
Utbildning för 
röstmottagare i 
förtidsröstningen
Val till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022

Förtidsröstningsperiod 24 augusti -11 september

Produktnummer VAL V781 02
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Välkommen! 

Syftet med denna utbildning är att du som röstmottagare:

 ska få kunskap och verktyg för att känna dig trygg i och säker i din roll.

 ska få information om och förstå alla krav och regler för att kunna 
upprätthålla rättssäkerheten under förtidsröstningen.

 får den obligatoriska utbildningen inför uppdraget, du har ett stort 
ansvar.
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Utbildningen

 Praktisk information

 Arvode

 Ditt uppdrag som röstmottagare och valorganisationen

 Material och möblering

 Röstmottagning i förtidsröstning
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Praktisk information

 Utrymningsvägar

 Toaletter

 Paus

 Handledning

 Kunskapstest
‒ På egen hand – valcentralen.val.se

‒ Maila intyg till valnamnd@kiruna.se senast 18/8 

 Tjänstgöringsschema – skickas ut den 19/8

Fråga!
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Arvode vid förtidsröstning

Kommunanställda

- Ordinarie arbetstid (kl 8-17), ingen särskild ersättning utgår

- Utanför ordinarie arbetstid ges arvode i pengar eller ledighet

Röstmottagare rekryterade från allmänheten (ej valdagen)

- Kontorstid, 140 kr/timma

- Utanför kontorstid tillkommer OB-ersättning enligt kommunens 
regelverk för timanställda

- Timrapport som lämnas till valadministrationen
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Utbildnings-
arvode 360 kr



Ditt uppdrag som 
röstmottagare och 
valorganisationen
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Valorganisationen i Sverige 

 Tre olika valmyndigheter:
‒ Statlig: Valmyndigheten

‒ Regional: länsstyrelsen

‒ Kommunal: valnämnden

 Valnämnden ytterst ansvarig för valets genomförande i kommunen 
och fattar lokala beslut om valets praktiska genomförande
‒ Thore Johansson, ordförande

‒ Kenneth Paulsson, vice ordförande

 Valadministrationen
‒ Johanna Waara, valansvarig

‒ Kaija Lehtomäki, valsamordnare

‒ Victoria Mattila, valsamordnare

Centrala 
Valmyndigheten

Kommunernas 
valnämnder 

(290)

Länsstyrelser 
(21)
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Roller och ansvarsfördelning

 Röstmottagare:
‒ Förordnas av valnämnden 

‒ Ska ha fått utbildning inför sitt uppdrag

‒ Huvuduppgift att ta emot och hantera väljarens röst och se till 
att röstmottagning går korrekt till enligt vallagens 
bestämmelser

 Minst två röstmottagare i tjänst i varje 
förtidsröstningslokal

 Ni ansvarar för ordningen i och intill röstningslokalen
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Valet i Kiruna kommun

 Tre val: riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige

 Cirka 18 000 röstberättigade

 60-tal röstmottagare under förtidsröstning

 Cirka 83 procent valdeltagande vid valen 2018, cirka 10 000 
förtidsröstande vid valen 2018

 13 vallokaler + 19 röstningslokaler (inklusive bokbussen)

 Röstning med begränsat tillträde i kommunen på vård- och 
omsorgsboenden

 Ambulerande röstmottagare

 Förtidsröstning öppen 19 dagar, även på valdagen!
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Du som röstmottagare är viktig!

 Väljaren ska känna förtroende
för att valet går korrekt till
‒ Följ instruktioner och handledningar!

‒ Var saklig och opartisk i din roll

 Viktigt med gott bemötande och 
god service gentemot väljarna
‒ Gott bemötande

‒ Hjälp väljare

‒ Svara på frågor

 Röstmottagningen är offentlig
‒ Inspelning och fotografering är tillåtet

‒ Allmänheten får närvara

 Värdeneutral röstningslokal
‒ Bär inga politiska symboler

‒ Inga politiska diskussioner i 
röstningslokalen, även om ingen 
väljare är närvarande. 
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Bemötande och säkerhet vid röstmottagning

 Det sker få incidenter med trakasserier och hot,
men i andra delar av landet har 
antalet ökat de senaste valen.

 Avbryt röstmottagningen om ordningen inte kan 
upprätthållas. Skydda röster och röstlängd mot 
otillbörlig påverkan.

 Det finns en fördjupande webbutbildning om 
bemötande och säkerhet med fler verktyg och 
tips.



Arbetsuppgifter under förtidsröstningen:

 Arbetsmoment under dagen; 
‒ möblera och iordningställa lokalen

‒ hålla ordning i valsedelstället och bakom valskärmarna, 

‒ ta emot och lägga ut valsedlar samt se över ordningen i 
valsedelstället, 

‒ styra eventuella köer, 

‒ hjälpa väljare, 

‒ ta emot och granska röster, 

‒ hålla koll på materialåtgång och begära mer vid behov,

‒ eventuellt skriva ut dubblettröstkort.
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Hjälpa väljare vid röstning

 Grundregel: ensam bakom valsedelställen och valskärm

 Undantag om väljare på grund av ålder, funktionsnedsättning eller 
sjukdom inte kan rösta själv

 Väljare kan ta hjälp av röstmottagare eller en annan person
Ifrågasätt inte väljarens behov av hjälp, funktionsnedsättningar kan 
vara både synliga och osynliga

 Om flera är bakom skärmen:
- Informera om att man ska vara ensam bakom skärmen och det är bara om man behöver 

hjälp som man kan vara två. 

- Gå fram och erbjud din hjälp.
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Material och möblering
https://youtu.be/RvKwQJM5NTA 
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Material och möblering i förtidsröstningen

 Uppsamlingslåda

 Informationsskyltar och affischer

 Fönsterkuvert 

 Förseglingar

 Väljarförteckning

 Dagrapport 

 Omslag för förtidsröster

 Valskärm, för stående och sittande

 Valsedelställ med avskärmning

 Valkuvert 

 Valsedlar

 Budmaterial

 Västar för röstmottagarna
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Röstningslokalen

 Tänk på: väljarens upplevelse i 
röstningslokalen! 

 Köbildning

 Tillgängligheten: alla ska kunna 
rösta

 Röstmottagningen är offentlig

 Uppsamlingslådan synlig för alla
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ÖVNING – Möblering av röstningslokal

 Möblera upp rummet du har 
fått framför dig.

 Rita in hur du vill möblera 
lokalen med hjälp av 
materialen bredvid.

 Tänk på:
‒ Insyn

‒ Tillgänglighet

‒ Flödet i lokalen

‒ Köbildning
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Lokal att möblera
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Väljarförteckning

 Förteckning över de som röstat i 
lokalen

 Varje röstningslokal har ett unikt 
nummer

 Antal markeringar i 
väljarförteckningen ska stämma 
överens med antal fönsterkuvert i 
uppsamlingslådan

Väljarförteckningen
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Uppsamlingslåda

 Ska förseglas under 
röstmottagning

 Öppnas aldrig förrän 
fönsterkuverten ska räknas

 Synlig men utom räckhåll för 
väljarna

 Håll alltid väljarförteckningen 
och uppsamlingslådan under 
uppsikt!

Uppsamlingslådan
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Olika typer av valsedlar

 Olika val
‒ Gul (RD), Vit (KF), Blå (RF)

 Tre typer av valsedlar
‒ Namnvalsedlar

‒ Partivalsedlar

‒ Blanka valsedlar

 Samtliga valsedelställ ska vara avskärmade

 Väljaren ska kunna ta sina valsedlar fritt från insyn
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Obligatoriska valsedlar
Partivalsedlar

 Partier, som vid något av de två senaste valen fått mer än 1 % av rösterna, 
får sina partivalsedlar utlagda av valnämnden
− Arbetarepartiet-Socialdemokraterna,
− Centerpartiet, 
− Feministiskt initiativ, 
− Kristdemokraterna, 
− Liberalerna (tidigare Folkpartiet), 
− Miljöpartiet de gröna, 
− Moderaterna, 
− Sverigedemokraterna 
− Vänsterpartiet

 Partier som är representerade i region- och/eller kommunfullmäktige och 
begärt utläggning får sina partivalsedlar utlagda av valnämnden
− Sjukvårdspartiet

Blanka valsedlar 

 Används ifall parti- eller namnvalsedel saknas

 Används för att rösta blankt
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Valsedlarnas ordning mm

 Det ska alltid vara påfyllt med
‒ Blanka valsedlar
‒ Partivalsedlar för 1% partierna samt lokala partier som begärt utläggning.

 Övriga parti- och namnvalsedlar

 Lägg endast ut anmälda partiers valsedlar – se lista för anmälda partier

 Valsedlar ska presenteras likformigt
‒ Ni säkerställer valsedlarnas ordning.

 Endast röstmottagare får lägga ut valsedlar i valsedelstället.

 Om någon saboterar i ordningen i valsedelstället bör detta rapporteras till valadministrationen och 
ska antecknas i protokollet. 
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Fyra avskärmade valsedelsställ
1. Obligatoriska valsedlar 

(färdigpackat)
2. Inlämnade valsedlar för 

riksdagsval
3. Kommunfullmäktigeval
4. Regionfullmäktigeval



Personröstning – varför och hur?

 Fyra olika sätt att personrösta:
‒ Namnvalsedel - kryssa i rutan framför kandidatens namn. 

‒ Ifall ett parti har en öppen lista, går det även att skriva till namn på en namnvalsedel.

‒ På en partivalsedel går det att skriva namn på kandidaten.

‒ Om namnvalsedeln för ett parti saknas, kan väljaren skriva partiets namn och kandidatens 
namn på en blank valsedel.

 Personrösterna kan avgöra vem som blir vald för 
ett parti. 

 Det är inte samma sak att kryssa det översta 
namnet som att lämna det tomt.

 Alla kandidater ska samtycka till sin kandidatur.
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Röstmottagning i 
förtidsröstningen
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Rösträtt

 Fastställs 30 dagar före valdagen utifrån folkbokföringen

 18 år senast på valdagen

 Tre olika val, olika krav 

 Den som har rösträtt är upptagen i röstlängden 

 Man påverkar valresultatet i den kommun och region där man är folkbokförd
‒ Kan förtidsrösta i hela Sverige och utomlands. 
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Krav för rösträtt i de olika valen

 Vid val till riksdagen ska personen:

• vara 18 år senast på valdagen,

• vara svensk medborgare 

• vara eller ha varit folkbokförd i 
Sverige.

 Vid val till region- och 
kommunfullmäktige samt kommunal 
folkomröstning ska personen: 

• vara 18 år senast på valdagen, 

• vara svensk medborgare, 
medborgare i ett annat EU-land, 
Island eller Norge och folkbokförd i 
kommunen och regionen, eller

• vara medborgare i ett annat land 
och folkbokförd i kommunen och 
regionen, samt har varit folkbokförd 
i Sverige sammanhängande i tre år 
före valdagen.
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Röstkort

 Krav för att få förtidsrösta.

 Bör ha levererats till den 24 augusti.

 Här finns information om: 
‒ Vilka val man har rösträtt i

‒ Vilken vallokal man kan rösta i under valdagen

‒ Exempel på röstningslokaler

 Länsstyrelsen kan rätta eventuella fel.
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Dubblettröstkort 

 Väljare som inte har sitt röstkort kan få 
dubblettröstkort utskrivet. 

 Dubblettröstkort skrivs ut av 
valadministrationen och stadshusets 
reception

 Det finns inte digitala röstkort utan 
dessa måste vara i 
pappersformat/utskrivna
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Rätt eller fel?
 Alla som är 18 år får rösta i kommun- och regionfullmäktigevalen?

 En väljare utan röstkort eller ett dubblettröstkort får inte förtidsrösta?

 Om du ser två personer bakom en valskärm, ska du gå fram och 
erbjuda din hjälp?

 Partirepresentanter får lägga ut valsedlar i valsedelställen?

 Om det inte finns plats i valsedelstället när ett nytt parti kommer, går 
det bra att lägga de nya valsedlarna på bordet bredvid?
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Röstning - steg för steg

https://youtu.be/MyZ1gk9y9dk 

32



Granska valkuverten

 En valsedel i varje valkuvertet

 Valsedeln är ovikt i respektive valkuvert

 Antal valkuvert stämmer överens med rösträtten

 Valkuverten är förslutna
‒ Fliken kan klistras igen

‒ Fliken kan vikas in

 Valkuverten är fria från markeringar som kan identifiera väljaren

 Valkuverten innehåller en valsedel för varje val i rätt färg.

 Om valkuverten inte är godkända, be väljaren göra om sin röst. 
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Registrering av identitetskontroll

Tre olika sätt att identifiera sig:

1. Röstberättigade har en giltig id-
handling med sig  kryssa för rutan 
’Leg’

2. Du som röstmottagare känner igen 
väljaren   skriv in dina initialer i 
rutan ’Intygar’

3. Någon utomstående styrker väljarens 
identitet  personnummer eller 
födelsedatum skrivs in på den som 
intygar. Krävs id-handling. 
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Väljare som styrker sin identitet med ID-handling

 Bör vara giltig och ha ett välliknande foto.

 Ska framgå namn och födelsedatum eller personnummer

 Du som röstmottagare kan behöva bedöma om en id-handling 
ska godtas.

 Följande id-handlingar är att föredra:
‒ Identitetskort

‒ Pass

‒ Körkort

‒ Nationellt id-kort

‒ EU-pass
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ÖVNING – Markera i väljarförteckning

Koden för röstningslokalen är 
01 80 103

 Väljaren kommer in, visar 
upp detta röstkort 
legitimerar sig med giltig 
id-handling

 Hur markerar du i 
väljarförteckning och på 
fönsterkuvert?

 Väljaren är den första för 
dagen
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Budröstning

Om väljaren är sjuk, funktionshindrad eller på grund av hög ålder
och inte själv kan ta sig till sin vallokal eller en röstningslokal. 

Hur det går till:

1. Väljaren gör själv i ordning rösten och lägger ner valkuverten i ytterkuvert inför vittne. 
Ytterkuvert ska stängas av väljaren.

2. Väljaren, vittnet och budet måste fylla i uppgifter på ytterkuvertet. – tre olika personer
Budet: Person över 18 år som är anhörig eller någon som brukar hjälpa väljaren i vardagen.

Vittne: Person över 18 år.

3. Budet lämnar in ytterkuvertet med röstkortet till röstningslokal. Budet ska kunna visa en 
id-handling. Anteckna i väljarförteckningen.
Budet ska kunna visa en id-handling. Anteckna vid väljarens namn i röstlängden.

4. Granska ytterkuvertet (det ska inte öppnas!) och hantera sedan som en vanlig förtidsröst.
Underkänd budröst läggs i omslag och nytt material delas ut till budet

Har väljaren inte möjlighet att budrösta, kan väljaren boka ambulerande röstmottagning
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Ångerrösta – endast möjligt i vallokalen

 Har man förtidsröstat och vill ångerrösta, gör man detta på 
valdagen i sin vallokal.

 Man kan inte ångerrösta genom att förtidsrösta två gånger. 
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 Försegla uppsamlingslådan.

 Håll alltid lådan samt väljarförteckningarna under uppsikt och de tas med vid eventuell 
utrymning av lokalen. 

 Kontakta valadministrationen så fort som möjligt och larma vid behov.

 Anteckna händelsen i dagrapporten.

 När röstmottagningen återupptas:  kontrollera att förseglingen på uppsamlingslådan 
är obruten och att numret på förseglingen stämmer med det som antecknats i 
dagrapporten.

Avbrott i röstmottagningen
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Röstmottagningen 
avslutas
https://youtu.be/l2y3zVWQWCs



Röstmottagningen avslutas

 Alla har rätt att rösta som hunnit komma 
in i, eller som köar till, lokalen.

 Städa undan och kontrollera att tillräckligt 
med material finns för morgondagen.

 Räkna antalet väljare i 
väljarförteckningarna. 

 Räkna förtidsrösterna och sortera i två 
kategorier, en för egen kommun och en 
för andra kommuner. 

 Stäm av antalen mot varandra. Vid fel, 
räkna om.

 Anteckna i dagrapporten.

 Följ valnämndens instruktioner för 
förvaring eller överlämning.
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Omslag för förtidsröster
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 Används:
- för underkända ytterkuvert för 

budröster

- i den ambulerande 
röstmottagningen



Lokala instruktioner

Beroende på i vilken förtidsröstningslokal du arbetar i gäller lite olika lokala instruktioner

 Stadshuset Kristallen

 Förtidsröstning på valdagen i Svappavaara, Karesuando och Kuttainen

 Mobila förtidsröstningslokaler: Bokbussen, Kattuvuoma, Vuosko

 Särskilda boenden

 Övriga förtidsröstningslokaler, punktinsatser

Förmedlar separat – Fråga om något är oklart!
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Mer information:

 Valmyndigheten,  http://www.val.se/
‒ Lista över anmälda partier och kandidater, statistik, information om att rösta på olika 

språk, öppettider och adresser till förtidsröstning och vallokaler

 Valcentralen, https://valcentralen.val.se
‒ Utbildningsfilmer, kunskapstest, handledningar, med mera, välj ingång ”Röstmottagare”

 Valnämnden i Kiruna kommun, www.kiruna.se/valet2022

 Länsstyrelsen i Norrbotten
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Tack för er uppmärksamhet!



Telefon: 0980- 773 73 (för röstmottagare)

Mejl: valnamnd@kiruna.se

Glöm inte kunskapstestet!

https://valcentralen.val.se/rostmottagare

Maila intyg till valadministrationen senast 18/8

valnamnd@kiruna.se
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Frågor? Hör av er!


