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Information till partierna med anledning av EU-valet 2019
Information från kommunens valkansli

Kommunens informationsinsatser
Kommunen ska informera väljarna om hur valet kommer att genomföras inom den
egna kommunen, såsom när lokaler för röstning kommer att vara öppna och var
de ligger. Melleruds kommuns informationsinsatser är nödvändiga komplement till
Valmyndighetens insatser.

Talesperson
Valnämnden har utsett en talesperson för kommunens arbete med de allmänna
valen Valhandläggaren har utsetts som talesperson och chefssekreteraren är
ställföreträdare. Syftet med en talesperson är att samordna kommunikationen i en
viss sak.

Webbsida
En webbsida har publicerats på Melleruds kommuns webbplats där vi fyller på med
mer information vid behov. Adressen till sidan är www.mellerud.se/val2019.
Kommunens kommunikation är ett komplement till Valmyndighetens insatser.

Annonsering
Valnämnden har beslutat om att i Melleruds nyheter annonsera tiderna för när
röstningslokalerna är öppna inom Melleruds kommun, när institutionsröstning
genomförs och valnämndens preliminära rösträkning.

Utläggning och distribution av valsedlar
Partier ska ha begärt att de önskar få sina valsedlar för val till Europaparlamentet
utlagda i alla lokaler där man kan rösta. Detta gäller endast de partier som fått
mer än 1 % av rösterna i hela landet i något av de två senaste
Europaparlamentsvalen, enligt 8 kap. 2 §, p.3 vallagen (2005:837). Eftersom hela
landet utgör en enda valkrets ställer partierna i normalfallet upp med en
kandidatlista vilken motsvarar en namnvalsedel som ska läggas ut. Om något parti
skulle ha fler än en lista vid ett Europaparlamentsval är det istället partivalsedlar
som trycks för det partiet och som då ska läggas ut. Valmyndigheten kommer i så
fall att meddela det i nyhetsbrev till kommunerna.
Valnämnden i Mellerud har beslutat att enbart distribuera de valsedlar som
kommunen är skyldig att distribuera, dvs för partier som begärt utläggning genom
Valmyndigheten. Övriga hos Valmyndigheten registrerade partier för EU-valet får
själva distribuera sina valsedlar till respektive röstningsställe inom kommunen.
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Kontakta röstmottagarna i vallokalen om du vill lägga ut valsedlar
Valnämnden i Mellerud har beslutat att röstmottagarna ansvarar för valsedlarnas
ordning. Det innebär att om du kommer med valsedlar som du vill lägga ut
1. Ska du kontakta röstmottagaren.
2. Röstmottagaren kontrollerar mot en lista om partiet är registrerat hos
Valmyndigheten för EU-valet 2019.
3. Om partiet är registrerat hos Valmyndigheten tar röstmottagaren
valsedlarna och lägger in i valsedelsstället i bokstavsordning enligt
valnämndens beslut. Partiet ansvarar själv för att det är tillräckligt många
valsedlar. Röstmottagaren har inget ansvar för att kontakta partiet om
valsedlarna tar slut under dagen.
4. Om partiet inte är registrerat ska röstmottagaren inte ta emot valsedlarna.
Du få då ta med valsedlarna tillbaka igen.
Om du upplever oordning bland valsedlarna får du påpeka detta till
röstmottagaren, inte ordna själv.

Förhållningsregler
Valnämnden har beslutat om förhållningsregler för propaganda i och i anslutning
till ett röstmottagningsställe vid allmänna valen 2018 och Europaparlamentsvalet
2019. Dessa regler gäller vid kommunens samtliga röstmottagningslokaler.
Tips på information från andra aktörer
•

Valmyndigheten har information till partier så väl som till väljare –
www.val.se

•

Länsstyrelsen i Västra Götalands län är regional valmyndighet https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/stat-ochkommun/samhallsbyggnad/val.html

•

På polisen.se finns information om tillstånd - https://polisen.se/tjanstertillstand/tillstand-ansok/

•

Säkerhetspolisen har tagit fram Handboken Personlig säkerhet som
innehåller råd och stöd till politiskt aktiva https://www.sakerhetspolisen.se/download/18.45d184aa1624da163ef271/
1523021584029/personlig-sakerhet-upplaga2.pdf

Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen
Nedan följer några tips att tänka på för att underlätta valarbetet.

Tillstånd från polismyndigheten
En uppmaning från Polismyndigheten är att vara ute i god tid för att ansöka om
tillstånd. Det krävs ofta tillstånd för att använda offentlig plats, ordna allmän
sammankomst och offentlig tillställning från Polismyndigheten. Inom vägområdet
behövs tillstånd från den som äger vägen – för kommunala vägar avger Melleruds
kommun yttrande och för statliga vägar är det Trafikverket. Tänk på att en del
vägar i tätbebyggt område också kan vara statliga vägar och inte bara kommunala.
Läs mer om tillståndsansökan via Polismyndigheten genom denna länk https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/. Här finns även exempel på
aktiviteter som oftast kräver tillstånd så som bland annat affischering, placering av
valstuga, placering av bord, skylt eller scen, demonstration, manifestation,
opinionsyttring, spela instrument m.m.

Bygglov och affischer
På Boverkets webbplats kan du läsa om vad som gäller för valstugor
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalnings
plikt/byggnader/nybyggnad/allman-plats/. Tänk även på att inhämta erforderliga
tillstånd från markägaren samt från Polismyndigheten enligt stycket ovan.
När det gäller affischering inför val finns en paragraf i plan- och byggförordningen
att ha kännedom om. Enligt 3 §, 1 st. anges att i områden som omfattas av en
detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt.
Trots första stycket krävs det inte bygglov, enligt punkt 5, för valreklam i samband
med val till Europaparlamentet. Även i detta fall behöves tillstånd via
Polismyndigheten för användning av offentlig plats. Partierna gör själva ansökan.
Inom vägområdet behövs tillstånd från den som äger vägen. Melleruds kommun
avger remissvar till polisen för de kommunala vägarna och för statliga vägar är det
Trafikverket. En sak att vara medveten om: i en del tätorter i Melleruds kommun
finns det även statliga vägar.
Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat om tillstånd att inom Västra Götalands
län sätta upp valaffischer inför 2019 års val till europaparlamentet. Observera att
tillstånd från kommunen behövs inom detaljplanelagt område. Läs mer i länken.
För att underlätta valaffischeringen har Melleruds kommun pekat ut förslag på
platser (allmän, kommunal, platsmark) att sätta upp valaffischer inom. Dessa är:
•

Grönytan på båda sidorna av Viaduktgatan i Mellerud

•

Grönytan norr om Dalslandsgatan i Mellerud

•

Grönytan söder och norr om Viaduktgatan i Ängenäs området i Mellerud

•

Grönytan norr om Ängenäsgatan i Mellerud

•

Grönytan söder och norr om Holmsgatan i Mellerud

•

Grönytan vid Åsebro skola

•

Grönytan mellan Krokusvägen och Gunnebyvägen i Dalskog.

•

Grönytan i Parken Åsensbruk

Vid användning av offentlig plats för valaffischeringsplatser är det viktigt att tänkta
på följande, om inte annat sägs i Länsstyrelsens beslut.
Placering
•

•

Affischerna får inte sättas upp
o

så att de skymmer vägmärken, vägvisning och dylikt, eller på annat
sätt är trafikfarliga.

o

eller fästas på träd, trafiksignalstolpar eller vägmärkesstolpar.

o

på eller vid motorväg eller motortrafikled eller vid påfart eller avfart till
sådan väg.

o

i eller intill gatu- eller vägkorsningar.

o

på utsidan av räcken till broar eller viadukter.

o

genom att en stolpe slås ner i marken

Om affischerna sätts upp på belysningsstolpar eller räcken, får fästena inte
sättas fast på själva stolpen. Fästena får inte vara av metall, utan måste
vara plastbelagda, så att inte stolpens ytbeläggning skadas. Maximalt ett
affischpar per belysningsstolpe.

Utformning
•

Affischerna ska utformas och sättas upp så att de inte blir en olycksrisk
genom att de hindrar eller skymmer sikten för gående eller andra
trafikanter.

•

Affischerna får inte vara utformade så att de kan förväxlas med vägmärken
eller andra trafikanordningar.

•

Ingen valaffisch (alternativt valaffischer som sitter ihop) får vara mer än
max 140 cm bred och 120 cm hög. Affischerna ska vara utformade som en
tvåsidig skylt. Affischerna, max två på var sida, får inte vara större än 70 x
100 cm.

•

Om affischerna placeras fristående ska skyltanordningen vara utformad så
att den går att känna av med vit käpp. Längst ner mot marken ska det
finnas någon form av avbärare ca 20 cm över mark eller bräda i
markplanet minst 10 cm hög, om anordningen inte är täckt hela vägen ner
till marken.

Skötsel
•

Affischerna ska hållas i vårdat skick.

•

Vid tillståndstidens slut ska affischer och skyltanordningar/fästen tas bort
omedelbart, dock senast 2 juni 2019.

Upplysningar
•

Om platsen inte ska användas under hela den tillståndsgivna tiden
uppmanas tillståndshavaren återkalla polistillståndet.

•

Olämpligt uppsatta affischer ska flyttas omedelbart på uppmaning av polis
eller av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

•

Tillståndshavaren är ersättningsskyldig enligt skadeståndslagen för skador
på mark och egendom eller som drabbar tredje man och som vållas
uppsåtligen eller av vårdslöshet. Om affischer sitter olämpligt uppsatta kan
de komma att tas ned på tillståndshavarens bekostnad. Även kostnader för
affischer som blivit kvar efter tillståndstidens slut kan komma att debiteras
tillståndshavaren.

På Polisens hemsida kan du läsa mer om vad som gäller för tillståndsansökan och
ansöka om tillstånd att använda offentlig plats: https://polisen.se/tjanstertillstand/tillstand-ansok/offentlig-plats/.
Vid frågor om allmän platsmark i Mellerud eller områdena som pekats ut ovan:
kontakta Patrik Tellander 0530–18216.
Valhandläggaren

Samhällsbyggandsförvaltningen

