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Plats och tid Stora Le, kommunhuset, fredagen den 9 mars 2018 kl 13:00 

Beslutande Ledamöter 

Helena Carling (C) 

Elisabet Forsdahl (C) 

Jan Johansson (M) 

Kerstin Sandqvist (L), Ordförande 

Ingemar Bäckman (KD) 

Börje Holmqvist (S), 1:e vice ordförande 

 Ersättare 

Tommy Olsson (KD) 

Per-Erik Norlin (S) 

Mats Hansson (M) 

John Kral (L) 

 

Övriga närvarande Jessica Olsson, kommunutredare § 2 

Justerare Tommy Olsson (KD) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, fredagen den  23 mars, klockan 11.00 

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-2 

 Jonas Olsson  

 Ordförande 

  

 Kerstin Sandqvist  

 Justerare 

  

 Tommy Olsson  

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-03-09 

Datum då anslaget sätts upp 2018-03-23 Datum då anslaget tas ned 2018-04-17 

Förvaringsplats för protokollet Närarkiv 

 

Underskrift 
  

 Jonas Olsson  
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§ 1 Dnr 2018-000001 102 

Valadministration 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden har att genomföra Allmänna val söndagen den 9 september 

2018. Kommunen har också ansvaret för förtidsröstning samt röstningen på 

särskilt boende och trygghetsboende. 

 

Inför genomförande av Allmänna val 2018 har Valnämnden att hantera ett 

antal frågor av administrativ och praktisk karaktär. Detta gäller bland annat 

handläggande tjänsteman, förtidsröstningens genomförande, vallokaler och 

valförrättare, utbildning osv. 

 

Att hantera ovan kräver beslut i Valnämnden och i god tid för att erforderliga 

förberedelser ska kunna genomföras.   

 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar om följande inför genomförandet av Allmänna val 

2018. 

- Att till handläggande tjänsteman utse kanslichef. I uppdraget ingår 

bland annat att inför valet genomföra administrativa förberedelser, 

organisera personal i kommunkontoret, annonsering inför 

förtidsrösning och val på kommunens hemsida samt Dalslänningen.  

- Behörighet att kvittera ut postförsändelser kommer att delegeras till: 

Nicklas Ericsson, Inger Gustafsson, Kerstin Sandqvist, Börje 

Holmqvist.  

 

- Rättelser i Röstlängden bemyndigas till Kerstin Sandqvist. 

 

- Förtidsröstning, lokaler och tider för öppethållande beslutas enligt 

nedan 

Förtidsröstning genomförs på kommunkontoret under perioden 22 

augusti till och med 9 september 2018 med följande tider: 

Måndag – fredag klockan 9.00-12.00, 13.00-16.30 

samt kvällsöppet den 30/8 och 6/9  kl. 16.30 – 19.00 

och helgöppet den 25/8-26/8, 1/9-2/9, 8/9 kl. 10.00 – 12.00  

samt valdagen den 9/9 klockan 9.00-11.00, 17.00-18.00  

 

Lantbrevbärarna tillhandahåller också denna tjänst, måndag-fredag 

under samma tid. 

 

Förtidsröstning ska också genomföras på valdagen den 9/9 i Håbol, 

Nössemark, Rölanda samt Gesäter-Töftedal enligt följande: 
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Håbol, Församlingshemmet Klockan 13.00-18.00  

Nössemark, Församlingshemmet Klockan 13.00-18.00 

Rölanda, Församlingshemmet  Klockan 13.00-18.00 

Töftedal, Församlingshemmet Klockan 13.00-18.00 

 

 

- Valnämnden beslutar även att särskild röstmottagning förrättas 

torsdagen den 30 augusti 2018. 

 

Linden  kl 11.00 – 12.00 

Hagalid  kl 14.00 – 15.00 

Edsgärdet kl 15.30 – 16.30 

 

 

- Vallokaler och tider för öppethållande beslutas enligt nedan 

 

Valdagen den 9 september 2018. 

Valdistrikt  Vallokal Öppettider 

Dals-Ed 1  Stallbacken Kl. 08.00 – 20.00 

Dals-Ed 2  Stallbacken Kl. 08.00 – 20.00 

 

 

- Kommunala valskjutsar. 

Väljare som bor avlägset eller på annat sätt har svårighet att besöka 

vallokalen på valdagen meddelar detta till valnämnden f v b till taxi. 

Möjlighet till valskjuts på valdagen ska meddelas i samband med 

annonsering.  

 

- Valnämnden beslutar att kommunens växel skall vara bemannad 

valdagen 2018-09-09 under tiden 17.00 – 23.00. 

 

- Valnämnden har att utse valförrättare till kommunens valdistrikt. 

Nämnden skall förordna en av dessa att vara ordförande och en att 

vara ersättare för ordföranden.  

 

Dals-Eds kommun är inför Allmänna val 2018 indelat i två 

valdistrikt. Tidigare har Valnämnden beslutat utse fem valförrättare 

och två ersättare för vardera Dals-Eds 1:a och 2:a valdistrikt.  

 

För de områden som tidigare utgjort valdistrikt finns möjlighet att på 

valdagen förtidsrösta. För dessa områden behöver tre stycken 

röstmottagare utses.  
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Valnämnden har att till nästa sammanträde den 8 maj utse 

valförrättare till valdistrikten och röstmottagare till 

förtidsrösningslokalerna samt beakta informations- och 

utbildningsbehov av utsedda förrättare. 

 

- Onsdagsräkning – kungörelse och annonsering. 

Valnämnden beslutar genomföra ”onsdagsräkningen” den 12 

september 2018, klockan 09.00 i kommunkontoret, information om 

detta ska ske genom annonsering i Dalslänningen samt anslås på 

kommunens anslagstavla. 

 

- Valnämnden gör bedömningen att det inte föreligger något hinder för 

att förtroendevalda utses till röstmottagare.  
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§ 2 Dnr 2017-000004 102 

Valfrämjande insatser inför valet 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-25 att inför valet 2018 genomföra 

valfrämjande insatser som den parlamentariska gruppen ska bereda i stöd av 

kommunkansliet.  

Den parlamentariska gruppen beslutade 2017-11-17 att söka om maximalt 

bidrag 500 000 kr från MUCF att använda till valfrämjande insatser inför 

valet 2018. Ansökan fick dock avslag och finansiering för valfrämjande 

insatser behöver hittas på andra håll. Den parlamentariska gruppen har även 

fört dialog med kommunstyrelsen men där saknas budgeterade medel för den 

här typen av insatser. Parlamentariska gruppen har bland annat diskuterat 

följande förslag till valfrämjande insatser som bör prioriteras: 

- Valtidning  

   Riktad mot förstagångsväljare 

  Digital form 

  Enklare tryck som görs på kommunkontoret 

  Övergripande information som vad politik och demokrati är,  

  hur man kan rösta, hur man kan påverka, exempel på saker som   

  uppfyllts tack vare politik  

- Enkel schematisk förklaring över hur man röstar som sätts upp på 

utvalda platser så som skola och utvecklingscentrum för att nå 

flertalet målgrupper 

- Uppmuntra föreningar till att engagera sig mot att kommunen 

bekostar exempelvis lokalhyra. Ett exempel är temadag i 

samarbete med pensionärsföreningarna. 

- Aktivitet på social media  

- Paneldebatt  

- Uppmanar studieförbunden att anordna studiecirkel om demokrati 

som avslutas med temadag 

- Valfilm gjord av parlamentariska gruppen 

- Föreläsare 

- Temadag med paneldebatt på Hagaskolan för att så ett frö i 

ungdomarna inför valet 2022 
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forts. § 2 

Ovanstående prioriteringar bedöms kunna rymmas inom en budget på 

100 000 kr. Kommunutredare har efter avstämning med 

ekonomiavdelningen, gjort bedömningen att det finns utrymme om 50 000 

kronor ur valnämndens budget 2017 som förslagsvis skulle kunna 

ianspråktas för valfrämjande insatser enligt den parlamentariska gruppens 

förslag.  

 

Valnämndens beslut 

- Valnämnden beslutar att använda 50 000 kronor ur valnämndens 

budget 2018 för valfrämjande insatser i enlighet med den 

parlamentariska gruppens förslag ovan.  
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