
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 
   2017-11-14  

Valnämndens kansli Besöksadress: Kungsgatan 55 Tel. : 033-35 70 69 
S-501 80 Borås Stad E-post: valnamnden@boras.se Telefax: 033-35 53 03 

Valnämnden i Borås 

Valnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde tisdagen den 5 
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1. Sammanträdets öppnande.
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3. Justering.

4. Tertial 2 för Valnämndens Budget 2017

5. Ansökan om medel för ett ökat valdeltagande från Myndigheten för ungdoms –
och Civilsamhällesfrågor (MUCF), separat bilaga.
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inte kan närvara vid sammanträdet. 

https://www.mucf.se/oka-valdeltagandet-i-allmanna-valen-2018-och-europaparlamentsvalet-2019
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1  Inledning 

Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomförande av de allmänna valen till Riksdag, 
Regionfullmäktige, Kommunfullmäktige och till EU-parlamentet samt för av Riksdagen och 
Kommunfullmäktige beslutade folkomröstningar. 

Då det i år inte är något val är verksamheten begränsad till den heltidsanställde Valledaren och en del 
fasta kostnader. 

2  Nämndens verksamhet 1 

2.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 2016-

08 
Utfall 2017-

08 
Budget 

2017 
Prognos 

2017 
Avvikelse 

Tkr 

Statsbidrag 

Avgifter och övriga intäkter 

Summa intäkter 

Personal -442 -425 -719 -719 0 

Lokaler -94 -146 -218 -218 0 

Övrigt -34 -108 -13 -13 0 

Kapitalkostnader 

Summa kostnader -570 -679 -950 -950 0 

Buffert (endast i budget) 

Nettokostnad -570 -679 -950 -950 0 

Kommunbidrag 667 632 950 950 0 

Resultat efter kommunbidrag 97 -47 0 0 0 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

Resultat jfr med tillgängliga 
medel 

97 -47 0 0 0 

Ackumulerat resultat 

Resultatanalys 

Resultatet efter augusti är -47 tkr. Kostnaderna består främst av lön till Valledare samt lokalkostnader 
som jämfört med förra året har ökat. Utöver det har kostnader för införandet av det nya 
valdatasystemet, Kaskelot, bidragit till periodens resultat. 
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2.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall 2016-

08 
Utfall 2017-

08 
Budget 

2017 
Prognos 

2017 
Avvikelse 

Tkr 

Allmänna val -570 -679 -950 -950 0 

Summa -570 -679 -950 -950 0 

Valnämnden beräknas hålla sin budget. 
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Instans 
Stadsledningskansliet 

Saier Yousef 
Handläggare 
033 357069 

Uppdrag till Valnämnden att ta fram en strategi så att så 
många som möjligt går och röstar. 
Den 17 augusti beslutade Kommunfullmäktige i Borås Stad att ge Valnämnden 
i uppdrag att ta fram en strategi så att så många som möjligt går och röstar. Som 
första steg beslutade Valnämnden den 2 oktober att bjuda in fyra nämnder, 
Arbetslivsnämnden, Fritids-och Folkhälsonämnden, Kulturnämnden samt 
Gymnasie-och Vuxenutbildningsnämnden. Valnämnden utarbetade  och 
diskuterade en del tänkbara idéer och förslag som skulle kunna leda till ett ökat 
valdeltagande med samtliga nämnder. 

Utifrån det gemensamma mötet kan man summera de förslag/idéer för att 
bygga upp några arbetssätt genom att använda sig av vissa åtgärder 
kategoriserat utifrån 3 exempel. 

Exempel 1 

Åtgärd 1 (Förstagångsväljare).

Sociala medier, kända profiler och engagerade ungdomar/personer, på så sätt 
skulle det kunna nå målgruppen. Arbetet kan ha olika faser och aktiveras under 
olika tider det vill säga att vara desto synligare och aktivare när det närmar sig 
förtidsröstningen.     

Kontakter 

Ungdomsrådet, Fritids-och Folkhälsonämnden, ungdomspraktikanter, 
Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden  och mötesplatserna. Gemensamma 
möten skulle ge ett större perspektiv vilket leder till ett mer övergripande 
arbete som kommer att ge ett bättre resultat.   

Tidsplan 

Uppstart i januari 2018. 
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Åtgärd 2 (Grupper som inte har röstat i Sverige förut).

Föreningar, nyckelpersoner, personer med god förankring, Arbetslivsnämnden  
och aktörer som är kända för sina verksamheter gentemot folk som är nya eller 
inte vana vid det svenska demokratiska systemet.  

Kontakter 
Valnämnden tar kontakt med olika föreningar och alla andra tidigare nämnda 
aktörer för en gemensam planering.   

Tidsplan 

Tidigt på nästa år, start i januari alternativt februari. 

Åtgärd 3 (områden med lågt valdeltagande).

Informatörer, reklam och affischering, bibliotek, mötesplatserna och 
information på olika språk ska distribueras med posten och giveaways, pennor, 
ballonger, samt annat material som informerar om valet.    

Kontakter 

Kulturnämnden, träffpunkter, Arbetslivsnämnden, 
kommunikationsavdelningen, Borås Stad.  

Tidsplan 

Tidigt på nästa år 

Exempel 2 

Åtgärd 1 (Förstagångsväljare)

Val och demokrati som årets ämne där man upplyser effekten och vikten av 
valdeltagandet i vårt vardagliga liv. Ämnet behöver undervisas på alla 
gymnasieskolor, SFI och Komvux runt om Borås Stad där fokus ska ligga på 
rösträtten, information om hur valet går till, effekten av sämre valdeltagande 
för samhället och så vidare.       

Kontakter 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är viktig aktör i denna fråga. En 
kontaktperson/valambassadör  bör underlätta arbetet så det flyter på effektivt.   
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Tidsplan 

Innan årsskiftet eller tidigt på nästa år, ämnet kan behandlas under 
samhällskunskap som redan anhåller ett kapitel/del om demokrati.   

Åtgärd 2 (Gruppen som inte har röstat i Sverige förut).

Valkampanj och information om valet ska distribueras på olika ställen så som 
biblioteken, Komvux, SFI, Försörjningsenheten och så vidare.     

Kontakter 

Valnämnden tillsammans med de nämnda aktörer kan sätta upp en planering 
där information om valet och vikten av demokrati riktas till målgruppen. 
Information om valet på olika språk kan distribueras och vara tillgängligt på 
respektive ställe. 

Tidsplan 

Under våren kommer Valnämnden ha tillgång till de olika materialen, affischer, 
val i fickformat, information om valet på olika språk och så vidare, då kan 
nämnden lämna över till de andra ställena. 

Åtgärd 3 (områden med lågt valdeltagande).

Volontärer genom EVS-projektet Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 
”kvinnofest, områdesdagar” är insatser som kan påverka särskilt de 
målgrupperna och områden med sämre valdeltagande. 

Kontakter 

EVS, Fritids-och folkhälsonämnden/förvaltning i första hand som genom sina 
kanaler kan nå folk på de här områdena med bredare skala. Ordförandena på 
de olika föreningarna är bra kontaktnät i detta arbete.   

Tidsplan 

Så snart så möjligt men senast tidigt på nästa år kan det vara lämpligt att börja 
med att boka tider med de berörda.  

Exempel 3 

Åtgärd 1 (Förstagångsväljare).
Information om valet ska spridas på exempelvis, skolor, SFI, mötesplatser, 
fritidsgårdar och på nätet. På så sätt finns det material att hänvisa till och utgå 
från då kontakten sker med målgruppen. Bioreklam där det visas information 
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hur valet går till och att påvisa hur väsentligt det är att värna om rösträtten. 
Påminnelse om att gå och rösta i valet under tiden torsdagskvällarna pågår i 
synnerhet när förtidsröstningen har närmat sig sin start. Unga 
kommunutvecklare får utbildning om hur valet går till och därefter skapar de 
kontakter med allmänheten och andra ungdomar både fysiskt och på nätet.     

Kontakter 

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden, ungdomsrådet i Borås Stad 
tillsammans med kommunikationsavdelning. Genom nämnda aktörer kommer 
det vara lättare att utföra sådana åtgärder och metoder.     

Tidsplan 
Innan årsskiftet eller tidigt på nästa år, men möten med aktörerna måste ske så 
omgående som möjligt. 

Åtgärd 2 (Gruppen som inte har röstat i Sverige förut).

Hitta nyckelpersoner med god förankring som kan var bra arena för flera 
målgrupper. En nyckelperson kan vara ordförande på en förening, vaktmästare 
eller helt enkelt personer som är välkända av många, de kan hittas med hjälp av 
Fritids-och folkhälsonämnden genom sina kanaler.      

Kontakter 

Valnämnden gemensamt med Fritids-och folkhälsonämnden och 
Kulturnämnden  

Tidsplan 

Under våren kommer Valnämnden ha tillgång till de olika materialen, affischer, 
val i fickformat, information om valet på olika språk och så vidare. Med hjälp 
de berörda nämnderna tillsammans med  Valmyndighetens material kan sådant 
budskap framkomma.  

Åtgärd 3 (Områden med lågt valdeltagande).

Ett gott samarbete mellan de 4+1 nämnderna genom att ta fram en 
övergripande plan där varje nämnd är aktiv inom sina kanaler. Varje nämnd ska 
behöva informera om valet tillsammans med andra nämnder och själva. 
Vallokaler, förtidsröstningslokaler samt information om valet ska 
tillgängliggöras genom de berörda nämnderna och aktörerna. Hitta unga 
Youtubare/medborgare som ska informera om rösträtten genom sociala medier 
och även genom att t ex. åka bussar och prata med medborgarna.        
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Kontakter  

Alla berörda nämnder samt kommunikationsavdelningen.   

Tidsplan 

Så snart så möjligt men senast tidigt på nästa år. Arbetet ska sättas i gång under 
våren nästa år. 

Stadsledningskansliet 

Saier Yousef 
Valledare 
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David Forsberg
Handläggare
010-2245539

Borås Stad

E-post: Yousef Saier, Anna Enochsson

Postadress:
Länsstyrelsen Västra 
Götalands län 
403 40 Göteborg 

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
010-224 40 22 (fax)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Underrättelse inför beslut

Av 4 kap 17 § vallagen framgår att Länsstyrelsen ska, på förslag av 
kommunfullmäktige, besluta om kommunens indelning i valdistrikt. Kommunen 
ska se över indelningen året närmast före det år då ordinarie val till riksdagen ska 
hållas. Om det behövs får Länsstyrelsen självmant besluta om indelningen i 
valdistrikt. Innan Länsstyrelsen fattar ett sådant beslut, ska kommunfullmäktige få 
tillfälle att yttra sig.

Av 17 § framgår vidare att ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000 
röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1 
000 eller fler än 2 000 röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 
röstberättigade endast om det finns synnerliga skäl.

Borås kommun har inkommit med ett förslag på indelning i valdistrikt efter beslut i 
kommunfullmäktige den 19 oktober 2017. Förslaget innebär att antalet valdistrikt 
ökar från 81 till 88 valdistrikt. Av handlingarna framgår att Borås kommun har 
utgått från att skapa valdistrikt med mellan 800–1 200 röstberättigade vilket har 
resulterat i att antalet distrikt som understiger 1 000 röstberättigade, enligt 
förslaget, är 35. Borås kommun har som särskilda skäl för detta angett i huvudsak 
följande. Att ett antal distrikt har färre än 500 röstberättigade beror på att 
Valnämnden har fått indikationer från Samhällsbyggnadsförvaltningen att framtida 
prognoser förutspår en befolkningsökning inom distrikten. Tillväxten har lett till 
ojämlikhet mellan de olika distrikten vilket blir en nackdel för det administrativa 
arbetet då vissa vallokaler inte har den kapaciteten att mottaga så stora antal 
röstberättigade. En annan orsak beror på att områdena idag är glest befolkade och 
skulle en förändring göras på dessa distrikt hade avstånden blivit för omfattande 
vilket kan påverka valdeltagandet negativt.

Förslaget från Borås kommun innefattar ett stort antal distrikt som omfattar färre 
röstberättigade än vad vallagen anger. Borås kommun har i sitt förslag utgått från 
att skapa valdistrikt med mellan 800–1 200 röstberättigade vilket strider mot 
vallagens bestämmelser om att ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000 
röstberättigade. När ett valdistrikt omfattar få röstberättigade finns det risk att 
valhemligheten är i fara. Avståndet till vallokalerna i distrikten är en viktig fråga 
vilket kommunen nämnt som skäl för att bibehålla dagens valdistrikt. Länsstyrelsen 
bedömer dock att denna problematik går att lösa med hjälp av en extra 
förtidsröstningslokal i de distrikt där behov finns. Länsstyrelsen uppmanar Borås 
kommun att till nästa val tillse att vallagens bestämmelser är uppfyllda.

Med anledning av ovanstående överväger Länsstyrelsen att besluta utifrån Borås 
kommuns förslag men med följande ändringar. Nytt antal röstberättigade inom 
parentes.
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Tämta-Vänga slås ihop med Borgstena (1072).

Rångedala slås ihop med Äspered (1320).

Dannike slås ihop med Dalsjöfors runt (1686).

Seglora slås ihop med Svaneholm (1288)

Kinnarumma slås ihop med Viskafors Västra (1464)

Innan Länsstyrelsen beslutar i frågan får ni tillfälle att yttra er i ärendet. Ert 
yttrande ska ha kommit in till oss senast den 21 november 2017.

Ni lämnas härmed även möjlighet att föreslå namn på de nya distrikten.

Ni kan skicka ert yttrande genom e-post, vastragotaland@lansstyrelsen.se. Ange 
ärendets diarienummer 36076–2017 samt yttrande i mejlets ämnesrad. Ärendet kan 
komma att avgöras även om ni inte yttrar dig.

David Forsberg
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Saier Yousef

Från: Bidestedt Linda <linda.bidestedt@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 27 oktober 2017 15:39
Till: Ale kommun; Alingsås ; Alingsås Magnus Nilsson; Bengtsfors Lisbeth Bryngelsson; 

Ulrika Thorell Bengtsfors; Bollebygd Peter Callsen; Borås kommun; Valnämnden; 
Saier Yousef; Dals Ed Anett Isaksson; Dals Ed Christina Kleventorp; Dals Ed Jonas 
Olsson; Essunga; Falköping; Kommunen Falköping; Falköping Kenneth Österberg; 
Fargelanda Kommun; Grästorps kommun; Gullspångs kommun; Gullspångs 
kommun; Göteborgs kommun; Götene kommun; Herrljunga Kommun; Herrljunga 
Mika Andersson; Hjo kommun; Härryda kommun; Karlsborg Kommun; Karlsborg 
Elisabeth Bäckström; Karlsborg Eva Hoving Eklund; Kungälv ; Kungälv Gudrun 
Pettersson; Lerum Gunnar Andermo; Lerums kommun; Lidköpings kommun; Lilla 
Edet kommun; Lysekil ; Mariestad Malin Eriksson; Mariestad Ola Blomberg; Mark 
kommun; Melleruds kommun; Munkedal; Mölndal ; Mölndal Carl-Henrik Ronge; 
Mölndal Henriette de Mare; Orust Karl Jakobsson; Partille kommun; Skara 
kommun; Skövde kommun; Sotenäs ; Sotenäs Jan Simonsson; Stenungsund Helena 
Franzen; Kommun Stenungsund; Strömstads kommun; Svenljunga kommun; 
Tanum Sofia Reimbert; Tanums kommun; Kommunstyrelsen Tibro; Tidaholms 
kommun; Tjörns kommun; Kommun Tranemo; Trollhättans kommun; Töreboda; 
Uddevalla kommun; Ulricehamn; Ulricehamn kansli; Vara kommun; Vårgårda 
kommun; Vårgårda Anjakarin Bussqvist; Kommun Vänersborg; Åmåls kommun; 
Öckerö kommun

Ämne: Informationsbrev 

Hösten har kommit och med detta börjar arbetet inför valen 2018 att verkligen sätta fart på bredare front. 

Länsstyrelsen arbetar vidare med att lämna de behörigheter som ni behöver på kommunerna samt att svara på de 

frågor som uppkommer.  

Information och utbildningstillfällen 

Länsstyrelsen planerar att genomföra information‐ och utbildningstillfällen från och med januari 2018. 

Den 31 januari kommer det att hållas en informationsdag för kommunerna. 

Den 15 februari kommer det att hållas en utbildningsdag för partierna.  

Den 18 respektive 19 april kommer det att hållas utbildningsdagar för valnämnderna.  

Antalet platser kommer att begränsas per kommun för utbildningsdagarna i april. Alla kommuner kommer 

att garanteras ett visst antal platser. Däremot kan inte dag garanteras i högre utsträckning än att 

kommunens representanter planeras in för samma dag.  

Innehåll är ännu inte slutligt bestämt. Närmare information och anmälningsdatum kommer närmare. Klart 

är dock att alla tillfällen kommer att hållas i Göteborg i Länsstyrelsens egna lokaler.  

Valkretsar och valdistrikt 
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Länsstyrelsen fastställer nu beslut om valkretsar och beslutar om distriktsförändringar. Vi vill ha kartförändringar 

från kommunerna som en GIS‐fil och det är bra om dessa utgår från 2014 års GIS‐filer. Filerna ska vara i formatet 

.shp samt har koordinatsystemet SWEREF99TM. De kommuner som har skickat in sina ansökningar men inte har 

skickat in kartmaterialet i angivet format ombeds göra detta omgående men senast den 31 oktober 2017.  

De kommuner som inte har meddelat Länsstyrelsen sina beslut om valkretsar påminns om att kommunernas beslut 

om valkretsar ska fattas senast den 31 oktober 2017. Föreslagna förändringar avseende valdistrikt bör skickas in i 

samband med detta eller snarast efter på grund av att Länsstyrelsen måste fatta beslut om valdistriktsindelning 

senast den 1 december 2017.  

Information om de närmare förutsättningarna återfinns i vallagen samt till viss del i det informationsbrev som 

Länsstyrelsen skickade ut i maj. Länsstyrelsen påminner dock särskilt om att de distrikt som understiger antalet 

enligt reglerna i vallagen måste motiveras för att Länsstyrelsen ska godkänna dem. Länsstyrelsen har möjlighet att 

besluta om annan distriktsindelning än den kommunen föreslagit om det inte finns särskilda eller synnerliga skäl för 

att understiga 1000 respektive 300 röstberättigade i ett distrikt.  

Behörigheter 

De flesta kommuner har redan hört av sig för att uppdatera sina behörigheter till valdatasystemet. För att 

registrera nya användare skicka oss ett e‐postmeddelande med personens namn och personnummer. För 

att uppdatera användare som tidigare haft behörighet räcker det med namn.  

Kontakta david.forsberg@lansstyrelsen.se för att göra beställningar. Anmäl även när någon bytt 

arbetsuppgifter eller avslutat sin tjänst så att vi kan ta bort behörigheten från systemet. 

Kom ihåg att ladda ner certifikatet och logga in i tid.  Annars kan behörigheten spärras. Spara 

användaruppgifterna på ett säkert ställe. Om ett nytt certifikat behöver laddas ner på grund av  t.ex. 

datorbyte, kan uppgifterna användas igen och någon ny behörighet behöver inte ställas ut. Alla som tar 

emot en behörighet måste skriva på och skicka in den ansvarsförbindelse som skickas ut tillsammans med 

användaruppgifterna.  

Valmyndigheten kommer att nollställa behörighetssystemet under den första veckan i december. Alla 

behörigheter vars användare inte varit inloggade inom sex veckor före detta kommer att raderas. Viktigt 

alltså att logga in i behörighetssystemet under november månad om behörigheten ska kvarstå. 

Valmyndigheten kommer att komma med närmare information om detta i nyhetsbrev till kommunerna.  

Statistiska centralbyrån 
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Såsom ni alla fått information om från SCB så pågår ett projekt för att effektivisera uppgiftslämnandet till 

SCB avseende röstlängderna efter valen. SCB utgår från att röstlängderna, istället för manuell hantering, 

ska scannas vilket dels sparar tid och arbete och dessutom leder till ett ökat informationsutdrag. Det är 

dock inte klart hur detta ska ske för att överensstämma med gällande lagstiftning.  Detta arbete fortskrider 

från SCB:s sida.  

Kontakt med Länsstyrelsen 

Det har gjorts en uppdatering av kontaktuppgifter till oss som arbetar med valfrågor på Länsstyrelsen i 

valdatasystemet under första halvan av september. Detta gäller främst kontakt per telefon.  

All ärenderegistrering sker centralt hos Länsstyrelsen. Skicka gärna in handlingarna med e‐post och använd 

då adressen vastragotaland@lansstyrelsen.se.  

För frågor och annan direkt kommunikation med oss som arbetar med val använd adressen 

val.vastragotaland@lansstyrelsen.se. 

Med vänlig hälsning 

Valadministrationen på Länsstyrelsen i Västra Götalands län 



BESLUTSFÖRSLAG 

Tertial 2 för Valnämndens Budget 2017 
Valnämnden föreslås besluta: 

Ärendet läggs till handlingarna. 

Ulla Krok 
Datum Ordförande 

Tillstyrkes 
 Alternativt förslag 

Datum Vice ordförande 



BESLUTSFÖRSLAG 

Ansökan om medel för ett ökat valdeltagande från myn-
digheten för ungdoms- och Civilsamhällsfrågor 
(MUCF).  
Valnämndenskansli upplystes om möjligheten till att söka medel hos MUCF för att öka valdeltagandet 
inför valet 2018 samt 2019. Valnämndens presidium vägde fördelen med detta och beslutade att en 
ansökan skulle skickas in eftersom Valnämnden är på samma linje utifrån det uppdraget som 
nämnden har fått från Kommunfullmäktige.    

Valnämnden föreslås besluta: 

Godkänna vidtagna åtgärder. 

Ulla Krok 
Datum Ordförande 

Tillstyrkes 
 Alternativt förslag 

Datum Vice ordförande 
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