
VAL

n u m m e r 3 2018

Den 9 september är det val till riks-
dagen, kommun- och landstings-
fullmäktige. I detta nummer av 
Bengtsforskanalen beskriver vi de 
sätt du kan rösta på; på valdagen, 
genom förtidsröstning, med bud 
eller ambulerande röstmottagare 
och från utlandet.

Rösta på valdagen
När du röstar i vallokal på valda-
gen måste du identifiera dig med 
id-handling om du inte är känd av 
röstmottagaren. Du kan också styr-
ka din identitet genom att någon 
går i god för dig. Röstkortet är inte 
en id-handling och du behöver inte 
ha med det för att rösta i vallokal 
på valdagen. 

Behöver du skjuts?
Om du behöver skjuts till val- el-
ler röstningslokal på grund av 
sjukdom, ålder eller funktionsned-
sättning kan du få det. Tidpunkt 

sker efter överenskommelse och 
beställning görs till valnämnden på 
valdagen mellan 8.00 och 10.00.

Förtidsrösta
Förtidsröstning pågår mellan 
22 augusti och 9 september och 
kan göras i vilken röstningslokal 
som helst i landet. Vid förtidsröst-
ning ska du visa upp röstkort och 
id-handling.

Rösta med bud eller  
ambulerande röstmottagare
Du som är funktionsnedsatt, bor på 
en vårdinrättning eller har kommu-
nal hemtjänst kan rösta med hjälp 
av bud eller ambulerande röstmot-
tagare. 

Om du röstar genom bud behövs 
ett vittne som kan intyga att röst-
ningen går rätt till. Make/maka, 
sambo eller partner samt dina, ma-
kens, sambons eller partnerns barn, 

barnbarn, föräldrar eller syskon 
kan vara bud. De som på yrkesmäs-
sigt eller liknande sätt ger dig vård 
eller som annars brukar hjälpa dig 
i personliga angelägenheter kan 
också agera bud. Budet och vittnet 
ska ha fyllt 18 år och får inte vara 
en och samma person. 

Ambulerande röstmottagare är, 
av kommunen, särskilt förordnade 
personer som arbetar två och två, 
vittnen behövs därför inte. För att 
anlita ambulerande röstmottagare, 
kontakta valnämnden. 

Om du bor längs en lantbrevbärar-
linje kan du förtidsrösta genom att 
använda lantbrevbäraren som bud. 
Se Valmyndighetens hemsida. 

Rösta från utlandet
Du som är utomlands vid valet kan 
rösta från utlandet. Se Valmyndig-
hetens hemsida eller ring deras 
telefonservice för mer information.
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Att rösta - så går det till

5 poäng 4 poäng 3 poäng 2 poäng 1 poäng

1 Sommarens höjdpunk-
ter är värme, 88:an och 
”Sommaren är kort”. 
Badar inte under 20o.

Från Göteborg men bor 
i Torrskog sen 40 år och 
arbetar som landsbygds-
rådgivare/jordbrukare.

Har varit politiskt aktiv 
i 30 år, omlastningster-
minal i Bäckefors är en 
fråga som engagerar.

Tycker att företagande, 
jobb-, miljö- och lands-
bygdsfrågor ska priorite-
ras i kommunen.

Har en positiv personlig-
het och kan klippa får!

2 Tycker att arbetsmark-
naden är den viktigaste 
frågan för kommunen 
att jobba med.

Har varit politiskt enga-
gerad i 29 år, är ledamot 
i kommunstyrelsens 
utbildningsutskott.

Är gift, bor i villa i Dals 
Långed och har fyra 
barn. Deltar gärna i 
kyrkans aktiviteter.

Tycker att en perfekt 
dag är när allt som är 
planerat hinns med och 
inget oförutsett händer.

Arbetande pensionär, 
som kanslist i Svenska 
kyrkan.

3 Vill stå upp mot de 
mörka krafter som växer 
på både höger- och vän-
sterkanten i samhället.

Engagerad i LSS- och 
migrationsfrågor men 
tycker att näringslivs-
frågan är viktigast för 
kommunen.

Anser att Fredrik Rein-
feldt har varit Sveriges 
bästa statsminister men 
har Bengt Westerberg 
som politisk förebild.

Arbetar på Sykes i Ed, 
bor i villa i Bäckefors 
med fru, två barn och en 
hund.

Har varit politiskt aktiv 
till och från sedan 2010 
och är partiets första-
namn till kommunvalet 
i höst.

4 Från Göteborg men bott 
i kommunen sen 1987. 
Trivs gott i sin Dalslands-
stuga i Dals Långed.

Äter gärna av egen 
skörd och gillar att baka. 
Tycker om att resa med 
tåg, favoritresmål - Rom.

Sitter som ledamot i 
regionfullmäktige och 
brinner för jämställdhet 
och jämlikhet.

Ser på nyheter varje 
kväll, läser, påtar i träd-
gården och stickar en 
och annan socka.

Har varit politiskt enga-
gerad i över 20 år och 
har Gudrun Schyman 
som politisk förebild.

5 Jobbar för att kom-
munen ska få sin del av 
kakan vad gäller statlig 
och regional service.

Vill vara Donald Trump 
för en dag så att han 
kunde ta kloka beslut 
och bete sig som folk.

Vill främja kommunens 
näringsliv genom att 
få ut människor i egen 
försörjning.

Reser gärna till svensk-
bygderna i USA eller 
Monzabanan i Italien. 
Ägare till sju bilar!

Kommunalråd som bör-
jade sin politiska bana 
inom facket. Tjänstledig 
från Arbetsförmedlingen.

6 Med ursprung i Stock-
holm tycker hen att lug-
net och naturen är det 
bästa med Bengtsfors.

Pensionär som varit po-
litiskt engagerad i 50 år 
med start i energi- och 
miljöfrågor på 70-talet.

Ledamot i fullmäktige och 
i Bengtsfors Energi Han-
dels styrelse samt ersät-
tare i kommunstyrelsen.

Tycker att den viktigaste 
frågan för kommunen är 
integration och utbild-
ning.

Har Carl Kullgren, lo-
kalpolitiker i Bengtsfors 
som politisk förebild.

7 Frågor som engagerar är 
kommunens utveckling, 
ekonomi och integra-
tion.

Har Gösta Bohman, 
Fredrik Reinfeldt och 
Torbjörn Fälldin som 
politiska förebilder. 

En perfekt dag är att gå 
upp tidigt, jobba på går-
den, kontorsarbete/mö-
ten och tid med sambon.

Har varit politiskt sak-
kunnig i Finansdeparte-
mentet 1991-1994.

Från Vårgårda, aktiv i 
idrottsrörelsen. Gillar 
nyhetsprogram och 
hembygdsböcker. 

8 Har Donald Trump som 
politisk förebild, bibeln 
som favoritbok och gil-
lar surströmming.

Är verksam i uppfinna-
reföreningen Heureka, 
tycker om att hitta och 
lösa problem.

Gillar att vara ute på in-
ternet och delta i diskus-
sioner. Gillar också att 
smaka på fruns bakverk.

Kommunen bör fokusera 
på att klara allvarliga 
störningar i el-, bränsle- 
och livsmedelsförsörjning.

Inflyttad från Vallentuna 
2006, trivs med livet på 
landet som pensionär.

Vem är vem av lokalpolitikerna?

Valmyndighetens hemsida: www.val.se och Valmyndighetens telefonservice: 020-825 825
Valnämnden i Bengtsfors kommun: 0531-52 60 76, val@bengtsfors.se

När röstningen är avslutad på 
valdagen börjar röstmottagarna, 
i varje vallokal, att räkna röster, 
först riksdagsvalet, därefter kom-
munvalet och landstingsvalet. 

När röstmottagarna rapporterar in 
resultaten publiceras de direkt på 
www.val.se. Kommunens valresul-
tat publiceras även på kommunens 
hemsida, www.bengtsfors.se.

Rösterna räknas en gång till
Måndagen den 10 september på-
börjar länsstyrelserna den slutliga 
rösträkningen. De röster som inte 
hunnit till vallokalerna under val-

dagen räknas hos varje valnämnd 
den 12 september och därefter av 
Länsstyrelsen igen.

Mandatfördelning
När kommunvalets röster är räk-
nade tilldelas varje parti ett antal 
mandat (platser) i kommunfull-
mäktige, totalt finns 31 mandat.
Nya kommunfullmäktige samman-

träder första gången under hösten 
och väljer då ordförande, vice 
ordförande och andre vice ordfö-
rande. Även valberedningen väljs 
vid detta tillfälle.
Valberedningen tar fram förslag 
till hur de olika nämnderna ska 
bemannas. Därefter beslutar 
kommunfullmäktige, med valbe-
redningens förslag som underlag, 
om sammansättningen för kom-
munstyrelse, utskott, valnämnd, 
överförmyndarnämnd, myndig-
hetsnämnd samt kommunala 
bolagsstyrelser etc.

Per Eriksson 
(S)

Adam  
Clason (L)

Bernt Petzäll 
(MP)

Per Jonsson 
(C)

Stig Bertils-
son (M)

Anna-Greta 
Strömberg 
(KD)

Lars-Erik 
Molin (SD)

Annette 
Ternstedt (V)

Rätt svar: 1. Per Jonsson 2. Anna-Greta Strömberg 3. Adam Clason 4. Annette Ternstedt 5. Per Eriksson 6. Bernt Petzäll 7. Stig Bertilsson 8. Lars-Erik Molin

SPECIAL

Vad händer efter valet?

Rätt 
svar 

längst ner på sidan.



Förtidsrösta 22 augusti-9 september
Lokal/adress Öppettider

Biblioteket i Bengtsfors 
Tingshustorget 3

Måndag-tisdag: 10.00-18.00 
Onsdag-torsdag: 10.00-17.00 
Fredag: 10.00-16.00 
Lördag-söndag: 10.00-13.00

Biblioteket i Dals Långed 
Stenebyvägen 1

Måndag-tisdag: 12.00-18.00 
Onsdag-torsdag: 10.00-18.00 
Fredag: 10.00-14.00

Biblioteket i Bäckefors 
Bäckegården, Torget

Måndag: 10.00-14.00 
Onsdag: 14.00-18.00

Banvaktarstugan i Billingsfors 
Stenebyvägen 14

Måndag & onsdag: 14.00-18.00

Folkets Hus i Gustavsfors Tisdag & torsdag: 14.00-18.00

Förtidsrösta 9 september
Lokalerna för förtidsröstning är öppna 10.00-14.00,  
biblioteket i Bengtsfors är öppet 08.00-20.00.

Årbols skola i Ärtemark Bygdegården i Torrskog

Folkets Hus i Gustavsfors Skåpafors skola i Skåpafors

Steneby bygdegård i Steneby Ödskölts bygdegård i Ödskölt

Biblioteket i Bengtsfors, Tingshustorget 3

Rösta på valdagen 9 september
Röstningslokalerna är öppna 08.00-20.00. På ditt röstkort står 
vilket valdistrikt du tillhör. 

Valdistrikt Lokal/adress

Nordvästra; Bengtsfors västra, 
Ärtemark och Torrskog

Biblioteket i Bengtsfors 
Tingshustorget 3

Norra; Bengtsfors östra  
och Gustavsfors-Vårvik

Utvecklingscentrum+ i  
Bengtsfors, Brogatan 10

Nordöstra; 
Billingsfors och Laxarby

Lövåsenskolan i Billingsfors 
Övre Terassgatan 1

Sydöstra; Dals Långed norra  
och Dals Långed södra

Folkets Hus i Mustadfors 
Enetsvägen 11

Sydvästra; Steneby,  
Ödskölt och Bäckefors

Bäckegården i Bäckefors 
Torget

politiker. Valinformatörerna av-
slutade sin utbildning i mitten av 
juli och jobbar under augusti och 
september med att informera ny-
anlända och människor från andra 
språkgrupper och kulturer om valet 
och vikten av att rösta. De ordnar 
informationsträffar, finns med på 
föreningsmöten, på biblioteken 
samt på gator och torg och pratar 
om valet och partier etc. Informa-
tionen hålls på svenska, engelska, 
arabiska och somaliska. Deltagarna 
från Åmål pratar även kurdiska och 
turkiska och vid behov kan utbyte 
ske mellan kommunerna.

Valinformatörerna är överens om 
att utbildningen har varit ett bra 
sätt att förstå hur det svenska sam-
hället är uppbyggt. Som bonus har 
de fått en rejäl skjuts framåt i det 
svenska språket med många nya ord 
och begrepp i vokabulären.

Din röst räknas!
 - därför är det viktigt att rösta

Val är medborgarnas viktigaste medel för 
att påverka politiska beslut i en demokrati. 
Genom val kan medborgarna påverka 
vilken politik som ska föras och samtidigt 
kräva ansvar för den politik som förts. 

Den 9 september är det val till riksdag, 
kommun och landsting. Det finns olika par-
tier att rösta på, varje parti har ett politiskt 
program där det står vad partiet vill kämpa 
för. Partierna och deras förtroendevalda 
representerar människorna i landet och ska 
se till att deras röst hörs i beslut som fattas. 
Det är beslut som påverkar hela samhället. 

Det är en demokratisk rättighet för med-
borgarna att välja politiska representanter 
som för deras talan – men också en skyl-
dighet att faktiskt göra ett val. Det gör du 
genom att rösta. 

Har du någon gång demonstrerat eller 
skrivit på en namninsamling? Gått med i 
en Facebook-grupp för att uttrycka vad du 
tycker? Idén är densamma, du visar vad 
du tycker! Att göra sin röst hörd och bli 
lyssnad på är viktigt för alla. Det är också 
viktigt att du som medborgare visar vad du 
tycker för att påverka politiker att fatta bra 
beslut. Ett högt valdeltagande ger de valda 
ett starkare mandat som folkets företrä-
dare.

Ta chansen att visa vad du tycker,  
gå och rösta. Din röst räknas!

Susanne Öhrn 
Valnämndens ordförande

På mötesplatsen i Billingsfors sju-
der det av engagemang inför valet 
i höst. Här utbildas 18 valinfor-
matörer boende i Bengtsfors och 
Åmåls kommuner. Utbildningen är 
en satsning från kommunerna för 
att få nyanlända att utnyttja sin 
rösträtt. ABF står bakom utbild-
ningen som genomförs i samarbe-
te med Dalslands folkhögskola.

Kursdeltagarna kommer från olika 
länder som Somalia, Syrien, Pales-
tina och Turkiet. Flera av dem har 
erfarenhet från att leva i diktatu-
rer och tar därför uppdraget som 
valinformatör på stort allvar. En av 
deltagarna tycker att Sverige är en 
av världens bästa demokratier.

Utbildningen som startade i april 
har innehållit demokratikunskap 
och information om det svenska 
valsystemet, de olika partierna och 

Engagemang för demokratiska val

Du som har rösträtt får ett röst-
kort hemskickat. Röstkortet inty-
gar att du får rösta och ska tas 
med om du förtidsröstar. Valsedlar 
är utplacerade i vallokalen och 
används när du röstar. 

Röstkorten skickas ut av Valmyndig-
heten och kommer i din brevlåda 
under perioden 16-22 augusti.

På ditt röstkort står det vilka val du 
har rätt att rösta i. Där finns också 

Valinformatörerna utbildas på Mötesplatsen i Billingsfors. Med på bilden är kommun-
fullmäktiges ordförande Jan Leander, på plats för att prata om politik och kommun-
val. Längst bak i bilden, Jonas Rydh, lärare. Foto: Anna Sandström

Här kan du rösta!

information om vallokal. Har du 
inte fått något röstkort eller förlorat 
det kan du beställa ett nytt hos kom-

Du 
behöver inte tala om för någon hur du röstar.

Antal förstagångsväljare i 
Bengtsfors kommun ökade från 
63 % i valet 2006 till 73 % i valet 
2014. Framgången förklaras 
med det arbete som gjordes av 
valinformatörerna i valet 2014.

Valdeltagande

Du 

kan rösta 

på olika par-

tier i de olika 

valen.
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Valdeltagande
Förstagångsväljare

Valdeltagandet i Bengtsfors kom-
mun låg, i valet 2014, på 78,04 % 
vilket är något lägre än i riket 
och regionen. Högst valdeltagan-
de hade det sydöstra valdistriktet 
i kommunen med 79,81 % och 
lägst valdeltagande hade det 
nordöstra distriktet, med ett val-
deltagande på 73,33 %.

munens valnämnd, länsstyrelsen 
eller Valmyndigheten. Det kan 
också skrivas ut av röstmottagarna 
i de flesta röstningslokaler.

Varje parti har valsedlar för varje 
val (gul, vit och blå). Om du vill 
att en särskild kandidat ska bli 
vald, kan du sätta ett kryss i rutan 
framför kandidatens namn på val-
sedeln. Du gör ditt val genom att 
lägga dina valsedlar i olika kuvert. 
Det sker bakom skärmar i vallo-
kalen. Lämna sedan kuverten till 
röstmottagare som bockar av dig. 

78,04 % 82,69 % 82,84 %
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Vem får rösta?
För att få rösta måste du ha fyllt 18 år. 
Du har rösträtt till riksdagen om du 
är svensk medborgare och är eller har 
varit folkbokförd i Sverige.

Du har rösträtt till kommun- och lands-
tingsfullmäktige om du är:

• Svensk medborgare och folkbok-
förd i kommunen/landstinget. 

• Medborgare i något av EU:s med-
lemsländer eller medborgare i 
Island eller Norge och är folkbok-
förd i kommunen/landstinget. 

• Medborgare i annat land än ovan 
som varit folkbokförd i Sverige 3 år 
i följd före valdagen, samt är folk-
bokförd i kommunen/landstinget.

Röstkort och valsedlar

Valsedlarna finns i tre olika färger; 
gula för riksdagsvalet, vita för kom-
munvalet och blå för landstingsvalet.

Valnämnden är den politiska 
instans som ansvarar för de 
allmänna valen. Till sin hjälp 
har de administrativ perso-
nal på kommunkontoret.

Du kan vända dig till val-
nämnden med frågor om 
vallokaler, öppettider, rösträtt 
etc. Valnämnden kan också 
hjälpa dig att skriva ut röst-
kort om det skulle behövas. 
När röstningen är avslutad på 

Valnämndens arbete

Kontakta valnämnden
Vardagar 8.00–16.30 
Lördag-söndag (22 augusti- 
9 september):10.00–13.00 
Valdagen 8.00–20.00.

Telefon: 0531-52 60 76 
E-post: val@bengtsfors.se

Ta 
med id och röstkort när du för-tidsröstar.

kvällen den 9 september ord-
nar valnämnden valvaka för 
allmänheten. Tid och plats 
annonseras senare.


