
KALLELSE 

Datum 

2018-04-24 

Valnämnden 

Ledamöter Ersättare 

Bertil Brifors (M), Ordförande 

Sixten Nylin (S), 1:e vice ordförande 

Robert Kohlström (SD) 

Jan Barrefors (S) 

Sten-Åke Wengberg (C) 

Gunilla Alm (L) 

Christer Persson (S) 

Mats Bergengren (MP) 

Ingrid Andersson (S) 

Valnämnden kallas till sammanträde 

Tid Torsdagen den 3 maj 2018, kl. 18:00 

Plats Skoklosterrummet, Kommunhuset, Bålsta 

Ärenden 

1. 
Mötets öppnande 

- Upprop 

- Val av justerare 

- Fastställande av dagordningen 

2. 
Information om genomförd hot- och sårbarhetsanalys  

Föredragande: Louise Lightowler, säkerhetssamordnare 

3. 
Information (övrig) 

4. 
Deltagande i Länsstyrelsens Valkonferens 

Dnr 2018/00262  

5. 
Öppettider förtidsröstning 

Dnr 2018/00065  

6. 
Bemanning förtidsröstning 

Dnr 2018/00265  

7. 
Bemanning valdagen 

Dnr 2017/00478  

8. 
Extra bemanning 

Dnr 2018/00306  

9. 
Utbildning av röstmottagare 

Dnr 2018/00302  



 

 KALLELSE 

 Datum  

 2018-04-24  

Valnämnden 
 

 

10.  
Uthämtning av kommunexterna förtidsröster 

Dnr 2018/00166  

 

11.  
Ambulerande röstmottagare 

Dnr 2018/00199  

 

12.  
Kontorsmaterial och mat till valdagen 

Dnr 2018/00314  

 

13.  
Ordning vid vallokaler 

Dnr 2018/00087  

 

14.  
Valnämndens brådskande beslut 

Dnr 2018/00253  

 

15.  
Planering och sammanträdestider 

Dnr 2017/00683  

 

16.  
Övriga frågor/ärenden 

 

 

 

   

Bertil Brifors 

Ordförande 

 Sara Widströmer 

Sekreterare 

 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2018-04-12 KS 2018/00262 nr 81543 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

Valet 2018: Deltagande i Länsstyrelsens Valkonferens 

Förslag till beslut  

1. Valnämnden beslutar att valnämndens ordförande, valnämndens vice

ordförande och kommunens valsamordnare ska delta i Länsstyrelsens

valkonferens.

Sammanfattning 

Länsstyrelsen bjuder in länets kommuner till valkonferens den 7-8 maj. 

Konferensen riktar sig till valhandläggare samt förtroendevalda i 

valnämnden, liksom till kommunens säkerhetsansvariga. Kostnad för 

deltagande inklusive övernattning är 3000 kronor per person exklusive 

moms.  

Det föreslås att valnämndens ordförande och valnämndens vice ordförande 

samt kommunens valsamordnare deltar i denna konferens, för att sedan 

utbilda resterande valnämnd. Kommunens säkerhetssamordnare avser delta i 

passet avseende säkerhet. Deltagande i enbart detta är kostnadsfritt.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Konferensen kostar 3000 kr per deltagare exklusive moms. Finansiering 

sker inom befintlig ram.  

Uppföljning 

Beslutet föranleder inget behov av uppföljning 

Beslutsunderlag 

– Inbjudan till valkonferens

__________ 

Beslut skickas till 

Valnämndens ordförande 

Valnämndens vice ordförande 

Valsamordnare 



Valkonferens 2018
Den 7-8 maj

på Krusenbergs herrgård

Välkommen till 2018 års valkonferens.
Konferensen syftar till att öka kunskapen om valets genomförande. Konferensen är ett 
internat som pågår under två dagar. Vi går igenom förberedelser innan valdagen, vad 
som måste göras under valdagen, och vad som händer efter valdagen. Vi har också ett 

säkerhetspass som fokuserar på säkerheten kring valet. 

Målgruppen för konferensen är valhandläggare, ledamöter/ersättare i valnämnden och 
personer på kommunen som ansvarar för säkerhetsfrågor.

Välkommen!  Anmäl dig här
Vid frågor kontakta Mino Ashkan Far på tel 010-223 32 09  

eller e-post mino.ashkan.far@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen tar ut en avgift för deltagande. Antalet deltagare är inte begränsat.
• Med övernattning: 3000 kr exkl moms.

• Utan övernattning, deltar båda dagarna: 1500 kr exkl moms.
• Igen kostnad för de som enbart deltar på säkerhetspasset dag 2.

Foto: Camilla Zilo

 
Dag 2, den 8 maj 
08.30  Start 
11.30  Lunch
12.30  Fortsättning
14.00  Säkerhetspass
15.30  Avslut

Program

Dag 1, den 7 maj 
09.00  Start (fika från 08.30)
12.00  Lunch
13.00  Fortsättning
17.00  Avslut för dagen
18.30  Gemensam middag

Så hittar du till Krusenbergs Herrgård

http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv/Pages/konferens-val-2018.aspx
http://www.krusenbergherrgard.se/kontakt/


 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-04-06 KS 2018/00065 nr 81365 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Valet 2018: Öppettider förtidsröstning 

Förslag till beslut  

1. Valnämnden fastställer öppettider för förtidsröstningen 2018 enligt 

nedan.   

 

Sammanfattning 

Följande öppettider för förtidsröstningen 2018 föreslås:  

Förtidsröstning Kommunhuset 

 Vecka 34 Vecka 35 Vecka 36 

Måndag - 27/8 kl. 8-17 3/9 kl. 10-19 

Tisdag - 28/8 kl. 10-19 4/9 kl. 10-19 

Onsdag  22/8 kl. 10-17 29/8 kl. 8-17 5/9 kl. 10-19 

Torsdag 23/8 kl. 10-17 30/8 kl. 10-19 6/9 kl. 10-19 

Fredag 24/8 kl. 10-17 31/8 kl. 8-17 7/9 kl. 10-19 

Lördag 25/8 kl. 10-15 1/9 kl. 10-15 8/9 kl. 10-15 

Söndag 26/8 kl. 10-15 2/9 kl. 10-15 9/9 kl. 8-20 

 

Förtidsröstning Slottsskolan 

Onsdag 29/8 kl. 18-20 

Torsdag 30/8 kl. 18-20 

 

Förtidsröstning Pomona 

Söndag 2/9 kl. 14.00-15.30 

    

 
Ärendet 

Kommunen är skyldig att ha minst en röstningslokal öppen varje dag under 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2018-04-06 KS 2018/00065 nr 81365 

förtidsröstningsperioden. Lokalens placering och öppettider kan dock 

variera. Vidare måste alla kommuner ha en röstningslokal öppen på 

valdagen under samma tid som vallokalerna är öppna, dvs. kl. 08.00-20.00. 

Därutöver informerar Valmyndigheten dels om att förtidsröstningen ökar 

från val till val. Dessutom röstar alltfler personer ju längre 

förtidsröstningsperioden pågår. Därmed kan det vara aktuellt att utöka 

öppettiderna och/eller bemanningen under sista veckan av förtidsröstningen. 

Valnämnden har tidigare beslutat (2018-02-07 § 6) att förtidsröstning ska 

ske i kommunhuset under hela förtidsperioden 2018, i Slottsskolan i 

Skokloster den 29 och 30 augusti 2018 och på Pomona den 2 september 

2018. 

Valmyndighetens statistik visar att förtidsröstningen i Håbo, precis som i 

övriga landet, har ökat mellan de olika valen samt att de flesta förtidsröstar 

under den sista veckan.  

Mot denna bakgrund har de föreslagna öppettiderna tagits fram. Tiderna 

utgör en utökning mot tidigare års val. Detta dels då kommunen nu har krav 

på att hålla öppet alla dagar samt hela tiden då vallokalerna är öppna på 

valsöndagen. Dessutom föreslås en utökning av öppettiderna under sista 

veckan innan valet, då vallokalen föreslås vara öppen till kl. 19 alla vardagar 

för att möjliggöra för pendlare att förtidsrösta på väg från arbetet.  

Några dagar i den andra veckan införs öppettider från kl. 8.00 på morgonen, 

för att skapa möjligheter för personer som är ute på morgnarna att 

förtidsrösta då. Andra dagar hålls kvällsöppet.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

De utökade öppettiderna kommer medföra ökade personalkostnader i 

jämförelse med tidigare år. Dessa kostnader bedöms dock kunna finansieras 

inom ram. 

Uppföljning 

Beslutet följs upp vid uppföljningen som äger rum efter valets 

genomförande.  

Beslutsunderlag 

–
__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 

Säkerhetssamordnare, för kännedom 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2018-04-12 KS 2018/00265 nr 81548 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

Bemanning vid förtidsröstningen 

Förslag till beslut  

1. Valnämnden förordnar nedanstående personer som röstmottagare och

avbytare till röstmottagare vid förtidsröstningen 2018.

2. Förordnandet gäller under förutsättning att personerna genomgår

obligatorisk utbildning för röstmottagare enligt särskilt nämndsbeslut.

Genomgången utbildning ska återrapporteras till valnämnden.

3. Valnämnden uppdrar till nämndens ordförande att, efter samråd med

nämndens vice ordförande, godkänna ersättare för dessa förordnade

röstmottagare vid behov.

Sammanfattning 

Följande personer föreslås förordnas som röstmottagare för att arbeta med 

förtidsröstningen i kommunhuset:  

Röstmottagare 

Namn Preliminär tjänstgöringsperiod* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Alla personer förordnas för hela förtidsröstningsperioden 2018 oaktat

beräknad tid för faktisk tjänstgöring. 

Avbytare 

Namn 

 

 

 

 

 

Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2018-04-12 KS 2018/00265 nr 81548 

Bemanning vid förtidsröstningen i andra lokaler än i kommunhuset 

(Slottsskolan i Skokloster och på Pomona) föreslås hanteras av en 

kombination av ovanstående röstmottagare och avbytare samt vid behov av 

valnämndens presidium.  

Ärendet 

Kommunen är skyldig att erbjuda förtidsröstning i en förtidsröstningslokal 

varje dag under hela förtidsröstningsperioden (22 augusti till 9 september). I 

varje röstningslokal måste det alltid finnas minst två röstmottagare 

närvarande. Det måste därmed också finnas avbytare för röstmottagarna 

tillgängliga.  

Vid valet 2014 förordnades tre röstmottagare med för hela 

förtidsröstningsperioden och personal från kommunstyrelsens kansli var 

avbytare för dessa vid behov. Eftersom förvaltningen nu föreslår utökade 

öppettider gentemot tidigare år för att möta det ökade trycket på 

förtidsröstningen (se ärende 2018/00065) föreslås också att fler personer 

förordnas som röstmottagare under förtidsröstningsperioden. Detta kommer 

också korta av arbetspassens längd och möjliggöra att fler än två personer i 

taget är på plats, vilket framför allt kan behövas i slutet av 

förtidsröstningsperioden.  

Därför föreslår förvaltningen att valnämnden förordnar fem personer för att 

arbeta hela förtidsröstningsperioden. Då tre av de personer som anmält 

intresse för detta arbete inte kan medverka vid förtidsröstningen under själva 

valdagen/valhelgen föreslås ytterligare två personer förordnas för denna 

helg. Kansliets personal föreslås vara avbytare vid behov.  

Bemanning vid förtidsröstningen i andra lokaler än i kommunhuset 

(Slottsskolan i Skokloster och på Pomona) föreslås hanteras av en 

kombination av ovanstående röstmottagare och avbytare samt vid behov av 

valnämndens presidium.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Finansiering sker inom ram.  

Uppföljning 

Beslutet följs upp vid den uppföljning som görs vid när valet genomförts. 

Beslutsunderlag 

–
__________ 

Beslut skickas till 

Förordnade  



TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Vår beteckning 

2018-04-06 KS 2017/00478 nr 81391 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

Valet 2018: Bemanning valdagen 

Förslag till beslut  

1. Valnämnden förordnar nedanstående personer som

röstmottagare/ordförande/vice ordförande i valdistrikt på valdagen 2018.

2. Förordnandet gäller under förutsättning att personerna genomgår

obligatorisk utbildning för röstmottagare enligt särskilt nämndsbeslut.

Genomgången utbildning ska återrapporteras till valnämnden.

3. Valnämnden uppdrar till nämndens ordförande att, efter samråd med

nämndens vice ordförande, godkänna ersättare för dessa förordnade

röstmottagare vid behov.

Sammanfattning 

Följande personer föreslås förordnas som röstmottagare: 

Valdistrikt Mansängen med 

vallokal Gröna Dalenskolan 

Valdistrikt Skörby med vallokal i 

Fridegårdsgymnasiet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdistrikt Eneby med vallokal i 

Futurum (matsalen nedre 

Futurum) 

Valdistrikt Råby med vallokal i 

Futurum (caféet nedre Futurum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdistrikt Fånäs med vallokal i 

kommunhuset 

Valdistrikt Västerängen med 

vallokal i Västerängsskolan 

Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL



TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

Datum Vår beteckning 

2018-04-06 KS 2017/00478 nr 81391 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdistrikt Åsenområdet med 

vallokal i Gransäterskolan 

Valdistrikt Ekillaområdet med 

vallokal i Gransäterskolan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdistrikt Övergran med 

vallokal i Övergransgården 

Valdistrikt Skokloster med 

vallokal i Slottsskolan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ärendet 

Arbetet med att få fram potentiella röstmottagare gjorts på flera sätt. Dels 

har tidigare års ordförande, vice ordförande och röstmottagare kontaktats 

per brev och beretts möjlighet att anmäla intresse för deltagande. Därutöver 

har det funnits möjlighet att anmäla intresse för deltagande via kommunens 

hemsida. Några spontananmälningar har också inkommit till kommunen.  

Alla intresseanmälningar har sammanställts och urval av personal har gjorts 

baserat på följande:  

- Tidigare erfarenhet av valarbete 

- Språkkunskaper utöver svenska  

- Önskemål om lokal för tjänstgöring 

- Önskemål om post för tjänstgöring 

- Intresse av att även medverka i EU-valet 2019 

Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL



TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 

Datum Vår beteckning 

2018-04-06 KS 2017/00478 nr 81391 

- Specifika önskemål från tidigare års ordföranden om att behålla tidigare 

personal 

- Ambition att blanda ny och erfaren personal 

Antalet röstmottagare per distrikt är lika stort som tidigare år. De allra flesta 

ordförande från tidigare år har ansett denna bemanning tillräcklig och den 

överensstämmer också med lagens krav på bemanning.  

Därutöver finns möjlighet att ta in extra bemanning vid behov. Detta 

behandlas i separat ärende.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Finansieras inom ram.  

Uppföljning 

Beslutet följs upp vid den uppföljning som görs efter valets genomförande. 

Beslutsunderlag 

– Intresseanmälningar (bifogas ej)

__________ 

Beslut skickas till 

Förordnade 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-04-16 KS 2018/00306 nr 81644 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Valet 2018: Extra bemanning 

Förslag till beslut  

1. Valnämnden beslutar att rekrytera och utbilda tio extra röstmottagare att 

använda som reserv/extra resurs på valdagen 2018. Dessa tio 

röstmottagare arvoderas som övriga röstmottagare.  

2. Valnämnden uppdrar till kommunstyrelsens kansli att rekrytera och 

utbilda tio kandidater till att bli extra röstmottagare.  

3. Valdagen uppdrar till valnämndens ordförande att förordna dessa tio 

röstmottagare efter genomgången utbildning.    

 

Sammanfattning 

Endast den som fått sådan utbildning som krävs för uppdraget får förordnas 

som röstmottagare. Detta är nytt inför årets val, och ställer kommunen inför 

något större utmaning än tidigare år. Detta med tanke på att den personal 

som utbildats av olika anledningar kan hindras från deltagande på valdagen. 

Med det i åtanke föreslår förvaltningen att tio extra personer (en extra 

person för varje distrikt) rekryteras och utbildas till röstmottagare på samma 

sätt som övriga förordnade röstmottagare. Detta i syfte att minska 

sårbarheten och öka möjligheterna för kommunen att uppfylla vallagens 

krav på utbildad personal.  

För att öka möjligheten att få personal som är intresserad av att utbildas som 

reserver föreslår förvaltningen att de extra röstmottagare som inte blir 

inkallade som ersättare för en ordinarie röstmottagare skickas till de olika 

distrikten som en extra resurs under valdag och rösträkning.      

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslaget medför en extra kostnad om 400 kr för utbildning och 2300 kr i 

arvode per person. Detta kan finansieras inom befintlig budgetram.  

Uppföljning 

Beslutet följs upp vid den uppföljning som görs efter valets genomförande.  

Beslutsunderlag 

–    

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli  

 



Utbildning för dig som ska vara 

röstmottagare –

valdagsröstning 



Praktisk information

• Tider

• Pauser

• Övrigt



Innehåll

1. Roller och ansvar

2. Material och rutiner

3. Valsedlar och valkuvert

4. Röstmottagning

5. Ta emot budröster

6. Hantera förtidsröster i vallokalen

7. Avbrott i röstmottagningen

8. Avsluta röstmottagningen

9. Räkna och redovisa valet

10. Avsluta valet

11. Kunskapstest

12. Avslutning



1. Roller och 

ansvar



Roller och ansvar

• Antal röstmottagare i vallokalen.

• Minsta antal röstmottagare vid röstmottagning.

• Röstmottagarnas huvuduppgift.



Roller och ansvar

• Röstmottagarna.

• Valnämnden. 



2. Material och 

rutiner



Material och rutiner

• Innan röstmottagningen börjar

– Handledning.

– Valnämnden informerar.



Material och rutiner

Innan röstmottagningen börjar.

• Skyltar.

• Affischer.

• Bord och övrig möblering.

Valnämnden informerar om skyltar.

Vad gör du om det 

saknas material?



Ställa i ordning vallokalen

Varför behöver

det finnas en bords-

skärm eller låg 

skärm?



Röstlängden och valurnan

Förteckningen över röstberättigade i valdistriktet, 

röstlängden och valurnan

• Placeras skyddade men ändå väl synliga för 

väljarna.

• Lämnas aldrig utan uppsikt.

• Valurnan ska vara stängd.



Röstlängden och valurnan

• Säkerheten och förtroendet för valet.

• Valurnan bör vara förseglad.

– Plastplomb

– Säkerhetstejp



3. Valsedlar och 

valkuvert



Valsedlar och valkuvert

• Valsedlarnas och valkuvertens placering.

• Alla valsedlar ska behandlas och tillhandahållas 

för väljarna på samma sätt.

• Valnämnden fattar beslut och informerar

om hur valsedlarna ska placeras.



Obligatoriska valsedlar RKL

Dessa valsedlar ska enligt lag finnas i alla lokaler: 

• Riksdag, kommun och landsting

– Blanka valsedlar.

– Partivalsedlar för de partier som vid något av de två 

senaste riksdagsvalen fått mer än 1 % av rösterna i 

hela landet – se handledning.



Obligatoriska valsedlar RKL

• För kommun- och landstingsval

– Partivalsedlar för de lokala partier som har mandat i 

fullmäktige.

• Ordning och påfyllt bland valsedlarna.



Obligatoriska valsedlar EP

Dessa valsedlar ska enligt lag finnas i alla lokaler:

• Europaparlamentet

– Blanka valsedlar.

– Valsedlar för de partier som vid något av de två 

senaste EP-valen fått mer än 1 % av rösterna i hela 

landet – se handledningen.



Övriga valsedlar

• Partiernas egna namnvalsedlar till vallokalen.

– Läggs ut av partiet eller en röstmottagare.

• Valnämnden beslutar och informerar om 

rutinerna. 

Varför är 

placeringen av 

valsedlar viktig?



Anmälda partier och samtycken

• Anmälda partier

Senast 30 dagar före 

valdagen måste ett parti 

anmält att de ställer upp i 

valet.

• Samtycke till kandidatur

Samtycke till kandidatur 

senast fredag före val-

dagen (d.v.s. 7 sept. 

2018).
Var finns 

information om 

anmälda partier och 

samtycken?



4. Röstmottagning



Röstmottagning

• Vid valdagsröstningens inledning – tom urna

• Plombering av valurna.



Röstmottagning

• Avprickning i röstlängd.

• Se beskrivning av steg för steg i handledningen.



Kontrollera väljarens identitet och 

anteckna i röstlängden

• Väljare som inte är känd eller kan styrka sin 

identitet.

• Se mer information om röstmottagning i 

vallokal i handledningen.



Diskussion

Vad gäller som id-

handling när väljaren 

ska styrka sin 

identitet?

Vad händer om 

något kuvert 

hamnar i fel urna? 

Vad ska du göra 

då?

När ska du som 

röstmottagare neka 

någon att rösta? Hur 

gör du då?

Vad ska du göra 

om det står flera 

personer bakom 

en skärm?



Ta emot och hantera väljarens röst

• Fler valkuvert än vad väljaren har rösträtt till.

• Om väljaren saknar rösträtt i något val.

• Hjälp bakom skärmen.



5. Ta emot 

budröster



Ta emot budröster

• Bud

– Ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning.

Intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt.

• Budröstningsmaterial

– Informationsblad med instruktioner.



Ta emot budröster

• Väljaren ska göra i ordning rösten och det måste 

finnas ett vittne.

• Väljaren, vittnet och budet ska fylla i alla 

uppgifter när rösten görs i ordning.

• Budet.



Ta emot budröster



6. Hantera 

förtidsröster i 

vallokalen



Hantera förtidsröster i 

vallokalen

• Valnämnden levererar förtidsröster till 

vallokalen.

• Leverans av röster.

– Kartong/omslag.

– Kvitto.

• Röstmottagarens uppgift.

• Räkning av fönsterkuverten som

levererats och jämförelse med kvittot

samt notering i protokollet.



Hantera förtidsröster i 

vallokalen

• Därefter granskning av förtidsrösterna och 

markering i  röstlängden.

• Viktigt att börja med granskningen så snart som 

möjligt. 

• När röstmottagningen är avslutad på kvällen.



Granska fönsterkuvert och 

innehåll

Hur kan 

arbetsfördelning 

ge effektivare 

arbete?

Varför läggs 

valkuverten i 

urnorna först efter 

kl.20.00?



7. Avbrott i 

röstmottagningen



Avbrott i röstmottagningen

• Röstmottagningen kan behöva stängas på grund 

av planerade/oplanerade avbrott:

– Lunch.

– Olycka.

– Säkerhetsproblem. 

– Lokalen kan ha avvikande öppettid.



Avbrott i röstmottagningen

• Vid planerat avbrott

– Information till väljare.

– Ge möjlighet att rösta.

• Beslut om ett oplanerat avbrott.

• Hantera valmaterialet.



Avbrott i röstmottagningen

• Vid oplanerade avbrott

– Information till väljarna och till valnämnden.



Öppna röstmottagningen

efter avbrott

• När röstmottagningen öppnar igen, ska 

förseglingen på valurnan kontrolleras.

• Samma nummer på förseglingen och i 

protokollet.



8. Avsluta 

röstmottagningen



9. Räkna och 

redovisa valet



Räkna och redovisa valet

• Vid val till riksdag, kommun och landsting

– Valurna och val

– Börja med riksdagsvalet.

• Vid val till Europaparlamentet

– En valurna.

• Se handledningen för mer information om

hur räkning och redovisning ska

hanteras.

Hur gör du om 

allmänheten vill titta 

på rösträkningen?



Räkna och öppna valkuverten



Dela upp valsedlarna

Hur ser en ogiltig 

röst från valurnan 

ut?



Packa valsedlar i omslag

Packa alla valsedlar så att dessa kan transporteras 

säkert till valnämnden. 

• Godkända valsedlar för varje parti i 

resultatbilagan - ett omslag per parti.

• Valsedlar för övriga anmälda partier - läggs 

tillsammans osorterade i ett omslag.



Lägga omslag i valkassar vid val till 

riksdag, kommun och landsting

Viktigt att avsluta ett val helt och hållet innan 

räkningen av nästa val påbörjas - inga valsedlar 

blandas ihop.

Gul valkasse

• Lägg ner omslag med valsedlar från 

riksdagsvalet.

• Fyll i resultatbilagan och lägg ner den.



Lägga omslag i valkassar vid val till 

riksdag, kommun och landsting

Vit valkasse

• Lägg ner alla omslag med valsedlar från valet till 

kommunfullmäktige.

• Fyll i resultatbilagan och lägg ner den.

Blå valkasse

• Lägg ner alla omslag med valsedlar från

valet till landstingsfullmäktige.

• Fyll i resultatbilagan och lägg

ner den.



Lägga omslag i valkassar vid val till 

riksdag, kommun och landsting

Röd valkasse

• Lägg ner omslag med felsända, underkända och 

för sent inkomna förtidsröster.

• Lägg ner omslag med tomma kuvert från 

budröstningen och de felaktigt iordninggjorda.

• Lägg ner protokoll och röstlängd.

Använd blanketten ”Innehåll röd kasse”

för kontroll.



Lägga omslag i valkassar vid val 

till Europaparlamentet

Grön valkasse

• Lägg ner alla omslag med valsedlar från valet till 

Europaparlamentet.

• Fyll i resultatbilagan och lägg

ner den.



Lägga omslag i valkassar vid val 

till Europaparlamentet

Röd valkasse

• Lägg ner omslag med felsända, underkända och 

för sent inkomna. Även omslag med tomma 

kuvert från budröstningen samt de felaktigt 

iordninggjorda budrösterna.

• Lägg ner protokoll och röstlängd.

Använd blanketten "Innehåll röd kasse”

för kontroll.



Packa valsedlar i omslag

• Blanka valsedlar - i ett gemensamt omslag. 

• Alla underkända och tomma valkuvert från 

valurnan - i ett gemensamt omslag. 



Inför överlämning

• Alla omslag ska fyllas i, undertecknas och 

förslutas.

• Ordföranden och en röstmottagare utsedd av 

ordföranden skriver under omslagen.

• Viktigt vid överlämning till valnämnden. 

• Kom ihåg att valkassarna inte ska förslutas.



10. Avsluta valet



Inför överlämning

Valnämnden:

• kontrollerar omslagen.

• försluter valkassarna.

Vem ska följa

med ordföranden in till 

valnämnden med 

valhandlingarna?



Avsluta valet

• Ordförande och utsedd röstmottagare – ska 

skriva under protokollet och därmed avsluta 

valet.

• Samma personer som undertecknar protokollet 

och alla omslag.

• Övriga uppgifter som inte redan är ifyllda i 

protokollet ska också fyllas i, t.ex.

röstmottagare.



Avsluta valet



11. Kunskapstest



1. Vilka får rösta i en vallokal?

a) Väljare som är folkbokförda i lokalens 

valdistrikt. 

b) Alla väljare. Det är möjligt att rösta i vilken 

vallokal som helst i Sverige. 

c) De som har registrerat sig för den vallokalen.



2. Vad är viktigt att placera så att inga obehöriga 

kommer åt dem men ändå är synliga för väljarna?

a) Röstlängden och valkuverten.

b) Valsedlarna och valurnan.

c) Röstlängden och valurnan.



3. Hur många röstmottagare måste det minst 

finnas i vallokalen när det är röstmottagning?

a) Tre

b) Fyra

c) Fem



a) Blanka valsedlar och valsedlar för de partier som vid 

något av de två senaste valen fått minst 3 % av 

rösterna i hela landet.

b) Blanka valsedlar. 

c) Blanka valsedlar och valsedlar för

de partier som vid de två senaste

riksdagsvalen fått minst 1 % av

rösterna i hela landet och partier

som är representerade i kommun-

eller landstingsfullmäktige.

4. Vilka valsedlar ska enligt lag finnas i alla 

röstningslokaler?



5. Om en väljare har lagt i två valsedlar i 

valkuvertet, vad ska du göra?

a) Ingenting – det är bara om valkuvertet är helt tomt 

som rösten inte ska tas emot.

b) Eftersom valkuvertet inte är rätt iordninggjort får 

väljaren information om vad som är fel och får inte 

möjligheten att göra om sin röst.

c) Eftersom valkuvertet inte är rätt iordninggjort

får väljaren information om vad som är fel

och får möjligheten att göra om sin röst.



6. På vilket sätt ska väljaren styrka sin 

identitet? 

a) Genom att säga sitt personnummer för 

röstmottagarna.

b) Genom att väljaren är känd för röstmottagarna, visar 

en id-handling eller genom att väljaren låter någon 

annan intyga väljarens identitet. 

c) Genom att skriva under ett intyg som intygar 

identiteten.



7. Vad ska du göra om du inte hittar 

väljaren i röstlängden?

a) Om väljaren har med sig sitt röstkort får hen rösta 

ändå.

b) Leta längst bak i röstlängden för att se om väljaren har 

lagts till av valnämnden och om väljaren inte finns där, 

ringa valnämnden för att se vart hen kan gå för att 

rösta. 

c) Väljaren får komma tillbaka på kvällen

och kan eventuellt få rösta då. 



8. Vad ska du göra om ett bud kommer med ett 

budkuvert som inte är underskrivet av väljaren? 

a) Berätta för budet vad som är fel och lämna tillbaka 

budkuvertet till budet. 

b) Berätta för budet vad som är fel, behålla budkuvertet 

och ge nytt budröstningsmaterial till budet. Budet får 

gå tillbaka till väljaren och göra om röstningen. 

c) Berätta för budet vad som är fel och be budet skriva 

under i väljarens ställe.



9. Hur ska förtidsröster som underkänns 

vid förtidsgranskningen hanteras?

a) Genom att skriva på fönsterkuverten vad som är fel, 

ställa dem på högkant i lådan och senare lägga dem i 

omslag.

b) De ska tas om hand av ordföranden och skickas 

senare med posten till valnämnden.

c) Valnämnden hämtar upp alla underkända

förtidsröster under valdagen.



10. Hur markeras en godkänd förtidsröst i 

röstlängden?

a) Med ett P.

b) Godkända förtidsröster markeras inte i 

röstlängden.

c) Med ett /.



11. Vad ska du göra vid avbrott i 

röstmottagningen?

a) Ta upp och räkna alla röster som kommit in 

hittills.

b) Försegla valurnan, anteckna förseglingens nummer 

i protokollet och förvara röstlängd och valurna på 

en säker plats.

c) Packa ihop alla röster och skicka dem med

posten till valnämnden.



12. Vilket valkuvert är underkänt?

a) När det finns en valsedel med ett partinamn 

som inte står på resultatbilagan.

b) När det finns två valsedlar i valkuvertet.

c) När det finns en valsedel med ett handskrivet 

partinamn.



13. Hur räknas blanka valsedlar?

a) De läggs i högen för övriga partier och räknas 

där.

b) De räknas för sig och antalet anges på 

resultatbilagan.

c) De räknas inte i vallokalen utan av valnämnden.



14. Hur ska valsedlarna sorteras vid 

räkningen?

a) De sorteras i högar och räknas enligt 

uppräkningen som står på resultatbilagan.

b) De sorteras och räknas för varje enskilt parti 

och för varje enskild valsedelstyp.

c) De sorteras och räknas enligt beslut av 

ordföranden.



15. Vilka valsedlar från valurnan ska läggas i 

omslag?

a) De valsedlar som ordföranden bestämmer.

b) Bara valsedlar som är godkända, resten läggs i 

en plastpåse.

c) Alla valsedlar.



16. Vad kontrollerar valnämnden vid 

överlämningen av valmaterial till dem?

a) Valnämnden kontrollerar inget, det är hos 

länsstyrelsen som kontrollen görs.

b) Att varje valkasse innehåller rätt saker, att alla 

omslag är underskrivna och tillslutna och att 

protokollet är korrekt ifyllt och underskrivet. 

c) Att röstmottagningen har gått rätt till

under dagen genom intervjuer av

ordföranden.



Om du vill repetera finns även materialet som en 

webbutbildning, Utbildning för dig som är

röstmottagare – valdagsröstning, på val.se.

Se även handledningen på val.se.

Avslutning



Utbildning för dig som ska vara 

röstmottagare – förtidsröstning



Praktisk information

• Tider

• Pauser

• Övrigt



Innehåll

1. Roller och ansvar

2. Material och rutiner

3. Valsedlar och valkuvert

4. Röstmottagning

5. Ta emot budröster

6. Avbrott i röstmottagningen

7. Avsluta röstmottagningen

8. Kunskapstest

9. Avslutning



1. Roller och 

ansvar



Roller och ansvar

• Antal röstmottagare i vallokalen.

• Minsta antal röstmottagare vid röstmottagning.

• Röstmottagarnas huvuduppgift.



Roller och ansvar

• Röstmottagarna.

• Valnämnden. 



2. Material och 

rutiner



Material och rutiner

• Innan röstmottagningen börjar

– Handledning.

– Valnämnden informerar.



Material och rutiner

Innan röstmottagningen börjar den första dagen:

• Skyltar.

• Affischer.

• Bord och övrig möblering.



Material och rutiner

• Valnämnden informerar om skyltar.

– Vilka och vart. 

– Skyltar utomhus.

Varför bör 

uppsamlingslådan 

vara låst eller 

förseglad?

Vad gör du om

det saknas

material?



Ställa i ordning 

röstningslokalen

Varför behöver

det finnas en bords-

skärm eller låg 

skärm?

Hur ska 

skärmarna

placeras?



Väljarförteckningen och 

uppsamlingslådan

• Förteckning – förtidsröster: väljarförteckning.

• Väljarförteckning och uppsamlingslåda:

– Placeras skyddade men ändå väl synliga för väljarna.

– Lämnas aldrig utan uppsikt.

• Uppsamlingslådan ska vara stängd. 



Väljarförteckningen och 

uppsamlingslådan

• Uppsamlingslådan bör vara förseglad.

– Plastplomb eller med säkerhetstejp.

– Förseglingens nummer – dagrapport.

– Förseglingar – tillgängliga i röstningslokalen.



Väljarförteckningen och 

uppsamlingslådan

• Om uppsamlingslådan blir full

– Byt ut mot en ny.

– Utbytt uppsamlingslåda ska förvaras säkert.

• Rutinerna kan skilja sig åt mellan kommunerna.

– Följ rutiner som bestämts för

just din röstningslokal.



3. Valsedlar och 

valkuvert



Valsedlar och valkuvert

• Valsedlarnas och valkuvertens placering.

• Alla valsedlar ska behandlas och tillhandahållas 

för väljarna på samma sätt.

• Valnämnden fattar beslut och informerar

om hur valsedlarna ska placeras.



Obligatoriska valsedlar RKL

Dessa valsedlar ska enligt lag finnas i alla lokaler: 

• Riksdag, kommun och landsting

– Blanka valsedlar.

– Partivalsedlar för de partier som vid något av de två 

senaste riksdagsvalen fått mer än 1 % av rösterna i 

hela landet – se handledning.



Obligatoriska valsedlar RKL

• För kommun- och landstingsval

– Partivalsedlar för de lokala partier som har mandat i 

fullmäktige.

• Ordning och påfyllt bland valsedlarna.

Varför är

placeringen av 

valsedlarna

viktig?



Övriga valsedlar

• Partiernas egna namnvalsedlar till 

röstningslokalen.

– Läggs ut av partiet eller en röstmottagare.

• Valnämnden beslutar och informerar om 

rutinerna. 



Obligatoriska valsedlar EP

Dessa valsedlar ska enligt lag finnas i alla lokaler:

• Europaparlamentet

– Blanka valsedlar.

– Valsedlar för de partier som vid något av de två 

senaste EP-valen fått mer än 1 % av rösterna i hela 

landet – se handledningen.



Anmälda partier och samtycken

• Anmälda partier

Senast 30 dgr före 

valdagen måste ett parti 

anmält att de ställer upp 

i valet

• Samtycke till kandidatur

Samtycke till kandidatur 

senast fredag före 

valdagen (dvs. 7 sept. 

2018)
Var finns

information om 

anmälda partier och 

samtycken?



4. Röstmottagning



Röstmottagning

• Under förtidsröstningen – anteckning på 

väljarförteckningen att väljaren har röstat.

• Väljarens nummer från väljarförteckningen till 

fönsterkuvertet för förtidsrösten.



Kontrollera väljarens identitet och 

anteckna i väljarförteckningen



Ta emot och hantera väljarens röst



Diskussion

Varför ska

väljarens nummer enligt 

väljarförteckningen 

skrivas på fönster-

kuvertet?

Vad gäller som id-

handling när väljaren 

ska styrka sin 

identitet?

Fler bakom

skärmen?

Vad händer om 

uppsamlingslådan 

blir full under 

dagen? 



Ta emot och hantera väljarens röst

• Fler valkuvert än vad väljaren har rösträtt till.

• Om väljaren saknar rösträtt i något val.

• Om väljaren ångrar sig och vill rösta på nytt.



5. Ta emot 

budröster



Ta emot budröster

• Bud och budröstningsmaterial

– Ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning eller 

intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt.



Ta emot budröster

• Väljaren ska göra i ordning rösten och det måste 

finnas ett vittne.

– Väljaren, vittnet och budet ska fylla i alla uppgifter 

som begärs på kuvertet.

– I budröstningsmaterialet – ett informationsblad med 

instruktioner.



Ta emot budröster

• Budet ska lämna över budkuvertet till 

röstmottagaren. Hur hantera

en godkänd/

underkänd 

budröst? 

Id-kontroll

av budet 



Lantbrevbärare som bud

• Lantbrevbärare kan vara bud under 

förtidsröstningen.

• Lantbrevbäraren fyller i en

särskild ruta på budkuvertet.

– Hen ska skriva under, fylla i sitt 

tjänstgöringsnummer eller stämpla.

– Istället för tjänstgöringsnummer eller

stämpel – lantbrevbärarens 

personnummer.

Hur hantera flera 

budkuvert från 

lantbrevbärare?



Lantbrevbärare som bud

• En lantbrevbärare – flera budröster samtidigt till 

röstningslokalen.

• Granska och skriv upp en budröst i taget.



Ambulerande röstmottagare

• Ambulerande röstmottagare – kan ta emot 

förtidsröster i t.ex. väljarens bostad.

• Valnämnden informerar om rutinerna för hur 

det ska hanteras i din kommun.



6. Avbrott i 

röstmottagningen



Avbrott i röstmottagningen

• Röstmottagningen kan behöva stängas på grund 

av planerade/oplanerade avbrott:

– Lunch.

– Olycka.

– Säkerhet. 



Avbrott i röstmottagningen

• Beslut om ett oplanerat avbrott.

– Kontakta valnämnden för fortsatta instruktioner och 

anteckna händelsen i dagrapporten Vid planerat 

avbrott

– Information till väljare.

– Ge möjlighet att rösta.



Avbrott i röstmottagningen

Tänk på att inte lämna uppsamlingslådan eller 

väljarförteckningarna obevakade under någon tid!



Öppna röstmottagningen efter 

avbrott

• När röstmottagningen öppnar igen, ska 

plomberingen och förseglingen på 

uppsamlingslådan kontrolleras.

• Samma nummer på plomberingen och 

förseglingen som står antecknat i dagrapporten.



7. Avsluta 

röstmottagningen



8. Kunskapstest



a) I den kommun där väljaren har sin vallokal.

b) I en röstningslokal var som helst i Sverige.

c) I det landsting där väljaren har sin vallokal.

1. Var är det möjligt att förtidsrösta?



a) Öppna uppsamlingslådan och ta ut 

förtidsrösterna och lägga dem i ett omslag. 

b) Stänga röstmottagningen tillfälligt, därefter 

öppna uppsamlingslådan och ta ut 

förtidsrösterna. 

c) Byta ut hela uppsamlingslådan

utan att röstmottagningen störs. 

2. Vad ska du göra om uppsamlingslådan 

blir full?



a) Läsa upp numret högt för den första väljaren 

som röstar i lokalen. 

b) Skriva ner numret på förseglingen i 

dagrapporten.

c) Meddela numret till valnämnden genom

att ringa dem.

3. Vad ska du göra med det nummer som 

står på förseglingen när uppsamlingslådan 

förseglas?



a) Blanka valsedlar och valsedlar för de partier som 

vid något av de två senaste valen fått minst 3 % av 

rösterna i hela landet. 

b) Blanka valsedlar. 

c) Blanka valsedlar och valsedlar för de

partier som vid de två senaste valen 

fått minst 1 % av rösterna i hela landet. 

4. Vilka valsedlar ska enligt lag finnas i alla 

röstningslokaler? 



a) Ingenting – bara om valkuvertet är helt tomt ska 

rösten inte ska tas emot.

b) Eftersom valkuvertet inte är rätt iordninggjort får 

väljaren information om vad som är fel och får inte 

möjligheten att göra om sin röstning.

c) Eftersom valkuvertet inte är rätt

iordninggjort får väljaren information

om vad som är fel och får möjligheten

att göra om sin röstning.

5. Om en väljare har lagt i två valsedlar i 

valkuvertet, vad ska du göra då?



a) Genom att säga sitt personnummer för 

röstmottagarna. 

b) Genom att väljaren är känd för röstmottagarna, 

visar en id-handling eller genom att väljaren 

låter någon annan intyga väljaren. 

c) Genom att skriva under ett intyg som

intygar identiteten.

6. På vilket sätt ska väljaren styrka sin 

identitet? 



a) Berätta för budet vad som är fel och be budet 

klistra igen kuvertet. 

b) Berätta för budet vad som är fel och lämna 

tillbaka budkuvertet. 

c) Berätta för budet vad som är fel,

behålla budkuvertet och ge nytt

budröstningsmaterial till budet. 

7. Vad ska du göra om ett bud kommer 

med ett budkuvert som inte är igenklistrat?



a) Genom att kontrollera att den inte blivit 

sönderklippt.

b) Genom att kontrollera att förseglingen är

hel och att förseglingens nummer är det

som finns antecknat i dagrapporten.

c) Genom att skriva ett särskilt intyg

om att förseglingen är obruten

8. Hur kontrollerar du att förseglingen på 

uppsamlingslådan inte har blivit bruten 

under ett avbrott i röstmottagningen?



a) Se till att det finns tillräckligt med material till 

efterföljande röstningstillfälle och beställa mer 

om det behövs.

b) Tömma alla papperskorgar.

c) Säkerställa att ingen kan se in i lokalen. 

9. Vad bör du göra innan du lämnar 

lokalen? 



Om du vill repetera finns även materialet som en 

webbutbildning, Utbildning för dig som är

röstmottagare – förtidsröstning, på val.se.

Se även handledningen på val.se.

Avslutning
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
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sara.widstromer@habo.se 

 

Utbildning av röstmottagare 

Förslag till beslut  

1. Valnämnden beslutar att utbildning av röstmottagare ska ske enligt 

nedan.  

2. Valnämnden uppdrar till kommunstyrelsens kansli att genomföra 

utbildningar av röstmottagare vid förtidsröstning samt i vallokal.  

 

Sammanfattning 

Endast den som fått sådan utbildning som krävs för uppdraget får förordnas 

som röstmottagare. Kommunen beslutar själv om vad som anses vara en 

acceptabel nivå för utbildningen. Valnämnden föreslås därför besluta om 

följande:  

Utbildning av röstmottagare ska i första hand ske på plats i kommunhuset 

med det utbildningsmaterial som valmyndigheten erbjuder. Deltagande i 

denna utbildning ska återrapporteras till valnämnden.  

I andra hand ska utbildning genomföras via självstudier på av 

valmyndighetens webbutbildning och redovisas genom att utbildningsbevis 

skickas till valnämnden.  

Om outbildad personal måste blixtinkallas på grund av personalbortfall i 

anslutning till valet ska en kortare utbildning/genomgång genomföras av 

ordföranden i det aktuella valdistriktet kring vad som gäller.   

 
Ärendet 

Enligt vallagen får endast den som fått sådan utbildning som krävs för 

uppdraget får förordnas som röstmottagare. Det är därmed obligatoriskt med 

utbildning av alla röstmottagare. Det är dock upp till respektive kommun att 

besluta om vad som innefattas i kravet på en utbildning som krävs för 

uppdraget. Kommunen behöver fatta beslut om vad som är den lägsta 

acceptabla utbildning som krävs.   

Valmyndigheten erbjuder utbildningsmaterial i form av powerpoint-

presentationer med filmer, vilket kommunen kan använda sig av. Likaså 

erbjuder valmyndigheten en webbutbildning med avslutande kunskapstest, 

där bevis på genomgången utbildning kan skrivas ut.  

Förvaltningen föreslår att den mer fördjupade utbildningen i form av 

powerpointpresentationer ska användas i första hand och att ett flertal 

utbildningstillfällen på plats i kommunhuset bör erbjudas för att säkerställa 

att så många som möjligt kan delta. Deltagande i utbildningarna redovisas 

sedan till valnämnden genom närvarolista. Detta bedöms vara den 
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utbildning som ger mest kunskap samt erfarenhetsutbyte genom flera 

diskussionsfrågor.  

Om någon av de personer valnämnden förordnat under förutsättning att de 

genomgått en utbildning inte kan delta i något av de utbildningstillfällen 

som erbjuds föreslås att personen på egen hand genomgår webbutbildningen 

och bevisar detta genom att skicka in beviset på genomgången utbildning till 

kommunstyrelsens kansli.  

Det finns alltid en risk att extra bemanning behöver kallas in så sent som 

under valhelgen på grund av sjukdom eller annat personalbortfall och att 

personen inte hinner genomgå någon utbildning. I sådant fall föreslår 

förvaltningen att ordföranden i det distrikt personen ska tjänstgöra går 

igenom vad som gäller innan personen träder i tjänst.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Genomförande av utbildningar finansieras inom ram.  

Uppföljning 

Beslutet följs upp vid den uppföljning som görs efter valets genomförande.  

Beslutsunderlag 

– Valmyndighetens utbildningsmaterial   

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli  

 



Utbildning för dig som ska vara 

röstmottagare –

valdagsröstning 



Praktisk information

• Tider

• Pauser

• Övrigt



Innehåll

1. Roller och ansvar

2. Material och rutiner

3. Valsedlar och valkuvert

4. Röstmottagning

5. Ta emot budröster

6. Hantera förtidsröster i vallokalen

7. Avbrott i röstmottagningen

8. Avsluta röstmottagningen

9. Räkna och redovisa valet

10. Avsluta valet

11. Kunskapstest

12. Avslutning



1. Roller och 

ansvar



Roller och ansvar

• Antal röstmottagare i vallokalen.

• Minsta antal röstmottagare vid röstmottagning.

• Röstmottagarnas huvuduppgift.



Roller och ansvar

• Röstmottagarna.

• Valnämnden. 



2. Material och 

rutiner



Material och rutiner

• Innan röstmottagningen börjar

– Handledning.

– Valnämnden informerar.



Material och rutiner

Innan röstmottagningen börjar.

• Skyltar.

• Affischer.

• Bord och övrig möblering.

Valnämnden informerar om skyltar.

Vad gör du om det 

saknas material?



Ställa i ordning vallokalen

Varför behöver

det finnas en bords-

skärm eller låg 

skärm?



Röstlängden och valurnan

Förteckningen över röstberättigade i valdistriktet, 

röstlängden och valurnan

• Placeras skyddade men ändå väl synliga för 

väljarna.

• Lämnas aldrig utan uppsikt.

• Valurnan ska vara stängd.



Röstlängden och valurnan

• Säkerheten och förtroendet för valet.

• Valurnan bör vara förseglad.

– Plastplomb

– Säkerhetstejp



3. Valsedlar och 

valkuvert



Valsedlar och valkuvert

• Valsedlarnas och valkuvertens placering.

• Alla valsedlar ska behandlas och tillhandahållas 

för väljarna på samma sätt.

• Valnämnden fattar beslut och informerar

om hur valsedlarna ska placeras.



Obligatoriska valsedlar RKL

Dessa valsedlar ska enligt lag finnas i alla lokaler: 

• Riksdag, kommun och landsting

– Blanka valsedlar.

– Partivalsedlar för de partier som vid något av de två 

senaste riksdagsvalen fått mer än 1 % av rösterna i 

hela landet – se handledning.



Obligatoriska valsedlar RKL

• För kommun- och landstingsval

– Partivalsedlar för de lokala partier som har mandat i 

fullmäktige.

• Ordning och påfyllt bland valsedlarna.



Obligatoriska valsedlar EP

Dessa valsedlar ska enligt lag finnas i alla lokaler:

• Europaparlamentet

– Blanka valsedlar.

– Valsedlar för de partier som vid något av de två 

senaste EP-valen fått mer än 1 % av rösterna i hela 

landet – se handledningen.



Övriga valsedlar

• Partiernas egna namnvalsedlar till vallokalen.

– Läggs ut av partiet eller en röstmottagare.

• Valnämnden beslutar och informerar om 

rutinerna. 

Varför är 

placeringen av 

valsedlar viktig?



Anmälda partier och samtycken

• Anmälda partier

Senast 30 dagar före 

valdagen måste ett parti 

anmält att de ställer upp i 

valet.

• Samtycke till kandidatur

Samtycke till kandidatur 

senast fredag före val-

dagen (d.v.s. 7 sept. 

2018).
Var finns 

information om 

anmälda partier och 

samtycken?



4. Röstmottagning



Röstmottagning

• Vid valdagsröstningens inledning – tom urna

• Plombering av valurna.



Röstmottagning

• Avprickning i röstlängd.

• Se beskrivning av steg för steg i handledningen.



Kontrollera väljarens identitet och 

anteckna i röstlängden

• Väljare som inte är känd eller kan styrka sin 

identitet.

• Se mer information om röstmottagning i 

vallokal i handledningen.



Diskussion

Vad gäller som id-

handling när väljaren 

ska styrka sin 

identitet?

Vad händer om 

något kuvert 

hamnar i fel urna? 

Vad ska du göra 

då?

När ska du som 

röstmottagare neka 

någon att rösta? Hur 

gör du då?

Vad ska du göra 

om det står flera 

personer bakom 

en skärm?



Ta emot och hantera väljarens röst

• Fler valkuvert än vad väljaren har rösträtt till.

• Om väljaren saknar rösträtt i något val.

• Hjälp bakom skärmen.



5. Ta emot 

budröster



Ta emot budröster

• Bud

– Ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning.

Intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt.

• Budröstningsmaterial

– Informationsblad med instruktioner.



Ta emot budröster

• Väljaren ska göra i ordning rösten och det måste 

finnas ett vittne.

• Väljaren, vittnet och budet ska fylla i alla 

uppgifter när rösten görs i ordning.

• Budet.



Ta emot budröster



6. Hantera 

förtidsröster i 

vallokalen



Hantera förtidsröster i 

vallokalen

• Valnämnden levererar förtidsröster till 

vallokalen.

• Leverans av röster.

– Kartong/omslag.

– Kvitto.

• Röstmottagarens uppgift.

• Räkning av fönsterkuverten som

levererats och jämförelse med kvittot

samt notering i protokollet.



Hantera förtidsröster i 

vallokalen

• Därefter granskning av förtidsrösterna och 

markering i  röstlängden.

• Viktigt att börja med granskningen så snart som 

möjligt. 

• När röstmottagningen är avslutad på kvällen.



Granska fönsterkuvert och 

innehåll

Hur kan 

arbetsfördelning 

ge effektivare 

arbete?

Varför läggs 

valkuverten i 

urnorna först efter 

kl.20.00?



7. Avbrott i 

röstmottagningen



Avbrott i röstmottagningen

• Röstmottagningen kan behöva stängas på grund 

av planerade/oplanerade avbrott:

– Lunch.

– Olycka.

– Säkerhetsproblem. 

– Lokalen kan ha avvikande öppettid.



Avbrott i röstmottagningen

• Vid planerat avbrott

– Information till väljare.

– Ge möjlighet att rösta.

• Beslut om ett oplanerat avbrott.

• Hantera valmaterialet.



Avbrott i röstmottagningen

• Vid oplanerade avbrott

– Information till väljarna och till valnämnden.



Öppna röstmottagningen

efter avbrott

• När röstmottagningen öppnar igen, ska 

förseglingen på valurnan kontrolleras.

• Samma nummer på förseglingen och i 

protokollet.



8. Avsluta 

röstmottagningen



9. Räkna och 

redovisa valet



Räkna och redovisa valet

• Vid val till riksdag, kommun och landsting

– Valurna och val

– Börja med riksdagsvalet.

• Vid val till Europaparlamentet

– En valurna.

• Se handledningen för mer information om

hur räkning och redovisning ska

hanteras.

Hur gör du om 

allmänheten vill titta 

på rösträkningen?



Räkna och öppna valkuverten



Dela upp valsedlarna

Hur ser en ogiltig 

röst från valurnan 

ut?



Packa valsedlar i omslag

Packa alla valsedlar så att dessa kan transporteras 

säkert till valnämnden. 

• Godkända valsedlar för varje parti i 

resultatbilagan - ett omslag per parti.

• Valsedlar för övriga anmälda partier - läggs 

tillsammans osorterade i ett omslag.



Lägga omslag i valkassar vid val till 

riksdag, kommun och landsting

Viktigt att avsluta ett val helt och hållet innan 

räkningen av nästa val påbörjas - inga valsedlar 

blandas ihop.

Gul valkasse

• Lägg ner omslag med valsedlar från 

riksdagsvalet.

• Fyll i resultatbilagan och lägg ner den.



Lägga omslag i valkassar vid val till 

riksdag, kommun och landsting

Vit valkasse

• Lägg ner alla omslag med valsedlar från valet till 

kommunfullmäktige.

• Fyll i resultatbilagan och lägg ner den.

Blå valkasse

• Lägg ner alla omslag med valsedlar från

valet till landstingsfullmäktige.

• Fyll i resultatbilagan och lägg

ner den.



Lägga omslag i valkassar vid val till 

riksdag, kommun och landsting

Röd valkasse

• Lägg ner omslag med felsända, underkända och 

för sent inkomna förtidsröster.

• Lägg ner omslag med tomma kuvert från 

budröstningen och de felaktigt iordninggjorda.

• Lägg ner protokoll och röstlängd.

Använd blanketten ”Innehåll röd kasse”

för kontroll.



Lägga omslag i valkassar vid val 

till Europaparlamentet

Grön valkasse

• Lägg ner alla omslag med valsedlar från valet till 

Europaparlamentet.

• Fyll i resultatbilagan och lägg

ner den.



Lägga omslag i valkassar vid val 

till Europaparlamentet

Röd valkasse

• Lägg ner omslag med felsända, underkända och 

för sent inkomna. Även omslag med tomma 

kuvert från budröstningen samt de felaktigt 

iordninggjorda budrösterna.

• Lägg ner protokoll och röstlängd.

Använd blanketten "Innehåll röd kasse”

för kontroll.



Packa valsedlar i omslag

• Blanka valsedlar - i ett gemensamt omslag. 

• Alla underkända och tomma valkuvert från 

valurnan - i ett gemensamt omslag. 



Inför överlämning

• Alla omslag ska fyllas i, undertecknas och 

förslutas.

• Ordföranden och en röstmottagare utsedd av 

ordföranden skriver under omslagen.

• Viktigt vid överlämning till valnämnden. 

• Kom ihåg att valkassarna inte ska förslutas.



10. Avsluta valet



Inför överlämning

Valnämnden:

• kontrollerar omslagen.

• försluter valkassarna.

Vem ska följa

med ordföranden in till 

valnämnden med 

valhandlingarna?



Avsluta valet

• Ordförande och utsedd röstmottagare – ska 

skriva under protokollet och därmed avsluta 

valet.

• Samma personer som undertecknar protokollet 

och alla omslag.

• Övriga uppgifter som inte redan är ifyllda i 

protokollet ska också fyllas i, t.ex.

röstmottagare.



Avsluta valet



11. Kunskapstest



1. Vilka får rösta i en vallokal?

a) Väljare som är folkbokförda i lokalens 

valdistrikt. 

b) Alla väljare. Det är möjligt att rösta i vilken 

vallokal som helst i Sverige. 

c) De som har registrerat sig för den vallokalen.



2. Vad är viktigt att placera så att inga obehöriga 

kommer åt dem men ändå är synliga för väljarna?

a) Röstlängden och valkuverten.

b) Valsedlarna och valurnan.

c) Röstlängden och valurnan.



3. Hur många röstmottagare måste det minst 

finnas i vallokalen när det är röstmottagning?

a) Tre

b) Fyra

c) Fem



a) Blanka valsedlar och valsedlar för de partier som vid 

något av de två senaste valen fått minst 3 % av 

rösterna i hela landet.

b) Blanka valsedlar. 

c) Blanka valsedlar och valsedlar för

de partier som vid de två senaste

riksdagsvalen fått minst 1 % av

rösterna i hela landet och partier

som är representerade i kommun-

eller landstingsfullmäktige.

4. Vilka valsedlar ska enligt lag finnas i alla 

röstningslokaler?



5. Om en väljare har lagt i två valsedlar i 

valkuvertet, vad ska du göra?

a) Ingenting – det är bara om valkuvertet är helt tomt 

som rösten inte ska tas emot.

b) Eftersom valkuvertet inte är rätt iordninggjort får 

väljaren information om vad som är fel och får inte 

möjligheten att göra om sin röst.

c) Eftersom valkuvertet inte är rätt iordninggjort

får väljaren information om vad som är fel

och får möjligheten att göra om sin röst.



6. På vilket sätt ska väljaren styrka sin 

identitet? 

a) Genom att säga sitt personnummer för 

röstmottagarna.

b) Genom att väljaren är känd för röstmottagarna, visar 

en id-handling eller genom att väljaren låter någon 

annan intyga väljarens identitet. 

c) Genom att skriva under ett intyg som intygar 

identiteten.



7. Vad ska du göra om du inte hittar 

väljaren i röstlängden?

a) Om väljaren har med sig sitt röstkort får hen rösta 

ändå.

b) Leta längst bak i röstlängden för att se om väljaren har 

lagts till av valnämnden och om väljaren inte finns där, 

ringa valnämnden för att se vart hen kan gå för att 

rösta. 

c) Väljaren får komma tillbaka på kvällen

och kan eventuellt få rösta då. 



8. Vad ska du göra om ett bud kommer med ett 

budkuvert som inte är underskrivet av väljaren? 

a) Berätta för budet vad som är fel och lämna tillbaka 

budkuvertet till budet. 

b) Berätta för budet vad som är fel, behålla budkuvertet 

och ge nytt budröstningsmaterial till budet. Budet får 

gå tillbaka till väljaren och göra om röstningen. 

c) Berätta för budet vad som är fel och be budet skriva 

under i väljarens ställe.



9. Hur ska förtidsröster som underkänns 

vid förtidsgranskningen hanteras?

a) Genom att skriva på fönsterkuverten vad som är fel, 

ställa dem på högkant i lådan och senare lägga dem i 

omslag.

b) De ska tas om hand av ordföranden och skickas 

senare med posten till valnämnden.

c) Valnämnden hämtar upp alla underkända

förtidsröster under valdagen.



10. Hur markeras en godkänd förtidsröst i 

röstlängden?

a) Med ett P.

b) Godkända förtidsröster markeras inte i 

röstlängden.

c) Med ett /.



11. Vad ska du göra vid avbrott i 

röstmottagningen?

a) Ta upp och räkna alla röster som kommit in 

hittills.

b) Försegla valurnan, anteckna förseglingens nummer 

i protokollet och förvara röstlängd och valurna på 

en säker plats.

c) Packa ihop alla röster och skicka dem med

posten till valnämnden.



12. Vilket valkuvert är underkänt?

a) När det finns en valsedel med ett partinamn 

som inte står på resultatbilagan.

b) När det finns två valsedlar i valkuvertet.

c) När det finns en valsedel med ett handskrivet 

partinamn.



13. Hur räknas blanka valsedlar?

a) De läggs i högen för övriga partier och räknas 

där.

b) De räknas för sig och antalet anges på 

resultatbilagan.

c) De räknas inte i vallokalen utan av valnämnden.



14. Hur ska valsedlarna sorteras vid 

räkningen?

a) De sorteras i högar och räknas enligt 

uppräkningen som står på resultatbilagan.

b) De sorteras och räknas för varje enskilt parti 

och för varje enskild valsedelstyp.

c) De sorteras och räknas enligt beslut av 

ordföranden.



15. Vilka valsedlar från valurnan ska läggas i 

omslag?

a) De valsedlar som ordföranden bestämmer.

b) Bara valsedlar som är godkända, resten läggs i 

en plastpåse.

c) Alla valsedlar.



16. Vad kontrollerar valnämnden vid 

överlämningen av valmaterial till dem?

a) Valnämnden kontrollerar inget, det är hos 

länsstyrelsen som kontrollen görs.

b) Att varje valkasse innehåller rätt saker, att alla 

omslag är underskrivna och tillslutna och att 

protokollet är korrekt ifyllt och underskrivet. 

c) Att röstmottagningen har gått rätt till

under dagen genom intervjuer av

ordföranden.



Om du vill repetera finns även materialet som en 

webbutbildning, Utbildning för dig som är

röstmottagare – valdagsröstning, på val.se.

Se även handledningen på val.se.

Avslutning



Utbildning för dig som ska vara 

röstmottagare – förtidsröstning



Praktisk information

• Tider

• Pauser

• Övrigt



Innehåll

1. Roller och ansvar

2. Material och rutiner

3. Valsedlar och valkuvert

4. Röstmottagning

5. Ta emot budröster

6. Avbrott i röstmottagningen

7. Avsluta röstmottagningen

8. Kunskapstest

9. Avslutning



1. Roller och 

ansvar



Roller och ansvar

• Antal röstmottagare i vallokalen.

• Minsta antal röstmottagare vid röstmottagning.

• Röstmottagarnas huvuduppgift.



Roller och ansvar

• Röstmottagarna.

• Valnämnden. 



2. Material och 

rutiner



Material och rutiner

• Innan röstmottagningen börjar

– Handledning.

– Valnämnden informerar.



Material och rutiner

Innan röstmottagningen börjar den första dagen:

• Skyltar.

• Affischer.

• Bord och övrig möblering.



Material och rutiner

• Valnämnden informerar om skyltar.

– Vilka och vart. 

– Skyltar utomhus.

Varför bör 

uppsamlingslådan 

vara låst eller 

förseglad?

Vad gör du om

det saknas

material?



Ställa i ordning 

röstningslokalen

Varför behöver

det finnas en bords-

skärm eller låg 

skärm?

Hur ska 

skärmarna

placeras?



Väljarförteckningen och 

uppsamlingslådan

• Förteckning – förtidsröster: väljarförteckning.

• Väljarförteckning och uppsamlingslåda:

– Placeras skyddade men ändå väl synliga för väljarna.

– Lämnas aldrig utan uppsikt.

• Uppsamlingslådan ska vara stängd. 



Väljarförteckningen och 

uppsamlingslådan

• Uppsamlingslådan bör vara förseglad.

– Plastplomb eller med säkerhetstejp.

– Förseglingens nummer – dagrapport.

– Förseglingar – tillgängliga i röstningslokalen.



Väljarförteckningen och 

uppsamlingslådan

• Om uppsamlingslådan blir full

– Byt ut mot en ny.

– Utbytt uppsamlingslåda ska förvaras säkert.

• Rutinerna kan skilja sig åt mellan kommunerna.

– Följ rutiner som bestämts för

just din röstningslokal.



3. Valsedlar och 

valkuvert



Valsedlar och valkuvert

• Valsedlarnas och valkuvertens placering.

• Alla valsedlar ska behandlas och tillhandahållas 

för väljarna på samma sätt.

• Valnämnden fattar beslut och informerar

om hur valsedlarna ska placeras.



Obligatoriska valsedlar RKL

Dessa valsedlar ska enligt lag finnas i alla lokaler: 

• Riksdag, kommun och landsting

– Blanka valsedlar.

– Partivalsedlar för de partier som vid något av de två 

senaste riksdagsvalen fått mer än 1 % av rösterna i 

hela landet – se handledning.



Obligatoriska valsedlar RKL

• För kommun- och landstingsval

– Partivalsedlar för de lokala partier som har mandat i 

fullmäktige.

• Ordning och påfyllt bland valsedlarna.

Varför är

placeringen av 

valsedlarna

viktig?



Övriga valsedlar

• Partiernas egna namnvalsedlar till 

röstningslokalen.

– Läggs ut av partiet eller en röstmottagare.

• Valnämnden beslutar och informerar om 

rutinerna. 



Obligatoriska valsedlar EP

Dessa valsedlar ska enligt lag finnas i alla lokaler:

• Europaparlamentet

– Blanka valsedlar.

– Valsedlar för de partier som vid något av de två 

senaste EP-valen fått mer än 1 % av rösterna i hela 

landet – se handledningen.



Anmälda partier och samtycken

• Anmälda partier

Senast 30 dgr före 

valdagen måste ett parti 

anmält att de ställer upp 

i valet

• Samtycke till kandidatur

Samtycke till kandidatur 

senast fredag före 

valdagen (dvs. 7 sept. 

2018)
Var finns

information om 

anmälda partier och 

samtycken?



4. Röstmottagning



Röstmottagning

• Under förtidsröstningen – anteckning på 

väljarförteckningen att väljaren har röstat.

• Väljarens nummer från väljarförteckningen till 

fönsterkuvertet för förtidsrösten.



Kontrollera väljarens identitet och 

anteckna i väljarförteckningen



Ta emot och hantera väljarens röst



Diskussion

Varför ska

väljarens nummer enligt 

väljarförteckningen 

skrivas på fönster-

kuvertet?

Vad gäller som id-

handling när väljaren 

ska styrka sin 

identitet?

Fler bakom

skärmen?

Vad händer om 

uppsamlingslådan 

blir full under 

dagen? 



Ta emot och hantera väljarens röst

• Fler valkuvert än vad väljaren har rösträtt till.

• Om väljaren saknar rösträtt i något val.

• Om väljaren ångrar sig och vill rösta på nytt.



5. Ta emot 

budröster



Ta emot budröster

• Bud och budröstningsmaterial

– Ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning eller 

intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt.



Ta emot budröster

• Väljaren ska göra i ordning rösten och det måste 

finnas ett vittne.

– Väljaren, vittnet och budet ska fylla i alla uppgifter 

som begärs på kuvertet.

– I budröstningsmaterialet – ett informationsblad med 

instruktioner.



Ta emot budröster

• Budet ska lämna över budkuvertet till 

röstmottagaren. Hur hantera

en godkänd/

underkänd 

budröst? 

Id-kontroll

av budet 



Lantbrevbärare som bud

• Lantbrevbärare kan vara bud under 

förtidsröstningen.

• Lantbrevbäraren fyller i en

särskild ruta på budkuvertet.

– Hen ska skriva under, fylla i sitt 

tjänstgöringsnummer eller stämpla.

– Istället för tjänstgöringsnummer eller

stämpel – lantbrevbärarens 

personnummer.

Hur hantera flera 

budkuvert från 

lantbrevbärare?



Lantbrevbärare som bud

• En lantbrevbärare – flera budröster samtidigt till 

röstningslokalen.

• Granska och skriv upp en budröst i taget.



Ambulerande röstmottagare

• Ambulerande röstmottagare – kan ta emot 

förtidsröster i t.ex. väljarens bostad.

• Valnämnden informerar om rutinerna för hur 

det ska hanteras i din kommun.



6. Avbrott i 

röstmottagningen



Avbrott i röstmottagningen

• Röstmottagningen kan behöva stängas på grund 

av planerade/oplanerade avbrott:

– Lunch.

– Olycka.

– Säkerhet. 



Avbrott i röstmottagningen

• Beslut om ett oplanerat avbrott.

– Kontakta valnämnden för fortsatta instruktioner och 

anteckna händelsen i dagrapporten Vid planerat 

avbrott

– Information till väljare.

– Ge möjlighet att rösta.



Avbrott i röstmottagningen

Tänk på att inte lämna uppsamlingslådan eller 

väljarförteckningarna obevakade under någon tid!



Öppna röstmottagningen efter 

avbrott

• När röstmottagningen öppnar igen, ska 

plomberingen och förseglingen på 

uppsamlingslådan kontrolleras.

• Samma nummer på plomberingen och 

förseglingen som står antecknat i dagrapporten.



7. Avsluta 

röstmottagningen



8. Kunskapstest



a) I den kommun där väljaren har sin vallokal.

b) I en röstningslokal var som helst i Sverige.

c) I det landsting där väljaren har sin vallokal.

1. Var är det möjligt att förtidsrösta?



a) Öppna uppsamlingslådan och ta ut 

förtidsrösterna och lägga dem i ett omslag. 

b) Stänga röstmottagningen tillfälligt, därefter 

öppna uppsamlingslådan och ta ut 

förtidsrösterna. 

c) Byta ut hela uppsamlingslådan

utan att röstmottagningen störs. 

2. Vad ska du göra om uppsamlingslådan 

blir full?



a) Läsa upp numret högt för den första väljaren 

som röstar i lokalen. 

b) Skriva ner numret på förseglingen i 

dagrapporten.

c) Meddela numret till valnämnden genom

att ringa dem.

3. Vad ska du göra med det nummer som 

står på förseglingen när uppsamlingslådan 

förseglas?



a) Blanka valsedlar och valsedlar för de partier som 

vid något av de två senaste valen fått minst 3 % av 

rösterna i hela landet. 

b) Blanka valsedlar. 

c) Blanka valsedlar och valsedlar för de

partier som vid de två senaste valen 

fått minst 1 % av rösterna i hela landet. 

4. Vilka valsedlar ska enligt lag finnas i alla 

röstningslokaler? 



a) Ingenting – bara om valkuvertet är helt tomt ska 

rösten inte ska tas emot.

b) Eftersom valkuvertet inte är rätt iordninggjort får 

väljaren information om vad som är fel och får inte 

möjligheten att göra om sin röstning.

c) Eftersom valkuvertet inte är rätt

iordninggjort får väljaren information

om vad som är fel och får möjligheten

att göra om sin röstning.

5. Om en väljare har lagt i två valsedlar i 

valkuvertet, vad ska du göra då?



a) Genom att säga sitt personnummer för 

röstmottagarna. 

b) Genom att väljaren är känd för röstmottagarna, 

visar en id-handling eller genom att väljaren 

låter någon annan intyga väljaren. 

c) Genom att skriva under ett intyg som

intygar identiteten.

6. På vilket sätt ska väljaren styrka sin 

identitet? 



a) Berätta för budet vad som är fel och be budet 

klistra igen kuvertet. 

b) Berätta för budet vad som är fel och lämna 

tillbaka budkuvertet. 

c) Berätta för budet vad som är fel,

behålla budkuvertet och ge nytt

budröstningsmaterial till budet. 

7. Vad ska du göra om ett bud kommer 

med ett budkuvert som inte är igenklistrat?



a) Genom att kontrollera att den inte blivit 

sönderklippt.

b) Genom att kontrollera att förseglingen är

hel och att förseglingens nummer är det

som finns antecknat i dagrapporten.

c) Genom att skriva ett särskilt intyg

om att förseglingen är obruten

8. Hur kontrollerar du att förseglingen på 

uppsamlingslådan inte har blivit bruten 

under ett avbrott i röstmottagningen?



a) Se till att det finns tillräckligt med material till 

efterföljande röstningstillfälle och beställa mer 

om det behövs.

b) Tömma alla papperskorgar.

c) Säkerställa att ingen kan se in i lokalen. 

9. Vad bör du göra innan du lämnar 

lokalen? 



Om du vill repetera finns även materialet som en 

webbutbildning, Utbildning för dig som är

röstmottagare – förtidsröstning, på val.se.

Se även handledningen på val.se.

Avslutning



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-03-21 KS  nr 81029 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Uthämtning av kommunexterna förtidsröster 

Förslag till beslut  

1. Valnämnden beslutar att följande personer var för sig får lämna samt 

kvittera ut förtidsröster i enlighet med Valmyndighetens avtal med 

PostNord under förtidsröstningsperioden 2018: 

 

 

 

 

2. Valnämnden uppdrar till ordförande och vice ordförande att underteckna 

fullmakt för avhämtning och avlämning av förtidsröster under 

förtidsröstningsperioden 2018.   

 

Sammanfattning 

Valmyndigheten och PostNord har slutit ett avtal om distribution av 

kommunexterna förtidsröster (förtidsröster som skickas av valnämnden till 

annan kommun). För att få hämta ut sådana röster krävs ett protokoll från 

valnämnden, där det framgår vem eller vilka som får kvittera dessa 

försändelser.  

Kommunstyrelsens kansli, som också utgör valkansli, bedömer att det är 

lämpligt att kansliets tjänstemän får behörighet att lämna och hämta ut 

sådana förtidsröster. Likaså bedöms det lämpligt att flera personer har rätt 

att göra detta, i syfte att minska sårbarheten när det gäller 

personalbemanning. Därför föreslår förvaltningen att fyra av tjänstemännen 

vid kansliet ska få denna behörighet;  

   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser 

Uppföljning 

Förslaget medför inget behov av uppföljning 

Beslutsunderlag 

– Valmyndighetens nyhetsbrev nr. 2018:4 om bland annat distribution av 

kommunexterna förtidsröster   

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli  

 

Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL



Nyhetsbrev 2018:4 
Det här nyhetsbrevet innehåller information om: 
• distribution av kommunexterna förtidsröster,
• antal röstberättigade per den 1 mars,
• samråd om kommunal folkomröstning.

Distribution av kommunexterna förtidsröster 

Valmyndigheten och PostNord har slutit ett centralt avtal som omfattar distribution av 
förtidsröster som ska skickas av valnämnden till annan kommun (kommunexterna förtids-
röster). Denna distribution betalas av Valmyndigheten. 

Avtalet gäller endast distributionen av kommunexterna förtidsröster och omfattar inte distri-
bution eller sortering av förtidsröster inom kommunen, eller andra distributionstjänster.
Om kommunen är i behov av någon annan distributionstjänst, som inte finns med i avtalet, 
behöver ni själva ordna med det.  

Tider för inlämning och annan praktisk information kommer att redovisas i ett nyhetsbrev 
längre fram. Bra att tänka på redan nu är att ordinarie behörighetshandlingar för postut-
lämning för kommunen inte gäller.  

För att få kvittera ut värdeförsändelser som innehåller förtidsröster, krävs ett protokoll 
från valnämnden där det framgår vem eller vilka som får kvittera dessa försändelser. Den 
som kvitterar ut försändelserna ska också kunna legitimera sig. Eftersom rätt person måste 
kvittera, kommer dessa försändelser inte att levereras inom eventuella befintliga avtal om 
utkörning av post.

Antal röstberättigade per den 1 mars 

1 mars-statistiken över antal röstberättigade per valdistrikt är publicerad i Valpresentationen 
för 2018. Statistiken finns här: https://data.val.se/val/val2018/statistik/#rostb_20180301

Samråd om kommunal folkomröstning 

Kommuner som planerar att hålla folkomröstning på valdagen ska begära 
samråd med Valmyndigheten. Samråd ska hållas senast 3 månader innan 
folkomröstningsdagen. Samråd måste hållas senast 8 juni för kom-
muner som planerar att ha en folkomröstning på valdagen den 9 
september. Mer information finns i handboken. 

VALMYNDIGHETENS NYHETSBREV 
2018:4 V 

Stockholm 2018-03-19 
Sida 1 (1)



Tidigare nyhetsbrev

Har ni missat tidigare nyhetsbrev? I valdatasystemets Bibliotek finns ett arkiv med nyhetsbrev 
till valnämnder och länsstyrelser. 

Med vänliga hälsningar, Valmyndigheten 

VALMYNDIGHETENS NYHETSBREV 
2018:4 V 

Stockholm 2018-03-19 
Sida 2 (2)

VALMYNDIGHETEN

Besöksadress: Fleminggatan 14 
Postadress: Box 121 91, SE-102 25 Stockholm 
Tel. 010- 57 57 000 

valet@val.se 
www.val.se



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-04-10 KS 2018/00199 nr 81469 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Ambulerande röstmottagare 

Förslag till beslut  

1. Valnämnden beslutar att ambulerande röstmottagning ska erbjudas på 

vardagar efter tidsbokning samt vid behov på valdagen.  

2. Valnämnden beslutar att förordna följande personer som ambulerande 

röstmottagare: 

 

 

 

 

3. Förordnandet gäller under förutsättning att personerna genomgår 

obligatorisk utbildning för röstmottagare enligt särskilt nämndsbeslut. 

Genomgången utbildning ska återrapporteras till valnämnden.  

4. Valnämnden uppdrar till nämndens ordförande och vice ordförande att 

underteckna handling som visar på förordnandet efter genomgången 

utbildning.    

 

Sammanfattning 

Kommunen är skyldig att tillsätta ambulerande röstmottagare, vilka ersätter 

tidigare års kommunala bud. Det är dock kommunen som beslutar om i 

vilken omfattning ambulerande röstmottagare ska erbjudas. De ambulerande 

röstmottagarna ska ta emot väljares röst på samma sätt som i en 

röstningslokal och för också väljarförteckning. De ambulerande 

röstmottagarna ska ta emot röster, under förtidsröstningsperioden, från 

personer som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte kan 

ta sig till ett röstmottagningsställe. 

Vid tidigare års val har röstmottagning med kommunala bud skett i ytterst 

begränsad omfattning och efter tidsbokning. Förvaltningen bedömer därför 

det lämpligast att röstmottagning med ambulerande röstmottagare erbjuds 

på vardagar efter tidsbokning, samt efter tidsbokning på valdagen. Vidare 

bedömer förvaltningen att det är lämpligast att förordna kommunala 

tjänstemän som ambulerande röstmottagare. Detta för att skapa en så enkel 

hantering av frågan som möjligt (dessa tjänstemän finns på plats i 

kommunhuset under hela förtidsröstningsperioden). Förvaltningen föreslår 

därför att följande fyra medarbetare vid kommunstyrelsens kansli ska 

förordnas som ambulerande röstmottagare:  

    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.  

Personuppgifter skyddade enligt PUL

Personuppgifter skyddade enligt PUL



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-04-10 KS 2018/00199 nr 81469 

 

Uppföljning 

Beslutet följs upp vid uppföljningen som äger rum efter valets 

genomförande.  

Beslutsunderlag 

–    

__________ 

Beslut skickas till 

Förordnade 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-04-19 KS 2018/00314 nr 81727 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Kontorsmaterial och mat till valdagen 

Förslag till beslut  

1. Valnämnden uppdrar till kommunstyrelsens kansli att köpa in 

nödvändigt kontorsmaterial inför valet. 

2. Valnämnden uppdrar till kommunstyrelsens kansli att beställa lämplig 

förtäring till personalen i valdistrikten.     

 

Sammanfattning 

Förvaltningen har gjort en genomgång av befintligt kontorsmaterial till 

valdistrikten inför valet 2018 och konstaterar att det mesta finns på plats 

från föregående år. Dock behöver visst material fyllas på och ett par 

räknemaskiner bytas ut. Likaså behöver visst material köpas in för att 

kommunen ska kunna tillhandahålla ambulerande röstmottagare i enlighet 

med lagens krav. Mot denna bakgrund föreslås valnämnden uppdra till 

kommunstyrelsens kansli (valkansliet) att köpa in det kontorsmaterial som 

behövs inför valet.  

På valdagen brukar personalen i valdistrikten erbjudas förtäring i form av 

landgång eller liknande innan rösträkningen börjar på kvällen. 

Förvaltningen bedömer att det är lämpligt att detta görs även i år och 

föreslår därför att nämnden uppdrar till valkansliet att beställa lämplig 

förtäring till personalen i distrikten.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnaderna hanteras inom befintlig ram.  

Uppföljning 

Beslutet medför inget behov av uppföljning.  

Beslutsunderlag 

–    

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-02-07  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 9 Dnr 2018/00087  

Partiers utdelning av valsedlar på valdagen 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta att valsedlar 

inte ska utdelas utanför vallokalerna på valdagen.  

Sammanfattning  

Valnämnden diskuterar partiernas utdelning av valsedlar vid vallokalerna på 

valdagen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Bertil Brifors (M) föreslår att valnämnden beslutar att föreslå 

kommunstyrelsen att besluta att valsedlar inte ska delas ut utanför 

vallokalerna på valdagen.  

Beslutsgång 

Efter diskussion beslutar valnämnden i enlighet med ordförande Bertil 

Brifors (M) yrkande. 

______________ 

 
 
 
 



 
-------- Vidarebefordrat meddelande --------  
Ämne:  Valsedlar - Vallokal 

Datum:  Mon, 26 Feb 2018 19:10:31 +0000 
Från:  Liselotte Grahn Elg <liselotte.grahn.elg@habo.se> 

Till:  b.brifors@telia.com <b.brifors@telia.com> 
Kopia:  Agneta Hägglund <agneta.hagglund@habo.se> 

 
 

 
Hej Bertil, 
  
Vi gruppledare har bestämt oss för att INTE dela ut valsedlar på valdagen vid vallokalerna. 
  
Vi ber däremot ödmjukt valnämnden att denne säkerställer att bordet som innehåller valsedlar är 
välskött under hela dagen. 
  
Återkom om något är oklart. Tack. 
  
  
Med vänlig hälsning 
  
Lotta Grahn Elg 
Kommunstyrelsens ordförande 
  
Håbo Kommun 
Kommunstyrelsens förvaltning 
746 80 Bålsta 
  
Telefon 0171-52516 
www.habo.se 

 
  

mailto:liselotte.grahn.elg@habo.se
mailto:b.brifors@telia.com
mailto:b.brifors@telia.com
mailto:agneta.hagglund@habo.se
http://www.habo.se/


 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-04-24 KS 2018/00087 nr 81808 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Ordning vid vallokaler 

Förslag till beslut  

1. Valnämnden beslutar att valsedlar inte får delas ut i anslutning till 

vallokaler och röstningslokaler. Valsedlar ska tillgängliggöras i 

valsedelsställ. 

2. Valnämnden beslutar att kommunen inte ska ansvara för att fylla på 

valsedlar för de partier som inte har rätt, enligt vallagen, att få sina 

valsedlar utlagda.    

 

Sammanfattning 

Valnämnden diskuterade vid sammanträdet 2018-02-07 (§ 9) frågan om 

partiers utdelning av valsedlar i anslutning till vallokaler och 

röstningslokaler. Ett formellt beslut behöver dock fattas. Vid sammanträdet i 

februari diskuterade valnämnden att valsedlar inte ska delas ut. 

Gruppledarna för partierna i kommunfullmäktige har också kommit fram till 

att de inte ska dela ut valsedlar i anslutning till vallokalerna. Valnämnden 

föreslås mot denna bakgrund besluta att valsedlar inte får delas ut i 

anslutning till vallokaler och röstningslokaler utan ska tillgängliggöras i 

valsedelsställ.  

Därutöver behöver valnämnden ta ställning till hur kommunen ska agera när 

det gäller utläggning av valsedlar för partier som inte har rätt att få sina 

valsedlar utlagda enligt vallagen. Kommunerna har ingen skyldighet att 

hantera sådana valsedlar utöver att man har ansvar för ordningen bland alla 

valsedlar samt att kontrollera om partiet faktiskt deltar i valet. Men en del 

kommuner kan välja att, efter överenskommelse med partierna, medverka 

vid utläggningen genom att partierna lämnar sina valsedlar centralt till 

kommunen som distribuerar dem till röstningslokalerna. Valmyndigheten 

skriver i sin handbok avseende valet att detta innebär ett åtagande som går 

längre än skyldigheterna enligt vallagens bestämmelser och som också kan 

bli svåra att upprätthålla. Om kommunen ska göra sådana 

överenskommelser måste dessa utformas på ett mycket tydligt sätt och 

dessutom vara förenliga med vallagen. Eftersom sådana överenskommelser 

sannolikt skulle medföra en del extra administration som kommunen inte är 

skyldig att hantera föreslås valnämnden besluta att kommunen inte ska 

ansvara för att fylla på valsedlar för de partier som inte har rätt, enligt 

vallagen, att få sina valsedlar utlagda.    

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Det föreslagna beslutet medför inga kostnader.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-04-24 KS 2018/00087 nr 81808 

 

Uppföljning 

Beslutet följs upp vid den uppföljning som görs efter valets genomförande.  

Beslutsunderlag 

– Valnämndens beslut 2018-02-07 § 9 

– E-post angående gruppledarnas beslut om utdelning av valsedlar vid 

vallokalerna   

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli  

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-04-10 KS 2018/00253 nr 81479 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Valnämndens brådskande beslut 

Förslag till beslut  

1. Valnämnden delegerar till valnämndens ordförande att, efter samråd 

med valnämndens vice ordförande, besluta på nämndens vägnar i 

ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan 

avvaktas.  

2. Beslut fattade enligt denna delegation ska snarast anmälas till nämnden.    

 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen (KL 2017:725, kap 6, § 39-40) får en nämnd uppdra 

åt ordföranden eller annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på 

nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande 

inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa 

sammanträde.  

I anslutning till valet (både i anslutning till arbetet innan valet och till 

arbetet under förtidsröstningen och valdagen) kan det uppkomma situationer 

då beslut behöver fattas innan valnämnden i sin helhet kan sammankallas. 

Förvaltningen föreslår att nämnden i sådana brådskande ärenden delegerar 

beslutanderätten till valnämndens ordförande efter samråd med nämndens 

vice ordförande.      

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser 

Uppföljning 

Beslutet medför inget behov av uppföljning.  

Beslutsunderlag 

–    

__________ 

Beslut skickas till 

Valnämndens ordförande och vice ordförande  

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-04-16 KS 2017/00683 nr 81645 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Valet 2018: Planering och sammanträdestider 

Förslag till beslut  

1. Valnämnden beslutar att ställa in sammanträdet den 4 juni 2018 kl. 

18.00 och istället sammanträda den 14 juni 2018 kl. 18.00.  

2. Valnämnden beslutar att sammanträda den 9 augusti 2018 kl. 18.00.   

 

Sammanfattning 

Valnämnden fastställde 2017-11-28 § 11 sammanträdestider för våren 2018. 

Ordförande beslutade därefter att flytta sammanträdet den 11 april 2018 till 

den 3 maj 2018 för att kunna avhandla fler ärenden vid sammanträdet. 

Eftersom tidigare sammanträde flyttats framåt och för att förvaltningen ska 

hinna färdigställa så mycket som möjligt innan det sista sammanträdet för 

terminen föreslås att även vårens sista sammanträde, som var planerat till 

den 4 juni, flyttas framåt till den 14 juni 2018 kl. 18.00.  

Därutöver föreslås att valnämnden fastställer tid för ytterligare ett 

sammanträde strax innan valet för att, vid behov, fatta de sista nödvändiga 

besluten innan valet. Detta sammanträde föreslås äga rum den 9 augusti 

2018 kl. 18.00.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt.  

Uppföljning 

Inte aktuellt.  

Beslutsunderlag 

– Valnämndens beslut 2017-11-28 § 11   

__________ 

Beslut skickas till 

Kansliet 

Ledamöter och ersättare i valnämnden  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2017-11-28  

Valnämnden  

 

 

JUSTERA
RE 

   EXPEDIERAD SIGNATU
R 

UTDRAGSBESTYRK
NING 

 

           

           
 

§ 11 Dnr 2017/00683  

Planering och sammanträdestider 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden beslutar att sammanträda på följande tider under våren 2018:  

- 7 februari 2018 kl 18.00 

- 11 april 2018 kl. 18.00 

- 4 juni 2018 kl. 18.00 

Sammanfattning  

Valnämnden kommer att behöva sammanträda ett antal gånger under våren 

2018 inför att 2018 års val äger rum den 9 september. Kommunstyrelsens 

förvaltning har tagit fram förslag på tre sammanträdestider för nämnden 

under våren. Dessa kan komma att utökas eller minskas, efter ordförandes 

beslut, utifrån vilken ärendemängd som nämnden har att hantera. 

Förvaltningen föreslår tre sammanträdestider under våren. Valnämnden 

beslutar att sammanträda på ovanstående tre tider.  

 

Tilläggas kan också att Länsstyrelsen brukar ha en tvådagars utbildning för 

valnämnderna, vilken planeras den 7-8 maj. Dessutom tillkommer 

valnämndens onsdagsräkning på onsdagen efter valdagen (12 september).  

Det är också tänkbart att ytterligare sammanträden kan behövas i anslutning 

till valdagen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse   

Beslutsgång 

Efter diskussion beslutar nämnden att sammanträda på följande tider:  

- 7 februari 2018 kl. 18.00 

- 11 april 2018 kl. 18.00 

- 4 juni 2018 kl. 18.00 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansliet 

Ledamöter och ersättare i valnämnden 

 




