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§ 20 Dnr VN 2022/16 
 
Valnämndens budget 2022 
 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att godkänna budget 2022 för valnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Valnämndens budget för år 2022 omfattar 310 tkr. 

Nu har Valmyndigheten fastställt statsbidraget för 2022 som uppgår till 290 tkr. 
 

Beslutsunderlag 

• Valnämndens budget 2022 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att godkänna budget 2022 för 
valnämnden. 
 
Beslutsgång 

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

Valhandläggaren 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 21  
 
Information om besök i vallokalerna 
 
Valnämndens beslut 
Valnämnden godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 4 april 2022 genomfördes en inventering på plats i samtliga vallokaler. Vid inventeringen 
deltog olika representanter. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Lennart Karlsson (C): Valnämnden godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta. 
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§ 22 Dnr VN 2022/5 
 
Förordnande av röstmottagare för valdistriktet Bolstad vid det 
allmänna valet 2022 
 
Valnämndens beslut 

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

Valnämnden beslutade den 9 februari 2022, § 3, att uppdra till ordföranden i varje valdistrikt att 
senast den 28 februari 2022 ha rekryterat cirka 10 personer per valdistrikt enligt Kriterier för 
förordnande av röstmottagare i Melleruds kommun.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag Bolstad valdistrikt.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att förordna röstmottagare för 
valdistriktet Bolstad enligt föreliggande förslag under förutsättning att varje enskild person 
genomgår godkänd utbildning som röstmottagare.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Bolstads valdistrikts ordförande 
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§ 23 Dnr VN 2022/5 
 
Förordnande av röstmottagare till särskild röstmottagning på 
vårdinrättningar söndagen den 4 september 2022 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att utse följande personer att genomföra särskild röstmottagning på 
vårdinrättningar inom kommunen, under förutsättning att varje enskild person genomgår 
godkänd utbildning som röstmottagare: 

• Elin Holm och Emelie Källman 

(Ängenäs särskilda boende, Fagerlids särskilda boende och Älvan i Mellerud) 

• Marita Johansson och Ann-Charlotte Östlind 
(Kroppefjällshemmet i Dals Rostock och Skållerudshemmet i Åsensbruk) 

 
Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden ska utse valförrättare och inför de senaste valen har representanter från 
valnämnden ansvarat för genomförandet av valförrättningen vid särskild röstmottagning på 
vårdinrättningar inom kommunen.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att utse följande personer att 
genomföra särskild röstmottagning på vårdinrättningar inom kommunen, under förutsättning att 
varje enskild person genomgår godkänd utbildning som röstmottagare: 

• Elin Holm och Emelie Källman 

(Ängenäs särskilda boende, Fagerlids särskilda boende och Älvan i Mellerud) 

• Marita Johansson och Ann-Charlotte Östlind 
(Kroppefjällshemmet i Dals Rostock och Skållerudshemmet i Åsensbruk) 

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

Utsedda personer 
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§ 24 Dnr VN 2022/17 
 
Arvoden för röstmottagare 2022 
 
Valnämndens beslut 
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om reviderade arvoden för röstmottagare i 
samband med de allmänna valen 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har med utgångspunkt i resonemangen som framförs i Förstärkt skydd för 
väljarna vid röstmottagningen SOU 2021:7 inventerat andra kommuners nivåer för arvoden till 
röstmottagare samt tagit fram förslag på reviderade nivåer för arvoden 2022. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till arvoden för röstmottagare 2022 
• Sammanställning av andra kommuners arvoden. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Lennart Karlsson (C): Valnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om 
reviderade arvoden för röstmottagare i samband med de allmänna valen 2022. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 25 Dnr VN 2022/18 
 
Utbildningsplan inför det allmänna valet 2022 
 
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 handledning för röstmottagare samt 
genomgått 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 att kommunen 
utbildat röstmottagarna och innan valdagen, anser Valmyndigheten 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 2022 års val. Detta gäller både 
röstmottagarna i förtidsröstningslokalen samt i vallokalerna, totalt cirka 60 personer.  

Det finns även andra funktioner i samband med 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 inför det allmänna valet 2022. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden 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 handledning för röstmottagare samt 
genomgått kommunens utbildning för röstmottagare. 

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

Valhandläggaren 
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§ 26 Dnr VN 2022/19 
 
Ansvar för valsedlar och valsedlarnas ordning i förtidsröstnings-  
och vallokaler 2022 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att  

1. partivalsedlar och namnvalsedlarna för riksdag, kommun och landstingsval läggs i 
bokstavsordning efter partinamn enligt bilaga 1 i tjänsteskrivelsen. 

2. utöver lagstadgat ansvar för blanka och partivalsedlar, ansvara för att distribuera de 
namnvalsedlar som registrerade partier ansvarar för, från kommunen till varje röstnings- och 
vallokal enligt förslaget i tjänsteskrivelsen. Kopplat till förslaget finns tre förbehåll: 

a. Namnvalsedlarna ska vara valnämnden (valkansliet) tillhanda senast den 22 augusti 
2022. 

b. Valnämnden distribuerar endast namnvalsedlar för de partier som är registrerade hos 
Valmyndigheten för allmänna val 2022. 

c. Partierna ansvarar själva för att det finns tillräckligt många namnvalsedlar att fylla på 
med i röstnings- och vallokaler. Kommunen kommer inte kontakta respektive parti om de 
valsedlar som partierna själva ansvarar för. Partierna uppmanas att ange hur många 
valsedlar som ska distribueras till respektive röstninglokal. 

3. 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. 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. 

 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse från valkansliet 
• Bilaga 1 till valkansliets tjänsteskrivelse 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att  
1. partivalsedlar och namnvalsedlarna för riksdag, kommun och landstingsval läggs i 

bokstavsordning efter partinamn enligt bilaga 1 i tjänsteskrivelsen. 
2. utöver lagstadgat ansvar för blanka och partivalsedlar, ansvara för att distribuera de 

namnvalsedlar som registrerade partier ansvarar för, från kommunen till varje röstnings- och 
vallokal enligt förslaget i tjänsteskrivelsen. Kopplat till förslaget finns tre förbehåll: 
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a. Namnvalsedlarna ska vara valnämnden (valkansliet) tillhanda senast den 22 augusti 
2022. 

b. Valnämnden distribuerar endast namnvalsedlar för de partier som är registrerade hos 
Valmyndigheten för allmänna val 2022. 

c. Partierna ansvarar själva för att det finns tillräckligt många namnvalsedlar att fylla på 
med i röstnings- och vallokaler. Kommunen kommer inte kontakta respektive parti om de 
valsedlar som partierna själva ansvarar för. Partierna uppmanas att ange hur många 
valsedlar som ska distribueras till respektive röstninglokal. 

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

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

Partiernas gruppledare 
Valdistriktens ordförande 
mellerud.se/val2022 
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§ 27 Dnr VN 2022/20 
 
Utlämnande av valmaterial och valsedlar till vallokalerna  
vid det allmänna valet 2022 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att lämna ut valmaterial torsdagen den 8 september och fredagen  
den 9 september 2022 mellan 08.30 och 15.00. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Valnämndens kansli kommer att packa erforderligt valmaterial m.m. till respektive valdistrikt  
för utlämning till respektive ordförande. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att lämna ut valmaterial torsdagen  
den 8 september och fredagen den 9 september 2022 mellan 08.30 och 15.00. 
 
Beslutsgång 

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

Partiernas gruppledare 
Medborgarkontoret 
Valhandläggaren 
Chefssekreteraren 
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§ 28 Dnr VN 2022/21 
 
Förhållningsregler för propaganda i och i anslutning till ett 
röstmottagningsställe vid allmänna valen 2022 
 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att anta Förhållningsregler för propaganda i och i anslutning till ett 
röstmottagningsställe vid allmänna valen 2022 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 anges även att det är röstmottagarna som ansvar för 
ordningen i och i anslutning till ett röstningsmottagningsställe. Förhållningsregler har tagits  
fram för att tydliggöra hanteringen av propaganda och valsedlar i och i anslutning till 
röstmottagningsställe. 
Reglerna är desamma som vid valen 2018 och 2019. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till förhållningsregler 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att anta Förhållningsregler för 
propaganda i och i anslutning till ett röstmottagningsställe vid allmänna valen 2022 enligt 
föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Partiernas gruppledare 
Valdistriktens ordförande 
Medborgarkontoret 
mellerud.se/val2022 
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§ 29 Dnr VN 2022/22 
 
Avskärmning av valsedlar i röstningslokal 
 
Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att godkänna förslag på lösningar för avskärmning för respektive vallokal. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vallagen anger i 8 kap. 2 § att det i anslutning till ett röstmottagningsställe ska ordnas en 
lämplig avskärmad plats där valsedlar kan läggas ut och där väljarna var för sig kan ta sina 
valsedlar utan insyn. Om en sådan plats inte kan anordnas i anslutning till 
röstmottagningsstället får den i stället ordnas inne i lokalen. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till avskärmning (föredras på mötet) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att godkänna förslag på lösningar  
för avskärmning för respektive vallokal. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Valdistriktens ordförande 
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§ 30 Dnr VN 2022/23 
 
Kommunikationsplan inför och vid det allmänna valet 2022 
 
Förslag till beslut 
Valnämnden antar kommunikationsplanen inför vid det allmänna valet 2022 enligt föreliggande 
förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Syftet med planen är att genomföra relevanta och planerade kommunikationsinsatser inför  
och i samband valet 2022. 

Planen kan behöva revideras utifrån eventuellt kompletterande information från 
Valmyndigheten eller Länsstyrelsen Västra Götaland. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till Kommunikationsplan 2022  
 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Lennart Karlsson (C): Valnämnden antar kommunikationsplanen inför vid det 
allmänna valet 2022 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Valhandläggaren 
Chefssekreteraren 
Valnämndens ordförande 
Samhällsbyggnadschefen 
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§ 31 Dnr VN 2022/24 
 
Annonsering om vallokalers och röstningslokalers öppettider  
 
Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att  

1. annonsera i Melleruds Nyheter om vallokalernas och röstningslokalernas öppettider.  

2. chefssekreteraren ansvarar för att ordna med annonserna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utöver information på kommunens webbplats behöver valnämndens annonsering ske om 
vallokalers och röstningslokalers öppettider i Melleruds Nyheter.  
  
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att  
1. annonsera i Melleruds Nyheter om vallokalernas och röstningslokalernas öppettider.  

2. chefssekreteraren ansvarar för att ordna med annonserna. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Chefssekreteraren 
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§ 32  
 
Anmälan av cirkulär och meddelanden från Valmyndigheten och 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
 
Förslag till beslut 

Valnämnden godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Följande meddelanden och anvisningar från valmyndigheten anmäls för valnämndens 
kännedom: 

• Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:9-13 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Lennart Karlsson (C): Valnämnden godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

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

§ 33  
 
Kurser, möten och konferenser 
 
Förslag till beslut 
Valnämnden godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Valhandläggaren informerar om aktuella kurser, möten och konferenser: 

• Länsstyrelsens utbildningsdag den 11 maj 2022. 
• Informationsmöte för gruppledarna om säkerhet kring val 2022 den 20 april 2022. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

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

Ordföranden frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta. 
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