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den 23 april 2018 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Anna-Lena Örvander 

Utvecklingsstrateg 

Utvecklingsstaben 

+46 08-581 691 73 

anna-lena.orvander@upplands-bro.se 

2018-04-17 KS 18/0098  

Valnämnden 
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Fyllnadsval av ordförande och vice ordförande 
till valdistrikt i Upplands-Bro 

Förslag till beslut 

Valnämnden beslutar att personer (markerade med röd text) kompletterar listan 

för uppdrag som ordförande eller vice ordförande vid 2018 års val, samt att en 

vice ordförande (markerat med gult) byter distrikt. 

Sammanfattning 

Samtliga valdistrikt ska bemannas med en ordförande samt en vice ordförande 

enligt de av Valnämnden beslutade principerna. Valnämnden beslutade om att 

utse några ordförande och vice ordförande (Kursivstil) den 26 mars 2018. 

Kommunledningskontoret föreslår att Valnämnden nu kompletterar listan med 

personer markerat med röd text i tabellen samt byter valdistrikt på personen 

manrekrat med gult. 

Distrikt Ordförande Vice ordförande 

Upplands-Bro 

Härnevi-Skällsta 
Stina Forsberg Vakant 

Upplands-Bro 

Låssa 
Vakant Vakant 

Upplands-Bro 

Råby 
Vakant Vakant 

Upplands-Bro 

Finnsta 
Bengt Bergman Kerstin Holm 

Upplands-Bro 

Kockbacka 
Per Thorsell 

 

Linda Stalpe 

Upplands-Bro 

Kungsängen S 
Sara Eklind 

 

Sandra Binggeli 

Upplands-Bro 

Sylta-Tibble V 
Peter Ottosson 

 

Birgitta Landén 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2018-04-17 KS 18/0098 

 
 

 

Upplands-Bro 

Lennartsnäs -Tibble Ö 

Carina Lennartsson  

Upplands-Bro 

Tibble N 

Kurt Johansson Markus Ekestam 

Upplands-Bro 

Norrboda 

 Margareta 

Henriksson 

Upplands-Bro 

Kungsängen N-Stäksön 

Maria Nordin Ulla Gulliksson 

Upplands-Bro 

Brunna N 

Ulla Ekestam Per-Åke Ljungkvist 

Upplands-Bro 

Brunna S 

Per Lind Mats Erlandsson 

Upplands-Bro 

Håtuna-Håbo-Tibble 

Ann-Christine 

Pettersson 

Agneta Nygren 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 mars 2018 

 Valnämndens beslut den 26 mars 2018, § 11 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 april 2018 

Barnperspektiv 

Val av personer till posten som ordförande respektive vice ordförande i 

vallokalerna bedöms inte ha någon påverkan på barn eller ungas livsmiljö  

Kommunledningskontoret 

Maria Johansson  

Kommundirektör Karl Öhlander 

 Utvecklingschef 
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Anna-Lena Örvander 

Utvecklingsstrateg 

Utvecklingsstaben 

+46 08-581 691 73 

anna-lena.orvander@upplands-bro.se 

2018-04-17 KS 18/0006  

Valnämnden 
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Kompletterande förslag till vallokaler för valen 
2018 

Förslag till beslut 

Vallokaler till de allmänna valen den 9 september 2018 kompletteras enligt 

kommunledningskontorets förslag. 

Sammanfattning 

Inför 2018 års allmänna val är Upplands-Bro kommun indelat i 14 valdistrikt. 

Till dessa distrikt ska en lokal utses där valet kan genomföras. Alla vallokaler 

ska vara tillgängliga och det är inte längre möjligt för kommunen att få dispens.  

Som underlag för kontroll har Boverkets föreskrifter (BOFS 2013:9 HIN) som 

visar på enkelt avhjälpta hinder och Myndigheten för delaktighets (MFD) råd 

till kommuner om tillgänglighet använts. 

I de fall en väljare inte kan ta sig in i vallokalen ska väljaren ges möjlighet att 

göra i ordning sin röst omedelbart utanför vallokalen och där överlämna rösten 

till en röstmottagare. Detta under förutsättning att valhemligheten kan bevaras 

(8kap. 7a§ vallagen). 

Valet av lokaler ska rapporteras till Länsstyrelsen för att dessa ska publiceras 

på val.se och tryckas på röstkorten. 

Valnämnden beslutade om alla vallokaler i nedanstående tabell (markerade 

med svart text den 19 mars 2018 och kompletteras nu med lokaler markerade 

med gult. 

Distrikt Vallokal 

Upplands-Bro Härnevi-Skällsta Härneviskolan 

Upplands-Bro Låssa  

Upplands-Bro Råby Råbyskolans matsal 

Upplands-Bro Finnsta Florasalen, Dagcentralen 

Upplands-Bro Kockbacka Finnstasalen 

Upplands-Bro Kungsängen S Dagcentralen, Kungsängen, matsalen 

Upplands-Bro Sylta-Tibble V Lillsjöskolans, matsal 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2018-04-17 KS 18/0006 

 
 

 

Upplands-Bro Lennartsnäs -Tibble Ö Ekhammarskolans matsal 

Upplands-Bro Tibble N Lillsjö förskola Rubinen 

Upplands-Bro Norrboda Lillsjöskolans gymnastiksal 

Upplands-Bro Kungsängen N- 

Stäksön 

Bergaskolans matsal 

Upplands-Bro Brunna N  

Upplands-Bro Brunna S Hagnässkolans matsal 

Upplands-Bro Håtuna-Håbo-Tibble Tjustaskolan, gymnastiksal 

Därutöver kan det behövas reservlokaler utifall någon av de valda lokalerna på 

valdagen inte är tillgängliga. Därför föreslås att ytterligare lokaler inventeras 

som en säkerhetsåtgärd. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 mars 2018 

 Valnämndens beslut om vallokaler den 19 mars 2018 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 april 2018 

Barnperspektiv 

Val av lokaler för genomförandet av val under valdagen har liten påverkan på 

barn, eller ungas levnadsmiljö. Dock viktigt att lokalerna väljs med möjlighet 

för vårdnadshavare att ta med barn i vagn eller andra hjälpmedel, samt att de 

unga för möjlighet att följa med och förstå hur ett demokratiskt val i Sverige 

går till.  

Kommunledningskontoret 

Maria Johansson  

Kommundirektör Karl Öhlander 

 Utvecklingschef 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Julia Parkin 

Administrativ handläggare 

Utvecklingsstaben 

Julia.Parkin@upplands-bro.se 

2018-04-16 KS 18/0163  

Valnämnden 
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Fastställande av tid och plats för Valnämndens 
preliminära rösträkning - onsdagsräkning val till 
riksdagen 2018 

Förslag till beslut 

1. Valnämndens preliminära rösträkning - onsdagsräkningen efter val till 

riksdagen hålls den 12 september 2018. 

2. Stora scenen, Kulturhuset kl. 09:00. 

Sammanfattning 

Valet till riksdagen avslutas för kommunens del med att valdistriktens 

underkända förtidsröster, resterande förtidsröster och brevröster behandlas av 

valnämnden onsdagen efter valet. Detta kallas för valnämndens preliminära 

rösträkning, tidigare onsdagsräkningen och den är offentlig. Därför ska 

valnämnden fastställa och kungöra tid och plats för onsdagsräkningen 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 16 april 2018. 

Ärendet 

För kommunens del avslutas valet med valnämndens preliminära rösträkning, 

tidigare onsdagsräkningen, där underkända förtidsröster från distrikten, 

förtidsröster avlämnade under söndagen och från andra kommuner samt alla 

brevröster från utlandet hanteras.  

Rösträkningen är offentlig och ska därför annonseras på kommunens 

anslagstavla med tid och plats för onsdagsräkningen. Vid denna tjänstgör 

Valnämndens presidium biträdda av kansliet och eventuella ytterligare 

ledamöter i valnämnden och/eller tjänstemän utifrån behovet vid räkningen 

Barnperspektiv 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på barn och ungas livsvillkor.  



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
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Kommunledningskontoret 

Maria Johansson  

Kommundirektör Karl Öhlander 

 Utvecklingschef 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Julia Parkin 

Administrativ handläggare 

Utvecklingsstaben 

Julia.Parkin@upplands-bro.se 

2018-04-16 KS 18/0164  

Valnämnden 
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Utläggning av valsedlar vid val till Riksdag, 
kommun och landstingsvalen den 9 september 

Förslag till beslut 

1. Valsedlar för val till riskdag, kommun och landsting läggs ut i enlighet 

med kommunledningskontorets förslag. 

2. Partierna ansvarar för att leverera de namnvalsedlar samt de 

partivalsedlar som inte omfattas av valnämndens ansvar till samtliga 

vallokaler samt röstningslokaler. 

3. I det fall att ett parti inte finns lokalt representerat i kommunen kan 

Valkansliet vara behjälplig med leverans av dessa valsedlar till val- och 

röstningslokalerna.  

4. Röstmottagarna ansvarar för att lägga ut samtliga valsedlar i vallokaler 

samt röstningslokaler. 

Sammanfattning 

I samtliga vallokaler och röstningslokaler ska det finnas valsedlar som ska 

läggas ut på ett bord i anslutning till vallokalen. 

Enligt lag ska vissa namnvalsedlar samt blanka valsedlar finnas i alla 

röstningslokaler. De partier som vid något av de två senaste riksdagsvalen fått 

minst en procent av rösterna i hela landet får blanka valsedlar och 

namnvalsedlar utlagda i alla tre valen. Det är kommunen som ansvarar för att 

valsedlarna finns på plats. Detta innebär i praktiken att det är röstmottagarna 

som ansvarar för utläggning av valsedlar.  

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag för hur valsedlarna ska 

placeras i vallokaler samt i förtidsröstningslokaler. Förslaget innebär att 

valsedlarna placeras i bokstavsordning. Övriga partier (de partier som fick 

mindre än en procent av alla röster vid föregående val eller nya partier) får 

lägga sina valsedlar i bokstavsordning efter ovanstående valsedlar. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 16 april 2018 

 Affisch för utläggning av valsedlar 



 

 
 

Kommunledningskontoret  
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Ärendet 

I samtliga vallokaler och röstningslokaler ska det finnas valsedlar som ska 

läggas ut på ett bord i anslutning till vallokalen. I samband med tidigare val har 

frågor uppkommit kring hur valsedlar hade placerats ut i lokalerna. Det är 

viktigt att poängtera att alla partiers valsedlar ska behandlas på ett likvärdigt 

sätt. För att underlätta och säkerställa ordningen bland valsedlarna ska 

valnämnden fatta beslut om hur de ska placeras ut. Med hänsyn till betydelsen 

av alla partiers likabehandlande föreslås att valsedlarna placeras i 

bokstavsordning. Bilagan ska hängas upp i samtliga röstnings- och vallokaler i 

kommunen för att vägleda både väljare och röstmottagare och motverka 

eventuella diskussioner på plats.  

Enligt lag ska vissa namnvalsedlar samt blanka valsedlar finnas i alla röstnings- och 

vallokaler. De partier som vid något av de två senaste riksdagsvalen fått minst en procent av 

rösterna i hela landet får blanka valsedlar och partivalsedlar utlagda i alla tre valen. Partierna 

måste anmäla att de vill ha sina valsedlar utlagda. För att undvika oordning bland valsedlarna 

föreslår kommunledningskontoret att röstmottagarna ansvarar för att lägga ut samtliga 

valsedlar som placeras i bokstavsordning. Partierna ansvarar själva för att leverera 

namnvalsedlar till vallokaler samt förtidsröstningslokaler.  

Kommunledningskontoret föreslår att valsedlarna placeras enligt följande 

ordning inför val till riksdag, kommun och landsting:  

RIKSDAG KOMMUN LANDSTING 

BLANKA BLANKA BLANKA 

C C C 

KD KD KD 

L L L 

M M M 

MP MP MP 

S S S 

SD SD SD 

V V V 

Övriga partier placerar sina valsedlar i bokstavsordning nedanför ovanstående 

valsedlar. 

Barnperspektiv 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på barn- och ungdomars livsvillkor. 



 

 
 

Kommunledningskontoret  
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Kommunledningskontoret 

Maria Johansson  

Kommundirektör Karl Öhlander 

 Utvecklingschef 

Bilagor 

1. Affisch för utläggning av valsedlar 

 



www.upplands - bro.se

U tläggnin g av val sedlar
V id allmänna val till riksdag, kommun - och
landstingsfullmäktige den 9 september 2018

Vid utläggning av valsedlar i vallokaler och förtidsröstningslokaler i Upplands - Bro
kommun ska denna ordning gälla

Valnämnden har beslutat att valsedlarna ska läggas i valsedelställ samt att s amtliga
valsedlar ska placeras i följande ordning

RIKSDAG KOMMUN LANDSTING

BLANKA BLANKA BL ANKA

C C C

KD KD KD

L L L

M M M

MP MP MP

S S S

SD SD SD

V V V

Övriga partier får lägga sina valsedlar i bokstavsordning nedanför ovanstående

valsedlar .
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Julia Parkin 

Administrativ handläggare 

Utvecklingsstaben 

   

Julia.Parkin@upplands-bro.se 

2018-04-16 KS 18/0166  

Valnämnden 
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Lokal instruktion för vallokal inför 2018 års val 
till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 

Förslag till beslut 

Valnämnden godkänner den lokala instruktionen för vallokal inför 2018 års 
val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. 

Sammanfattning 

Söndagen den 9 september sker valet till riksdag, kommun- och 

landstingsfullmäktige. Som ett stöd i detta arbete finns Valmyndighetens 

handledning och denna lokala instruktion som Valnämnden utarbetat. 

Den lokala instruktionen ska fungera som ett stöd för de röstmottagare som 

arbetar i vallokal under valdagen. Instruktionen beskriver bland annat de 

kriterier som måste vara uppfyllda för att få rösta, kommunens valdistrikt och 

vallokaler, hur valförrättningen går till, förberedelser inför öppnandet av 

vallokalen, hantering av ambulerande röster och förtidsröster och hur rösterna 

ska rapporteras och sorteras efter avslutad röstmottagning. 

Beslutsunderlag 

 Lokal instruktion för vallokal inför 2018 års val till riksdag, kommun- och 
landstingsfullmäktige, den 9 september 2018 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-04-16. 
 

Barnperspektiv 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på barn- och ungdomars livsvillkor  

 

Kommunledningskontoret 

Maria Johansson  

Kommundirektör Karl Öhlander 

 Utvecklingschef 

 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
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Bilagor 

1. Lokala instruktion för vallokal inför 2018 års val till riksdag, kommun- och 

landstingsfullmäktige. 



INSTRUKTION 1 ( 5 )

Kommunledningskontoret

Datum

Anna - Lena Örvander
Utvecklingsstrateg
Utvecklingsstaben
08 - 581 691 73
anna - lena.orvander@upplands - bro.se

2018 - 04 - 18

Postadress: Upplands - Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08 - 581 690 00 Fax: 08 - 581 692 40 E - post: kommun@upplands - bro.se Webb: upplands - bro.se
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Lokal instruktion för vallokal inför 201 8 års val
till riksdag, kommun - och landstingsfullmäktige
Söndagen den 9 september sker val till Sveriges riksdag, kommun - och
landstingsfullmäktige. Som ett stöd i detta arbete finns Valmyndighetens
handledning och denna lokala instruktion som Valnämnden utarbetat.

Valdistrikt och vallokaler
Nedan redovisas indelningen i valdistrikt, vallokaler, preliminärt antal
röstberättigade enligt röstlängden. Telefonnummer till respektive valdistrikts
ordförande och vice ordförande finns hos valkansliet.

Distrikt Vallokal Prelimin är statisk
per den 1 mars
201 8 / riksdag

Upplands - Bro Härnevi -
Skällsta

Härneviskolan 944

Upplands - Bro Låssa 1518

Upplands - Bro Råby Råbyskolans matsal 1149

Upplands - Bro Finnsta Florasalen, Dagcentralen 1841

Upplands - Bro
Kockbacka

Finnstasalen 1007

Upplands - Bro
Kungsängen S

Dagcentralen, Kungsängen ,
matsalen

1860

Upplands - Bro Sylta -
Tibble V

Lills j öskolans, ma tsal 1582

Upplands - Bro
Lennartsnäs - Tibble Ö

Ekhammarskolans matsal 1470

Upplands - Bro Tibble N Lillsjö förskola Rubinen 969

Upplands - Bro Norrboda Lillsjöskolans gymnastiksal 1634

Upplands - Bro
Kungsängen N - Stäksön

Bergaskolan s matsal 1381

Upplands - Bro Brunna N 1385
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Upplands-Bro Brunna S Hagnässkolans matsal 942 

Upplands-Bro Håtuna-
Håbo-Tibble 

Tjustaskolan, gymnastiksal 1335 

Öppettiderna för vallokalerna är mellan klockan 08:00 och 20:00. Efter 
klockan 20:00 har allmänheten tillträde till lokalen för att kunna följa 
rösträkningen. 

Valnämndens kansli 
På lördagen den 8 september (mellan kl 9-12) och söndagen den 9 september 
från klockan 7.45 kommer valnämndens kansli att finnas tillgängligt i 
Furuhällshuset. Telefonnummer under dagen till kansliets personal. 

 Anna-Lena Örvander: 08-581 691 73  

 Karl Öhlander: 08-581 692 14 

 Olle Nykvist 08- 581 69 302 

 Julia Parkin 08-518 322 22 

Om det uppstår något problem eller om ni har frågor, så tveka inte att ringa 
någon på valkansliet. Kansliet har möjlighet att kontakta Valmyndigheten och 
Länsstyrelsen som kan hjälpa till med att lösa eventuella problem. 

Rösträtten 
Röstberättigade till riksdag är följande: 

 Fyllt 18 år senast på valdagen 

 Svenskmedborgare som är eller någon gång varit folkbokförd i Sverige 

 Utlandssvensk blir upptagen i röstlängden i tio år efter migrationen, därefter 
måste man själv anmäla att man vill bli återupptagen i röstlängden. 
Anmälan ska vara skriftlig och ske senast 30 dagar före valdagen. 

 Finns med i röstlängd 

Röstberättigade till kommun- och landstingsfullmäktige är följande: 

 Fyllt 18 år på valdagen 
 Svensk medborgare som är folkbokförd i kommunen 
 Medborgare i något av EU:s medlemsländer, medborgare i Island eller 

Norge som är folkbokförda i kommunen 
 Medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har 

varit folkbokförda i Sverige i tre år i följd före valdagen, senast 9 
september 2015 

 Finns med i röstlängd 
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Röstmottagare 
Inom varje valdistrikt finns minst åtta personer förordnade inklusive 
ordförande och vice ordförande. Om något distrikt saknar förrättare på 
valdagen kan kansliet disponera om röstmottagare mellan distrikten eller kalla 
in ytterligare förrättare. Samtliga röstmottagare ska innan valdagen genomgått 
en utbildning. 

Varje ordförande kommer få ett arbetsschema för dagen så att minst fyra 
röstmottagare inklusive ordföranden eller vice ordföranden hela tiden finns i 
vallokalen. Kravet är att tre alltid ska vara närvarande i lokalen, så alla måste 
meddela om de behöver paus och anpassa till varandra. Ordföranden bör på 
morgonen ha kontroll över om samtliga i respektive distrikt kan tjänstgöra. 
Skulle någon få förhinder kontaktar ordföranden kansliet. Vid förhinder för 
ordförande eller vice ordförande sker i första hand omfördelning mellan 
distrikten och hanteras av valkansliet. 

Valförrättningen 

Före röstningen 

Respektive ordförande svarar för iordningställande av respektive vallokal. 
Samtliga lokaler är tillgängliga hela lördagen den 24 maj för iordningställande. 
Valmaterialet körs ut till vallokalerna senast under lördagen. 

Ordförande kvitterar ut nycklar till sina lokaler och hämtar röstlängd m.m. på 
kansliet fredag eftermiddag klockan 13.00-15.00 eller enligt överenskommelse 
med kansliet. Förvara röstlängden så att obehöriga personer inte kommer i 
kontakt med den. Skulle materialet vara utsatt för åverkan under natten till 
valdagen försöker vi omfördela materialet mellan lokalerna. 

I samtliga vallokalerna råder hund- och rökförbud. Hundförbudet gäller inte 
ledar- och servicehundar som tydlig har utrustning som visar uppdraget. 

Valsedlar och valkuvert ska finnas i alla vallokaler och valsedlarna presenteras 
på ett likvärdigt sätt. Därför har valnämnden beslutat om ordningen för dessa 
och beslutet ska följas. 

RIKSDAG KOMMUN LANDSTING 

BLANKA BLANKA BLANKA 
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Övriga partier (endast de partier som anmält deltagande i val och finns på 
val.se) placerar sina valsedlar i bokstavsordning nedanför ovanstående 
valsedlar. 

Valsedlarna placeras med en luckas mellanrum. 

Som stöd för att hjälpa de som inte har svenska som förstaspråk finns en 
valbroschyr på olika språk. På Val.se finns även instruktioner på andra språk, 
teckenspråk och filmer om hur röstningen går till. Vid behov har även kansliet 
information om röstmottagares språkkunskaper. 

Under dagen 

När degens första väljare kommer ska ordförande visa att vallådan/urnan är 
tom. 

Observera att de röstande ska kunna styrka sin identitet. Hur identiteten styrks 
ska markeras i röstlängden. Läs om hur identifieringen går till i Handledning 
för röstning i vallokal. Observera att ni inte får ta emot en röst från en person 
som inte är känd eller kan styrka sin identitet. 

Om en person med funktionshinder, inte kan tas sig in i vallokalen för att rösta 
ska rösten tas emot utanför lokalen. Röstmottagningen utanför lokalen ska ske 
så att den enskildes valhemlighet bevaras. 

Om något distrikt tvingas göra ett uppehåll i sitt öppethållande ska vallådan 
förseglas. Se redan på lördagen till att ni vet hur förseglingssatsen ska 
användas. Numret på förseglingen ska skrivas in i protokollet om den behöver 
användas. När röstningen sedan återupptas ska ni visa de första som röstar att 
förseglingen är obruten, därefter öppnas urnan och röstningen fortsätter. 

För att söka personer som saknas i röstlängd så kan distrikten ringa till 
valkansliet som har tillgång till röstlängdsregistret för hela Sverige. Personer 
som har så kallad skyddad adress måste dock kontakta Länsstyrelsen 010-223 
10 00 eller Valmyndigheten 020 -825 825. 

Förtidsröster 

Förtidsrösterna kommer att distribueras till distrikten vid ett tillfälle. Efter 
klockan 9.00 kör kansliet ut de förtidsröster som inkommit till Valnämnden 
före valdagen. Varje distrikt ska förhandsgranska sina förtidsröster. Observera 
att inga förtidsröster får läggas i vallådan före klockan 20:00. I kommunhuset, 
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Kungsängen finns en öppen förtidsröstningslokal under söndagen mellan 
klockan 11:00 och 19:00. 

Budröstning 

Samtliga ytterkuvert för budröstning sparas hos Valnämnden. Lägg alltså dessa 
i omslag för återtransport till kansliet. Även röstkorten till dessa bör sparas för 
att kunna spåra försändelsen. 

Rapportering och inlämning 
Sedan röstmottagningen avslutats ska förtidsrösterna läggas i vallådan och 
rösterna räknas. Lägg märke till att blanka röster ska räknas och redovisas 
särskilt på resultatblanketten. 

Resultatet ska därefter rapporteras till Valmyndigheten. Ring så fort ni har fått 
resultatet klart. Telefonnummer, rapportkod, distriktets pinkod och vilka partier 
som ska rapporteras framgår av rapportblanketten. Ni behöver inte rapportera 
in resultatet till kansliet, vi följer era rapporter över Internet. Kom istället in så 
fort som möjligt till kansliet i Furuhällshuset med valmaterialet. Fyll i 
uppgifterna på den särskilda blanketten så blir allt rätt från början. 

Observera att det är samma två personer som ska skriva under alla protokoll, 
resultatbilagor och omslag. Minst de två personer som undertecknat protokollet 
och omslagen ska följa med till kansliet i Furuhällshuset. 

Överblivet material packas i lådan som tillsammans med skärmarna kommer 
att hämtas av kansliets personal efter att valet avslutats. Alla förbrukade 
röstkort läggs i en soppåse eller liknande och lämnas till kansliet för 
destruktion. Ordföranden är ansvarig för att samtliga lokaler återställs och 
låses. 

Om ni har andra funderingar eller frågor inför valarbetet så kan ni vända er till 
Anna-Lena Örvander (tel 08-581 691 73), Karl Öhlander (tel 08- 581 692 14), 
Olle Nykvist (tel 08- 581 69 302) eller Julia Parkin (08-518 32 222) 

 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

 

 

Karl Öhlander 
Utvecklingschef 

Anna-Lena Örvander 
Projektledare Val 2018 
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Lokal instruktion vid förtidsröstning inför 2018 
års val till riksdag, kommun och 
landstingsfullmäktige 

Förslag till beslut 

Valnämnden godkänner den lokala instruktionen för förtidsröstning inför 
2018 års val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. 

Sammanfattning 

Förtidsröstningen inför valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 

börjar den 22 augusti och pågår till och med valdagen den 9 september 2018. 

Den grundläggande informationen om hur förtidsröstningen går till finns i 

Valmyndighetens handledning. Handledningen kompletteras av denna lokala 

instruktion som Valnämnden utarbetat. 

Den lokala instruktionen ska fungera som ett stöd för de röstmottagare som 

arbetar i förtidsröstningslokal under förtidsröstningsperioden. 

Beslutsunderlag 

 Lokal instruktion vid förtidsröstning inför 2018 års val till riksdag, 
kommun- och landstingsfullmäktige, den 9 september 2018 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 17 april 2018 

Ärendet 

Förtidsröstningen inför valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 

börjar den 22 augusti och pågår till och med valdagen den 9 september 2018. 

Den grundläggande informationen om hur förtidsröstningen går till finns i 

Valmyndighetens handledning. Handledningen kompletteras av denna lokala 

instruktion som Valnämnden utarbetat. 

Den lokala instruktionen ska fungera som ett stöd för de röstmottagare som 

arbetar i förtidsröstningslokal under förtidsröstningsperioden. 

Barnperspektiv 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på barn och ungas livsvillkor. 
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Kommunledningskontoret 

Maria Johansson  

Kommundirektör Karl Öhlander 

 Utvecklingschef 

Bilagor 

 Lokal instruktion vid förtidsröstning inför 2018 års val till riksdag, 
kommun- och landstingsfullmäktige, den 9 september 2018 
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Kommunledningskontoret

Datum

Julia Parkin
Utredare
Utvecklingsstaben
julia.parkin@upplands - bro.se

2018 - 04 - 18
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Lokal instruktion vid förtidsröstning inför 201 8
års val till riksdag, kommun - och
landstingsfullmäktige

Förtidsröstningen inför valet till riksdag, kommun - och landstingsfullmäktige
börjar den 22 augusti och pågår fram till och med valdagen den 9 september.
Minst en vallokal ska finnas öpp en varje dag under denna period, inklusive
valdagen.

Den grundläggande informationen om hur förtidsröstningen går till finns i
Valmyndighetens handl edning. Handledningen kompletteras av denna lokala
instruktion som Valnämnden tagit fram.

Röstningslokaler
Det finns två röstningslokaler för förtidsröstningen i kommunen, en i
Kungsängen och en i Bro.

Valnämndens kansli
Ansvarig för Valnämndens kansli är Anna - Lena Örvander som nås på
telefonnummer 08 581 691 73 . Om Anna - Lena inte skulle vara tillgänglig bör
kommunhusets reception kontaktas som kan nå henne även om telefonen är
avstängd.

Kontakt med valkansliet bör tas om det uppstår problem eller frågor . K ansliet
har möjlighet att kontakta Valmyndigheten och Länsstyrelsen som kan vara
behjälpliga med att lösa eventuella problem.

Rösträtten
Röstberättigad till riksdagsval är:

Den som fyllt 18 år senast valdagen

Svensk medborgare som är eller någon gång varit folkbokförd i Sverige

Den som finns med i röstlängd

Utlandssvensk blir upptagen i röstlängden i tio år efter migrationen,
därefter måste man själv anmäla att man vill bli återupptagen i
röstlängden. Anmälan ska vara skriftlig och ske senast 30 dagar före
valdagen.
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Röstberättigad till val av kommun- och landstingsfullmäktige är: 

 Den som fyllt 18 år senast valdagen 

 Svensk medborgare som är folkbokförd i kommunen 

 Medborgare i något av EU:s medlemsländer, medborgare i Island eller 
Norge som är folkbokförd i kommunen 

 Medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har 
varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, senast 9 
september 2015 

 Den som finns med i röstlängd 

Röstmottagare 
Röstmottagare ska inför förtidsröstningsperioden genomgå utbildning om 
uppdraget. I varje röstningslokal ska det alltid finnas två röstmottagare, vilket i 
praktiken innebär att man ska vara tre personer närvarande som kan sköta 
röstmottagningen och se till att det är ordning i lokalen. Om någon 
röstningslokal saknar förrättare ska kansliet kontaktas för att försöka lösa 
problemet eller kalla in ytterligare förrättare. 

Förberedelser 
Material kommer att skickas till röstningslokalen senast på morgonen den 22 
augusti. Utöver det material som framgår av Handledningen från 
valmyndigheten kommer Affischmaterial att levereras – om möjligt under 
veckan innan röstningen börjar. 

De som ska arbeta med röstningen ska, före den 22 augusti, gå igenom 
materialet och se till att de vet hur det ska användas och var materialet 
förvaras. Om ytterligare material behövs ska kansliet kontaktas. Lokalen ska 
iordningställas i god tid innan röstningen inleds. 

Röstmottagningen 
För varje röstmottagningsställe finns väljarförteckningar. På 
väljarförteckningen förtrycks länskod, kommunkod, lokalkod och löpnummer. 
Väljarförteckningen ger varje förtidsröst ett unikt nummer av vilket det är 
möjligt att uttyda var rösten tagits emot. Det är således viktigt att det finns 
tillräckligt med väljarförteckningar, att de har rätt nummer tryckt på sig samt 
att röstmottagarna fyller i väljarförteckningarna korrekt. 

Valsedlar och valkuvert ska finnas i alla vallokaler och valsedlarna presenteras 
på ett likvärdigt sätt. Därför har valnämnden beslutat om ordningen för dessa 
och beslutet ska följas. 

RIKSDAG KOMMUN LANDSTING 

BLANKA BLANKA BLANKA 
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Övriga partier (endast de partier som anmält deltagande i val och finns på 
val.se) placerar sina valsedlar i bokstavsordning nedanför ovanstående 
valsedlar. 

Valsedlarna placeras med en luckas mellanrum. 

Som stöd för att hjälpa de som inte har svenska som förstaspråk finns en 
valbroschyr på olika språk samt filmer på val.se. 

Röstmottagarna kontrollerar rösträtten för den som ska rösta innan valkuvertet 
lämnas ut. 

Observera att de röstande ska kunna styrka sin identitet. Hur detta görs ska 
markeras i väljarförteckningen. Läs om hur identifieringen går till i 
Handledning för röstning i röstningslokal. Observera att ni inte får ta emot en 
röst från en person som inte är känd eller kan styrka sin identitet. 

Om en person med funktionsvariation behöver stöd med röstningen ska 
personalen hjälpa till. Hjälpen ska ges så att den enskildes valhemlighet så 
långt som möjligt bevaras. 

Dagrapportering av mottagna förtidsröster 

Varje dag ska en Dagrapport fyllas i.  

Dubblettröstkort 

För att kunna förtidsrösta måste den röstande ha ett röstkort. Sådant kan skrivas 
ut av kansliet och i röstningslokalerna. Kansliet ger behörighet till 
valdatasystemet. Om personen har skyddad identitet, vilket framgår i 
databasen, måste personen kontakta Länsstyrelsen 010-223 10 00 eller 
Valmyndigheten 020 -825 825. 



 

Upplands-Bro kommun Datum   4 (5)  
2018-04-18   

 
 

Budröstning 

Enligt 7 kap 5 § ValL kan röstning ske via bud. Budet måste ha fyllt 18 år och 
uppfylla något av följande kriterier: 

 Väljarens make/maka eller sambo 
 Väljarens, makens/makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller 

syskon 
 Den som yrkesmässigt ger väljaren vård eller annars brukar hjälpa 

väljaren i personliga angelägenheter 
 Lantbrevbärare anställda av PostNord 
 Anställda vid häkte/kriminalvårdsanstalt 

Det är viktigt att i förhand gå igenom vilka kontroller som ska göras när 
budröster tas emot. Felaktiga budröster ska läggas i omslag för återtransport till 
kansliet. Transport sker tillsammans med mottagna röster. 

Material för budröstning ska finnas att hämta i röstningslokalen. En budröst får 
göras i ordning 24 dagar innan valet och kan lämnas in hos röstmottagningen 
när förtidsröstningen startar. 

Ambulerande röstmottagare 

Nytt för 2018 års val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige är att 
kommunala bud har tagits bort och ersatts av ambulerande röstmottagare vilket 
framgår av 7 kap 3a § ValL. Ambulerande röstmottagare finns för väljare som 
p.g.a. sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte kan ta sig till 
röstmottagningsställe. De ambulerande röstmottagarna har en egen 
väljarförteckning. 

Den ambulerande röstmottagaren är på begäran skyldig att hjälpa väljaren att 
göra i ordning sin röst, vilket är en skillnad jämfört med vid budröstning. Den 
ambulerande röstmottagaren har också tystnadsplikt. De ambulerande 
röstmottagarna ska ha beredskap under hela valperiodens 18 dagar, även på 
valdagen och det ska alltid vara minst två ambulerande röstmottagare som 
jobbar tillsammans. Röstmottagarna utgår från förtidsröstningslokalen i 
Kungsängen. 

Rapportering och inlämning 
Sedan röstmottagningen avslutats ska väljarförteckningarna och förtidsrösterna 
räknas.  

Röster som ska till annan kommun sorteras för sig. Antalet röster förs upp på 
Dagrapporten. Kansliet ansvarar för att mata in rösterna i valdatabasen. 
Dagrapporten signeras varje dag av en röstmottagare och läggs i omslag 
tillsammans med förtidsrösterna. Rösterna kommer sedan att hämtas av 
personal från Postnord som även förvarar rösterna åt kommunen till den 9 
september 2018. 
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Överblivet material packas och kommer att, tillsammans med skärmarna, 
hämtas av kansliets personal efter att valet avslutats. 

Om ni har andra funderingar eller frågor inför valarbetet så kan ni vända er till 
valkansliet. 

 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

Karl Öhlander  
Utvecklingschef  

 
Anna-Lena Örvander 
Projektledare Val 2018 
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Politisk propaganda i anslutning till vallokalen 

Förslag till beslut 

1. Politisk propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra 
väljarna i deras val får inte förekomma inom en radie av 20 meter vid 
entréerna till röstningslokalerna. 

2. Valnämnden fastslår att med politisk propaganda menas  

- affischering om politiska partier utanför offentliga anslagstavlor 

- utdelning av broschyrer, flygblad eller annan skriftlig information om 

politiska partier  

- muntlig information/agitation med eller utan högtalare eller annan 

teknisk utrustning  

Sammanfattning 

Efter valen 2014 uppmärksammades behov av ett förtydligande från nämnden 

om innebörden av förekommande av politisk propaganda eller annat på ett 

röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta.  

Enligt 8 kapitlet 3 § vallagen får det inte på ett röstmottagningsställe eller i ett 

utrymme intill detta förekomma propaganda eller annat som syftar till att 

påverka eller hindra väljarna i deras val. Syftet med bestämmelsen är att 

väljaren ska vara ostörd och skyddad för varje form av påverkan under själva 

valhandlingen, ett led i att trygga genomförandet av fria och hemliga val. 

Valprövningsnämnden, som har till uppgift att pröva överklaganden som sker i 

samband med allmänna val, understryker att det är väsentligt att upprätthålla 

detta skydd för väljaren. Några tydligare uttalanden om innebörden av 

uttrycket på ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta från 

förarbetena finns inte. Det är därför inte möjligt att exakt precisera inom hur 

stort område omkring en röstningslokal som det inte får förekomma politiska 

aktiviteter.   

Primärt är det kommunens valnämnd som har ansvar för att förbudet mot 

politisk propaganda på röstningsställen och i dess närhet upprätthålls. 

Kommunledningskontoret föreslår med anledning av detta att valnämnden 

fattar beslut om ett förtydligande avseende politisk propaganda i närheten av 

val och röstmottagningslokal för Upplands-Bro kommun.  

Kommunledningskontoret föreslår att för röstnings- och vallokaler i Upplands-

Bro kommun ska gälla att ingen politisk propaganda får förekomma inom en 

radie av 20 meter vid entréerna till röstningslokalerna. 
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Kommunledningskontoret föreslår även att valnämnden fastställer en definition 

av begreppet politisk propaganda som ska gälla enligt följande:  

- affischering om politiska partier utanför offentliga anslagstavlor,  

- utdelning av broschyrer, flygblad eller annan skriftlig information om 

politiska partier  

- muntlig information/agitation med eller utan högtalare eller annan 

teknisk utrustning  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 april 2018. 

Barnperspektiv 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på barn och ungas livsvillkor 

Kommunledningskontoret 

Maria Johansson  

Kommundirektör Karl Öhlander 

 Utvecklingschef 
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