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Beslut om förtidslokaler, öppettider och lokala 
anvisningar vid val till Europaparlamentet 2019 

Förslag till beslut 

1. Förtidsröstning ska arrangeras i Kommunhuset, Furuhällsplan 1, 

Kungsängen och Brohuset, Broplan1, Bro enligt 

Kommunledningskontorets förslag på öppettider.  

2. Förtidsröstning ska arrangeras under Kungsfesten på Kungsängens IP 

den 25 maj 2019. 

3. Öppettider för förtidsröstning beslutas enligt 

Kommunledningskontorets förslag. 

4. Lokal instruktion antas enligt kommunledningskontorets förslag. 

5. Utvecklingschef får delegation på att göra redaktionella förändringar i 

den lokala instruktionen. 

Sammanfattning 

Valnämnden har ansvaret för att genomföra förtidsröstning i kommunen vid val 

och den får vid valet 2019 starta tidigast den 8 maj 2019. Lokalerna ska vara så 

många till antalet samt ha en så geografisk spridning att de klarar av att ta emot 

de förväntade antalet röstande i området. Därför föreslås att en i Bro och en i 

Kungsängen iordningsställs med föreslagna öppettider samt att en lokal 

iordningsställs under Kungsfesten på Kungsängens IP den 25 maj mellan kl. 

11.00-14.00. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 mars 2019 

Ärendet 

Förtidsröstningslokaler 

Valnämnden har ansvaret för att genomföra förtidsröstning i kommunen vid val 

och vid valet 2019 får denna starta tidigast den 8 maj 2019. Lokalerna ska vara 

så många till antalet samt ha en så geografisk spridning att de klarar av att ta 

emot de förväntade antalet röstande i området. Kommunledningskontoret 

föreslår därför att två förtidsröstningslokaler iordningställas varav en i Bro och 

en i Kungsängen öppnas den aktuella dagen och avslutas efter valperioden.  
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Öppettider  

Tider för öppethållande beslutas av Valnämnden och ett förslag har tagits fram 

av kommunledningskontoret. Minst en förtidsröstningslokal ska under 

valdagen den 26 maj har samma öppettider som övriga vallokaler. Förslag till 

öppettider i förtidsröstningslokaler under perioden 8 maj till den 26 maj 2019 

är: 

Veckodag Datum Kungsängen 

Kommunhuset 

Brocentrum 

Brohuset 

onsdag 8 maj 2019 17:00-19:00 17:00-19:00 

torsdag 9 maj 2019 17:00-19:00 17:00-19:00 

fredag 10 maj 2019 17:00-19:00 17:00-19:00 

lördag 11 maj 2019 12:00-16:00 Stängt 

söndag 12 maj 2019 Stängt 12:00-16:00 

måndag 13 maj 2019 15:00-19:00 15:00-19:00 

tisdag 14 maj 2019 15:00-19:00 15:00-19:00 

onsdag 15 maj 2019 15:00-19:00 15:00-19:00 

torsdag 16 maj 2019 15:00-19:00 15:00-19:00 

fredag 17 maj 2019 15:00-19:00 15:00-19:00 

lördag 18 maj 2019 12:00-16:00 12:00-16:00 

söndag 19 maj 2019 12:00-16:00 12:00-16:00 

måndag 20 maj 2019 11:00-19:00 11:00-19:00 

tisdag 21 maj 2019 11:00-19:00 11:00-19:00 

onsdag 22 maj 2019 11:00-19:00 11:00-19:00 

torsdag 23 maj 2019 11:00-19:00 11:00-19:00 

fredag 24 maj 2019 11:00-19:00 11:00-19:00 

lördag 25 maj 2019 10:00-16:00 10:00-16:00 

söndag 26 maj 2019 08:00-21:00 08:00-21:00 
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Lokal instruktion 

Den grundläggande informationen om hur förtidsröstningen går till finns i 

Valmyndighetens handledning. Handledningen kompletteras med den lokala 

instruktion som Valnämnden utarbetat. Den lokala instruktionen ska fungera 

som ett stöd för de röstmottagare som arbetar i förtidsröstningslokal under 

förtidsröstningsperioden. 

Barnperspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på barn och ungas livsmiljö, men kan ha positiva 

konsekvenser då röstberättigade vuxna i deras omgivning ges möjlighet att 

delta i valet på andra tider och platser än på valdagen  

Kommunledningskontoret 

Karl Öhlander 

Tf. kommundirektör 

Bilagor 

1. Lokal instruktion för förtidsröstningslokal 

2. Handledning för röstmottagning 

Beslut sänds till 

 Valkansliet 

 Förtidsröstningslokalerna 



www.upplands - bro.se

Lokalinstruktion vid
förtidsröstningen till Eu
parlamentet maj 201 9
Antagen av valnämnden XX - xx 2019, §

2018 - 10 - 12
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1 Lokal instruktion vid förtidsröstning inför 
2018 års val till riksdag, kommun- och 
landstingsfullmäktige 

 

Förtidsröstningen inför valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 
börjar den 8 maj 2019 och pågår fram till och med valdagen den 26 maj 2019. 
Minst en vallokal ska finnas öppen varje dag under denna period, inklusive 
valdagen. 

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

1.1 Röstningslokaler 
Det finns två röstningslokaler för förtidsröstningen i kommunen, en i 
Kungsängen, Kulturhuset och en i Bro, Brohuset. Dessa kompletteras med en 
lokal under Kungsfesten den 25 maj 2019. 

1.2 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. Val kansliet ha räven en telefon som alltid är öppen för frågor. Ring 
då tel: 070-XXX xx xx 

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

1.3 Rösträtten 
Röstberättigad till val av till Europaparlamentet är den som: 

• fyllt 18 år senast valdagen 

• är 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 26 maj 
2019 

• Den som finns med i röstlängd 
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1.4 Röstmottagare 
Röstmottagare ska inför förtidsröstningsperioden genomgå utbildning för 
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 lösa problemet 
och kalla in ytterligare förrättare. 

1.5 Förberedelser 
Material kommer att skickas till röstningslokalen senast på morgonen den 26 
maj. Utöver det material som framgår av Handledningen från valmyndigheten 
kommer Affischmaterial att levereras.  

De som ska arbeta med röstningen ska, den 26 maj, gå igenom materialet och 
se till att de vet hur det ska användas och var materialet förvaras. Om 
ytterligare material behövs ska valkansliet kontaktas. Lokalen ska 
iordningställas i god tid innan röstningen inleds. 

1.6 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  

BLANKA  

C  

KD  

L  

M  

MP  

S  

SD  

V  
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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. Valsedelställen ska omges av 
skyddande skärmar för att skydda valhemligheten och en person i taget släppas 
fram till dessa. 

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. 

1.7 Dagrapportering av mottagna förtidsröster 
Varje dag ska en Dagrapport fyllas i. Denna ska dagen efter inlämnas till 
valkansliet. 

1.8 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. 

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

• 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 
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Det är viktigt att i förhand gå igenom vilka kontroller som ska göras när 
budröster tas emot. Felaktiga budröster ska läggas i omslagspåse för 
vidaretransport till kansliet.  

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. 

1.10 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 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. 

1.11 Rapportering och inlämning 
Sedan röstmottagningen avslutats för dagen ska väljarförteckningarna och 
förtidsrösterna räknas.  

Röster som ska till annan kommun sorteras för sig. Antalet röster i resp. 
sortering förs upp på Dagrapporten. Dagrapporten signeras varje dag av två 
röstmottagare och läggs i omslag som signeras av samma två personer. 
Omslagspåsen med rösterna kommer sedan att hämtas av personal från 
Postnord som även förvarar rösterna åt kommunen till den 25 maj 2019. 
Valkansliet tar emot dagrapport och väljarförteckningar dagen efter och   
ansvarar för att mata in rösterna i valdatabasen 

Överblivet material packas och kommer att, tillsammans med skärmarna m.m., 
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 
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Val av ordförande, vice ordförande till valdistrikt 
för val till Europaparlamentet 2019 

Förslag till beslut 

Valnämnden beslutar att utse ordförande eller vice ordförande vid 2019 års val 

enligt kommunledningskontorets förslag som presenteras vid sammanträdet 

den 18 mars 2019. 

Sammanfattning 

Samtliga valdistrikt ska bemannas med en ordförande samt en vice ordförande 

enligt de av Valnämnden beslutade principerna. Kommunledningskontoret 

föreslår att följande personer utses till uppdragen specificerade nedan: 

Distrikt Ordförande Vice ordförande 

Upplands-Bro 

Härnevi-Skällsta 
- - 

Upplands-Bro 

Låssa 
- - 

Upplands-Bro 

Råby 
- - 

Upplands-Bro 

Finnsta 
- - 

Upplands-Bro 

Kockbacka 

- - 

Upplands-Bro 

Kungsängen S 
- - 

Upplands-Bro 

Sylta-Tibble V 
- - 

Upplands-Bro 

Lennartsnäs -Tibble Ö 

-  

Upplands-Bro - - 
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Tibble N 

Upplands-Bro 

Norrboda 

- - 

Upplands-Bro 

Kungsängen N-Stäksön 

- - 

Upplands-Bro 

Brunna N 

-  

Upplands-Bro 

Brunna S 

- - 

Upplands-Bro 

Håtuna-Håbo-Tibble 

- - 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 januari 2019 

Barnperspektiv 

Val av personer till uppdrag som ordförande respektive vice ordförande i 

vallokalerna bedöms inte ha någon påverkan på barn eller ungas livsmiljö.  

Kommunledningskontoret 

Karl Öhlander  

Tf. kommundirektör  

  

Beslut sänds till 

 Valkansliet 



Från: Sanaz Nilsen <Sanaz.Nilsen@sundbyberg.se> 
Skickat: den 14 februari 2019 10:11 
Till: gustav.fridlund@botkyrka.se; jan-erik.alenbrand@danderyd.se; 

stefan.pellen@ekero.se; erik.josephson@haninge.se; 
viktoria.thonang@huddinge.se; kontakt@jarfalla.se; 
christina.erenvidh@jarfalla.se; registrator@lidingo.se; 
micaela.tonndorf@lansstyrelsen.se; jonas.ortquist@lansstyrelsen.se; 
joanna.szyfter@malardalsradet.se; helena.svardh@nacka.se; 
linda.borjesson@norrtalje.se; britta.algulin@norrtalje.se; mikael.kjellros-
endrell@nykvarn.se; jonas.karlsson@nynashamn.se; info@salem.se; 
mathias.forsberg@sigtuna.se; karin.flordal@skl.se; evert.kroes@sll.se; 
emeli.dahlskog@sll.se; katarina.axelsson@sll.se; ulf.andersson-greek@sll.se; 
david.norman@storsthlm.se; monika.rosenqvist@solna.se; 
ola.martensson@sollentuna.se; eva.darell@stockholm.se; 
anna.horlen@stockholm.se; shoresh.ibrahim@stockholm.se; 
maria.kleine@stockholm.se; anna.rinder.von.beckerath@stockholm.se; 
anne.marie.flood@stockholm.se; per.spolander@stockholmregion.org; 
rebecka.ryblad@sodertalje.se; helene.bergstrom@tyreso.se; 
kommunstyrelsen@taby.se; Kommun; emma.rauf-
otworowski@upplandsvasby.se; chanette.andersson@vallentuna.se; 
kansliet@vaxholm.se; sofia.brorsson@varmdo.se; 
kommunstyrelsen@osteraker.se 

Ämne: Inbjudan 4 april Europahuset 
Bifogade filer: Program 4 april 190212.pdf 
 
Hej! 
 

Torsdagen den 4 april är det äntligen dags för inspirationsseminariet EU och 
framtidsfrågorna – med Europaparlamentsvalet i fokus. 

Bifogat finner ni inbjudan, sprid gärna till era politiker och tjänstepersoner som i sitt arbete kan ha 
nytta av att få mer information för att bättre möta våra medborgare. 

Sista anmälningsdatum är 1 april. 
Hoppas vi ses där! 
 
Med vänlig hälsning  
 
Sanaz Nilsen 
EU-samordnare 
 

UTVECKLINGSENHET 
STADSLEDNINGSKONTORET 
 

sanaz.nilsen@sundbyberg.se 
Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg 
08-706 65 61 
www.sundbyberg.se 



 
Sundbyberg växer med dig! 
 



   

 
Ett samarrangemang - EU-kommissionen, Europaparlamentet, Sveriges Kommuner och Landsting  

och Stockholm Region EU Office - organiserat av EU-samordnarnätverket i Stockholms län 
 

EU och framtidsfrågorna – med Europaparlamentsvalet i fokus 
 

Europaparlamentsvalet den 26 maj närmar sig. Vart är Europa på väg? Vilket Europa vill vi se i 

framtiden? Vilka är de europeiska framtidsfrågorna och hur påverkar de Sverige och vardagen i 

kommuner och regioner?  

 

Vi välkomnar dig som politiker eller tjänsteperson i Stockholmsregionen till en inspirationseftermiddag 

om aktuell EU-politik och ledande experters analyser av utvecklingen i Europa.  

Torsdagen den 4 april kl. 13.00 – 15.30 (registrering 12:30) i 
Europahuset 

Regeringsgatan 65, stora konferenslokalen plan 2 
 

Program 
13.00  Inledning av dagens moderator  

Per Spolander  

VD Stockholm Region EU Office 

 

13.10 EU globalt och EU i Sverige 

Katarina Areskoug Mascarenhas 

 Chef för EU-kommissionens representation i Sverige 

 

13.30 Valet till Europaparlamentet i ljuset av den politiska utvecklingen i Europa  

Markus Bonekamp  

Chef för Europaparlamentets kontor i Sverige 

 

13.50 Vart är Europa på väg? - Den demokratiska situationen i Europa och världen 

 Kampanjen ”Den här gången röstar jag!”  

Björn Kjellström 

Ansvarig för sociala medier, Europaparlamentets kontor i Sverige 

 

14.10 Paus & mingel 

 

14.30 EU i lokalpolitiken - Hur påverkar EU vardagen i kommuner och regioner? 

Karin Flordal 

Internationell handläggare, Sveriges Kommuner och Landsting 

 

14.50 Europaportalen – nyhetssajt och kunskapsbank  

Anders Selnes 

 Chefredaktör och ansvarig utgivare 

 

15.10 Hur hade vår vardag sett ut utan EU?  

Representant för EU-ministerns kansli (tbc) 

 

Anmäl dig senast 1 april här 
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