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Förtidsröstningslokaler och öppettider vid val till 
riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022  

Förslag till beslut 

1. Valnämnden beslutar att förtidsröstning ska hållas i följande lokaler; 

 Kommunhuset, Furuhällsplan 1 i Kungsängen 

 Danssalen, Brohuset, Broplan 1 i Bro 

 Kungshallen (ett tillfälle) 

 Lindströmska huset (ett tillfälle) 

 Kvistaberg (ett tillfälle) 

2. Valnämnden beslutar att öppettider för förtidsröstning beslutas enligt 

Valkansliets förslag. 

Sammanfattning 

Valnämnden har ansvaret för att genomföra förtidsröstning i kommunen vilken 

startar den 24 augusti och pågår till och med valdagen den 11 september. 

Lokalerna ska vara så många till antalet och ha en geografisk spridning att de 

klarar av att ta emot det förväntade antalet förtidsröstande i området. Lokalerna 

bör även vara lokaliserade på centrala platser där människor rör sig för att vara 

så tillgängliga som möjligt. 

 Förtidsröstningslokalernas öppettider beslutas av Valnämnden med kravet att 

minst en förtidsröstningslokal måste vara öppen dagligen under 

förtidsröstningsperioden samt att minst en förtidsröstningslokal måste vara 

öppen under samma tid som vallokalerna.  

Valkansliet har tagit fram förslag på öppettider i förtidsröstningslokaler under 

perioden den 24 augusti till den 11 september. 

Beslutsunderlag 

 Valkansliets tjänsteskrivelse den 9 februari 2022 

Ärendet 

Förtidsröstningslokaler 



8 Förtidsröstningslokaler och öppettider vid val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022  - VN 22/0009-1 Förtidsröstningslokaler och öppettider vid val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022  : Förtidsröstningslokaler och öppettider vid val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022

 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2022-02-09 VN 22/0009 

 
 

Valnämnden har ansvaret för att genomföra förtidsröstning i kommunen vilken 

startar den 24 augusti och pågår till och med valdagen den 11 september. 

Lokalerna ska vara så många till antalet och ha en geografisk spridning att de 

klarar av att ta emot det förväntade antalet förtidsröstande i området. Lokalerna 

bör även vara lokaliserade på centrala platser där människor rör sig för att vara 

så tillgängliga som möjligt. 

Valkansliet föreslår följande lokaler för förtidsröstning: 

 Kommunhuset, Furuhällsplan 1 i Kungsängen 

 Danssalen, Brohuset, Broplan 1 i Bro 

 Kungshallen (ett tillfälle) 

 Lindströmska huset (ett tillfälle) 

 Kvistaberg (ett tillfälle) 

Öppettider 

Förtidsröstningslokalernas öppettider beslutas av Valnämnden med kravet att 

minst en förtidsröstningslokal måste vara öppen dagligen under 

förtidsröstningsperioden samt att minst en förtidsröstningslokal måste vara 

öppen under samma tid som vallokalerna.  

Valkansliet har tagit fram följande förslag till öppettider i 

förtidsröstningslokaler under perioden den 24 augusti till den 11 september: 

 

Veckodag Datum Kungsängen Bro Pop-up 

Onsdag 24 aug. 

2022 

16:00-19:00 16:00-19:00  

Torsdag 25 aug. 

2022 

16:00-19:00 16:00-19:00  

Fredag 26 aug. 

2022 

16:00-19:00 16:00-19:00  

Lördag 27 aug. 

2022 

12:00-16:00 Stängt  

Söndag 28 aug. 

2022 

Stängt 12:00-16:00  

Måndag 29 aug. 

2022 

15:00-19:00 15:00-19:00  

Tisdag 30 aug. 

2022 

15:00-19:00 15:00-19:00  
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Onsdag 31 aug. 

2022 

15:00-19:00 15:00-19:00  

Torsdag 1 sept. 

2022 

15:00-19:00 15:00-19:00  

Fredag 2 sept. 

2022 

15:00-19:00 15:00-19:00  

Lördag 3 sept. 

2022 

12:00-16:00 12:00-16:00  

Söndag 4 sept. 

2022 

12:00-16:00 12:00-16:00  

Måndag 5 sept. 

2022 

11:00-19:00 11:00-19:00 Lindströmska 

huset 

15:00-18:00 

Tisdag 6 sept. 

2022 

11:00-19:00 11:00-19:00 Kvistaberg 

15:00-18:00 

Onsdag 7 sept. 

2022 

11:00-19:00 11:00-19:00 Sporthallen  

12:00-18:00 

Torsdag 8 sept. 

2022 

11:00-19:00 11:00-19:00  

Fredag 9 sept. 

2022 

11:00-19:00 11:00-19:00  

Lördag 10 sept. 

2022 

10:00-16:00 10:00-16:00  

Söndag 11 sept. 

2022 

08:00-20:00 08:00-20:00  

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 

 

Sara Lauri 

Kanslichef 
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Arvodering för röstmottagare vid val till riksdag, 
kommun- och regionfullmäktige 2022  

Förslag till beslut 

Arvodesnivåerna vid val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022 

fastställs till: 

 3 850 kronor till ordförande i valdistrikt 

 3 200 kronor till vice ordförande i valdistrikt 

 2 600 kronor till röstmottagare i valdistrikt 

 180 kronor/timme till röstmottagning i förtidsröstningslokal 

 2 600 kronor till röstmottagning i förtidsröstningslokal på valdagen 

 500 kronor i utbildningsarvode 

Sammanfattning 

Föreslagna arvodesnivåer grundar sig i en jämförelse som gjorts med ett antal 

kommuner i Stockholms län avseende arvode i samband med val.  

Valkansliet föreslår en justering av arvodesnivåerna utifrån en årlig 

prisförändring på 2% avrundat uppåt till närmaste 50-tal kronor.  Valkansliet 

föreslår även att förtidsröstningsmottagarna på valdagen ska erhålla samma 

arvode som röstmottagarna i vallokal samt att samtliga röstmottagare ska 

arvoderas för den obligatoriska utbildningen.  

Beslutsunderlag 

 Valkansliets tjänsteskrivelse den 9 februari 2022 

Ärendet 

Inför valet 2022 till riksdag, kommun- och regionfullmäktige (RKR) behöver 

valnämnden besluta om arvodesnivåer för röstmottagarna. 

Vid tidigare val har det varit svårt att bemanna förtidsröstningslokalerna under 

valdagen då flertalet av de röstmottagare som arbetat i förtidsröstningen valt att 

arbeta i vallokal på valdagen. En orsak till detta tros vara att skillnaden i 

ersättning för förtidsröstning och vallokal. För att motverka detta föreslår 
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Valkansliet att arvodet är det samma under själva valdagen för att likställa 

värdet i uppdragen oberoende vilken typ av röstningslokal man tjänstgör i. 

I Valnämndens verksamhetsplan 2022 anges att det ska ske en överrekrytering 

av röstmottagare för att täcka eventuella avhopp under förtidsröstningen och 

valdagen. Detta överskott täcker därmed upp den funktion som jourhavande 

röstmottagare haft i tidigare val varpå den funktionen föreslås tas bort.  

Valkansliet har gjort en omvärldsbevakning med ett antal kommuner i 

Stockholms län avseende den ersättning som utgår till röstmottagare. Samtliga 

kommuner som beslutat om arvodesnivåerna har gjort en uppräkning av sina 

arvoden. Vi har även noterat att flertalet kommuner även betalar ut ett engångs 

arvode för den obligatoriska utbildningen som krävs för att bli förordnad som 

röstmottagare.  

Utifrån detta har Valkansliet tagit fram ett förslag på arvodesnivåer enligt 

följande: 

 

Uppdrag 2019 års 

arvodesnivå 

2022 år 

arvodesnivå 

(förslag) 

Ordförande 3 600 kronor 3 850 kronor 

Vice ordförande 3 000 kronor 3 200 kronor 

Röstmottagare i valdistrikt 2 400 kronor 2 600 kronor 

Jourhavande röstmottagare 500 kronor - 

Förtidsröstningsmottagare 170 kronor/timme 180 kronor/timme 

Förtidsröstningsmottagare 

valdag 

- 2 600 kronor 

Utbildningsarvode - 500 kronor 

 

Förslaget innebär en uppräkning av arvodesnivåerna med utgångspunkt i en 2% 

årlig prisförändring av de arvodesnivåer som beslutades för valdagen 2018, 

avrundat uppåt till närmaste 50-tal kronor.  
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Barnperspektiv 

Att arbeta som röstmottagare är ett ansvarsfullt uppdrag som ligger till grund 

för att valet ska kunna genomföras. Genom att aktivt arbeta för fria och 

allmänna val stärks demokratin i samhället vilket i hög grad påverkar barn och 

ungas livsvillkor. 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Sara Lauri  

Kanslichef  

  

 

 

 

  

  

Beslut sänds till 

 Löner 
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Politisk propaganda i anslutning till vallokalerna 
vid val till riksdag, kommun- och 
regionfullmäktige 2022 

Förslag till beslut 

1. Valnämnden beslutar att politisk propaganda eller annat som syftar till 
att påverka eller hindra väljarna i deras val inte får ske närmare än en 
radie på 25 meter från ingången till den byggnad där röstmottagning 
pågår.   
 

2. Valnämnden fastslår att med politisk propaganda menas  
- affischering om politiska partier utanför offentliga anslagstavlor 

- utdelning av valsedlar, broschyrer, flygblad eller annan skriftlig 
information om politiska partier  

- muntlig information/agitation med eller utan högtalare eller annan 
teknisk utrustning  

Sammanfattning 
Inför höstens kommande val finns ett behov av ökad säkerhetsplanering dels på 

grund av ökad risk för störande av allmän ordning, dels på grund av att det 
ännu är osäkert hur pandemiläget kommer att se ut. Valkansliet föreslår med 

anledning av detta att området där ingen politisk propaganda får förekomma 
utökas till en radie av 25 meter från ingången till den byggnad där 
röstmottagning pågår.   

Valkansliet föreslår även att Valnämnden förtydligar definitionen av begreppet 
politisk propaganda enligt följande:  

- affischering om politiska partier utanför offentliga anslagstavlor, 

- utdelning av valsedlar, broschyrer, flygblad eller annan skriftlig 
information om politiska partier  

- muntlig information/agitation med eller utan högtalare eller annan 
teknisk utrustning  

Beslutsunderlag 

 Valkansliets tjänsteskrivelse den 7 februari 2022 
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Ärendet 
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 utan bedömningen utgår från platsens särskilda 

förutsättningar. Det är därför inte möjligt att exakt precisera inom hur stort 
område omkring en röstningslokal som det inte får förekomma politiska 

aktiviteter och det är primärt kommunens valnämnd som har ansvar för att 
förbudet upprätthålls.  

Den 23 april 2019 beslutade Valnämnden att ingen politisk aktivitet fick 

förekomma inom en radie av 20 meter vid entréerna till röstningslokalerna. I 
samma beslut fastslogs 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 

Inför höstens kommande val finns ett behov av ökad säkerhetsplanering dels på 
grund av ökad risk för störande av allmän ordning, dels på grund av att det 
ännu är osäkert hur pandemiläget kommer att se ut. Valkansliet föreslår med 

anledning av detta att området där ingen politisk propaganda får förekomma 
utökas till en radie av 25 meter från ingången till den byggnad där 

röstmottagning pågår.   

Valkansliet föreslår även att Valnämnden förtydligar definitionen av begreppet 
politisk propaganda enligt följande:  

- affischering om politiska partier utanför offentliga anslagstavlor,  

- utdelning av valsedlar, broschyrer, flygblad eller annan skriftlig 

information om politiska partier  

- muntlig information/agitation med eller utan högtalare eller annan 
teknisk utrustning  
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Barnperspektiv 

Beslutet om politisk propaganda i anslutning till vallokal har ingen direkt 

påverkan på barn och ungas livsvillkor. Men beslutet verkar för att trygga 

genomförandet av fria och hemliga val och på så sätt främja demokratin vilket i 

högsta grad påverkar barn och ungas livsvillkor. 

 

Kommunledningskontoret 

 

Sara Lauri  

Kanslichef  

  

 

Beslut sänds till 

 Respektive vallokal 
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Annonsering i samband med val till riksdag, 
kommun- och regionfullmäktige 2022 

Förslag till beslut 

Valnämnden beslutar att all annonsering i samband med val till riksdag, 

kommun- och regionfullmäktige 2022 ska göras i följande medier: 

 Mitt i Upplands-Bro 

 Ubro.se 

 Kommunens hemsida 

 Kommunens sociala media kanaler 

 Kommunens digitala skärmar. 

 

Detta gäller även kungörelsen för den preliminära rösträkningen. 

 

Sammanfattning 
I samband med val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022 finns 
behov av att annonsera bland annat information om lokaler och tider för 

förtidsröstning samt tid och plats för onsdagsräkningen.  

Valkansliet föreslår att annonsering sker i lokaltidningen Mitt i Upplands-Bro, 

webbtidningen Ubro.se, kommunens hemsida, via kommunens sociala media 
kanaler samt på kommunens digitala skärmar. 

 

Beslutsunderlag 

 Valkansliets tjänsteskrivelse den 9 februari 2022 
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Barnperspektiv 

Att väljarna har rätt information i rätt tid är avgörande för att valet ska kunna 

genomföras på ett rättssäkert och demokratiskt sätt. Detta i sin tur verkar för 

positiva effekter på demokratin i samhället vilket påverkar alla medborgares 

livsvillkor där barn och unga utgör en stor del.   

Kommunledningskontoret 

 

Sara Lauri 

Kanslichef 
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