fredagen innan valdagen.

Vilka dagar och tider som röstning ska erbjudas är upp till varje kommun att
bestämma utifrån vad som kan anses ge väljarna goda möjligheter att rösta. Om
det kan förväntas att få röstberåttigade befinner sig i kommunen kan enstaka
dagar vara tillräckligt men det är bra att välja tider som är förenliga med när de
flesta människor jobbar. Det kan också vara lämpligt att samordna med
närliggande kommuner och om möjligt välja olika öppettider.

Med hänvisning till det geografiska avståndet till Falun bedöms behovet av
fortidsröstningslokal i Mellerud vara ringa. För att i god tid informera om vilka tider
och dagar som förtidsröstningslokalen är öppen i Mellerud bör informationen läggas
ut på kommunens webbplats samt annonseras i Melleruds nyheter. På kommunens
webbplats kan information läggas ut om när grannkommunernas
förtidsröstni ngslokaler ä r öppna

Beslutsunderlag
r Valmyndighetens nyhetsbrev 2019:5 V
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsekontoret

FOREDRAGNINGSLISTA

2019-02-25

Änrnor + Dnr vN \TL7/II

Omval Falun - förordnande av röstmottagare

Förslag till beslut

Valnämnden beslutar forordna röstmottagare till förtidsröstningslokalen med
anledning av omval till kommunfullmäktige i Falun enligt upprättat förslag, under
förutsättning att varje enskild person uppfyller kriterierna för röstmottagare vid de
allmänna valen 2018:

Sammanfattn ing av ärendet
Valnämnden beslutade om kriterier för förordnade av röstmottagare till Melleruds
kommun 2018 (VN g 4),

T
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelsekontoret 2079-02-25

ARENDE 5 Dnr VN 2oIgllt

Omval Falun - Valsedlarnas ordnang

Förslag till beslut

Valnåmnden beslutar att partivalsedlar och namnvalsedlar för omval till
kommunfullmäktige i Falun läggs i bokstavsordning efter partinamn enligt upprättat
förslag,

Sammanfattning av ärendet
Valmyndigheten har beslutat att de partier som har rätt till utläggning av
partivalsedlar i Falu kommun ska få partivalsedlar utlagda vid förtidsröstningen i

samtliga kommuner då omvalet rör kommunfullmäktige i Falun. Det innebär att alla
kommuner även kommer att få Falupartiets partivalsedlar för utläggning.

Beslutsunderlag
r Förslag till Valsedlarnas ordning i röstningslokalen med anledning av omval

till kommunfullmäktige i Faluns kommun 2019

b
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Valsedlarnas ordning i röstningslokalen med anledning av omval
till kommunfullmäktige i Faluns kommun 2019

Kommun

Blanka för kommun

Arbetarepartiet
Socialdemokraterna

Centerpadiet

Falupartiets partivalsedlar

Feministiskt initiativ

Kristdemokraterna

Liberalerna före detta Folkpaftiet

Miljöpartiet

Moderaterna

Sverigedemokraterna

Vänsterpartiet

Valsedlar placeras i bokstavsordning. Bokstavsordning gäller för såväl partivalsedlar som

namnvalsedlar. Partivalsedlar respektive namnvalsedlar placeras i olika valsedelsställ. Eventuella
övriga partiers valsedlar läggs i bokstavsordning i samma serie, därmed kan ovanstående
ordning brytas, I de fall något parti endast har valsedlar för en eller två val görs lucka i det val
partiet ej ställer upp.
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom mu nstyrelsekontoret 2079-02-25

Äneruoe s Dnr VN zotg/Lo

Kommunikationsplan för EP-valet 2O19

Förslag till beslut
Valnämnden fastställer kommunikationsplanen inför och vid valet till
Europaparlamentet 2019.

Sammanfattning av ärendet

Valnämnden gav till sitt kansli att upprätta en kommunikationsplan för Melleruds
kommuns arbete med Europaparlamentsvalet 2019, Redovisning av uppdraget ska
ske vid nästa möte med Valnämnden.

Beslutsunderlag
. Förslag till kommunikationsplan
. Valnämndens beslut den 31 januari 2019, 5 5

b
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MELLERUDS KOMMUN

Valnämnden

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-01-31

sida
B

ss Dnr VN 2Ot9/7O

Kommunikationsplan inför vid val till Europaparlamentet 2Ol9

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
ställforeträda re utses chefssekretera ren.

Sammanfattning av ärendet

Kommunikation beräknas vara en viktig fråga i samband med arbetet med valet
till Europaparlamentet 2079. Det är därför angeläget att i forväg 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 2OL9.

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 for valadministrationen. Som
stä I lföreträda re utses chefssekrete ra ren.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta

Justerandes sign q Utd ragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrel se kontoret

FOREDRAGNINGSLISTA

2079-02-25

Änenoe z Dnr VN 2Oxx/xxx.xxx

Förordnande av röstmottagare per valdistrikt vid EP-valet
20L9

Förslag till beslut

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.

Beslutsunderlag
o Valnämndens beslut den 31 januari 2019, 5 3

\ 0
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsekontoret

FöREDRAGNINGSLISTA

2079-02-25

ARENDE I Dnr VN 2019/6

Fastställande av tider för vallokalernas öppethållande vid
EP-valet z0tg

Förslag till beslut
Valnämnden beslutar att fastställa foljande vallokalernas öppettider mellan klockan
08.00-21.00 vid valet till Europaparlamentet 2019.

Sammanfattning av ärendet

Vid valet till Europaparlamentet 2019 ska vallokalerna vara öppna mellan klockan
08.00-21.00.

Valnämnden kan bestämma att vallokal i visst valdistrikt ska vara öppen för
röstning under kortare tid om det kan antas att väljarna ändå har tillfredsställande
möjligheter att använda sin rösträtt.

Avkortat öppethållande är inte aktuellt för något valdistrikt i Melleruds kommun vid
valet till Europaparlamentet 2019.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsekontoret

FOREDRAGNINGSLISTA

2079-02-25

Äneruoe g Dnr VN 2019/6

Fastställande av öppettider för förtidsröstningen den 8-26
maj 2019

Förslag till beslut

Valnämnden beslutar att fastställa följande öppettider för fortidsröstningen inför
valet till Europaparlamentet 2OI9:

Vecka 19: onsdag-fredag kl. 13.00-16.00

Vecka 20: måndag-fredag kl. 12.00-16.00 samt söndag kl. 09.OO-14.00

Vecka 21: måndag-torsdag kl. 10.00-16.00, fredag kl. 08.00-16 samt söndag kl
08.00-21.00

Sammanfattning av ärendet
Kommunerna har ansvaret för planeringen och genomförandet av förtidsröstningen
inom den egna kommunen.

Förtidsröstningen inför valet till Europaparlamentet 2019 ska pågå från onsdagen
den B maj till och med söndagen den 26 maj 2019.

Valnämnden har beslutat att förtidsröstningslokalen ska ordnas på
Med borga rkontoret.

\"
12



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsekontoret

FOREDRAGNINGSLISTA

2019-02-25

ARENDE 10 Dnr VN 2079/6

Fastställande av lokaler och tider för särskild röstmottagning
på vårdinrättningar söndagen den 19 maj 2019

Förslag till beslut

Valnämnden beslutar att särskild röstmottagning sker söndagen den 19 maj 2019
enligt följande

Kroppefjällshemmet, Dals Rostock
Karolinen, Dals Rostock
Skållerudshemmet, Åsensbruk

Fagerlidshemmet, Mellerud
Bergs särskilda boende, Mellerud
Älvan, Mellerud

Kl. 09.30 - 10.00
Kl. 10,30 - 11.30
Kl. 12.30 - 13,30

Kl. 10.00 - 11.00
Kl. 11.30 - 12.30
Kl. 13.00 - 14.00

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
fore valdagen.

Valnämnden i Mellerud kommun får bestämma om särskild röstmottagning, så
kallad institutionsröstning vid val till Europaparlamentet 2Ot9. 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
ambu lerande röstmottag ning.

Vid utvärderingen av arbetet med de allmänna valen 2018 önskade röstmottagarna
få t 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 l timmar på varje institution,

\ b13



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsekontoret

FöREDRAGNINGSLISTA

20t9-02-25

Dnr VN 2OL9/6ARENDE 11

Ambu lera nde röstmottag n ing

Förslag till beslut
. Ambitionsnivå fcir ambulerande röstmottagning behöver beslutas. T.ex. att

behov av ambulerande röstmottagning ska anmälas till valkansliet före en
viss dag, Därefter läggs ett schema för ambulerande röstmottagning upp.
Information om detta läggs ut på kommunens webbplats samt gest till
kommunens växel och Medborgarkontoret.

. Röstmottagarna bör knytas till förtidsröstningslokalen,

Sammanfattning av ärendet

Inför valen 2018 hade kommunala bud tagits bort, Samtidigt infördes ambulerande
röstmottagare. Budröstning finns som tidigare kvar som en möjlighet att rösta.

Vid de allmänna valen 2018 valde en person att rösta med ambulerande
röstmottagare. Efterfrågan bedöms vara låg i kommunen även 2019.

2018 tillhandahöll kommunen inte valskjutsar. Tjänsten efterfrågades inte heller.

Ambulerande röstmottagning kan enbart användas av vissa personer. "Om du på
grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en
röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan din kommun
ordna med en ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning betyder
att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att
ta emot din röst.

Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för
förtidsröstn ing. "

Kommu nen ska enligt val lagen til I handahål la am bu lerande röstmottagare.
Kommunen bestämmer själv ambitionsnivån t,ex. gällande vilka tider som
ambulerande röstmottagare ska vara tillgängliga och om det ska vara tillgängligt
även lördagar och söndagar. Det är viktigt att ambulerande röstmottagning kan
erbjudas under hela perioden då förtidsröstningen pågår och särskilt på valdagen.
Antalet ambulerande röstmottagare behöver övervägas.

Information om hur en väljare beställer de ambulerande röstmottagarna kan finnas
på kommunens webbplats. Lämpligt är att väljaren beställer genom valnämndens
kansli som vidareförmedlar uppgiften till röstmottagarna.

Samma regler gäller vid röstmottagning i en röstningslokal för förtidsröstning ska
tillämpas vilket bl.a. innebär att två ambulerande röstmottagare alltid ska arbeta
tillsammans under hela tiden.

De ambulerande röstningsmottagnarna knyts till en röstningslokal och arbetar i

första hand enligt Valmyndighetens rutiner.

\t
1̂4



MELLERUDS KOMMUN FOREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelsekontoret 2079-02-25

Äneruoe rz Dnr VN 2Oxx/xxx.xxx

Avskärmning

Förslag till beslut

Sammanfattning av ärendet
I anslutning till ett röstmottagningsställe ska det ordnas en lämplig avskärmad
plats där valsedlar kan läggas ut. Om en sådan plats inte kan anordnas i anslutning
till röstmottagningsstället får den i stället ordnas inne i lokalen,

r Väljaren ska ha möjlighet att ta valsedlar fri från insyn. Tänk även på
placering i forhållande till fönster samt hur både väljare och röstmottagare
rör sig i lokalerna.

e Möbleringen ska uppfylla kraven på tittganglighet.

o Röstmottagarnas ansvar för ordningen av valsedlar ska kunna upprätthållas,

o Röstmottagarnas och partiernas möjligheter att fylla på valsedlar ska kunna
upprätthållas.

Även om denna regel inte hade trätt i kraft vid valen 2018 påbörjades en
anpassning till det kommande kravet. Skärmar för valsedelsställen inforskaffades
och användes 2018.

Beslutsunderlag

Information vid Länsstyrelsens utbildning 16 januari 2019

\ 6
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsekontoret

FOREDRAGNINGSTISTA

2079-02-25

ÄReNor rs Dnr VN 20xx/xxx.xxx

Bemyndigande för valnämndens ordförande och vice
ordförande att fatta beslut om rutinmässiga förberedelser
i nför va Iförrättn i nga rna

Förslag till beslut

Valnämnden beslutar att bemyndiga ordföranden och xx vice ordföranden att
gemensamt på valnämndens vågnar fatta beslut om rutinmässiga förberedelser
för genomförandet av 2019 års valförrättning.

Sammanfattning av ä rendet

Valnämndens ordförande och vice ordförande bör bli bemyndigade att
gemensamt på valnämndens vägnar fatta beslut om rutinmässiga förberedelser
inför 2019 års valförrättning,

Beslutsunderlag

Här anges de dokument eller de viktigare dokument som ärendet omfattar

b
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelsekontoret 20t9-02-25

Änenoe r+ Dnr VN 2O79/I

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:

o Valmyndighetens nyhetsbrev 2018:4-5

. Valinformation från Länsstyrelsen
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