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Datum

Referens

2019-02-15

VN

Valkansliets förslag till beslut
Valnämnden antar kommunikationsplanen.

Sammanfattning av ärendet
Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Förtidsröstningen
öppnar den 8 maj. Kommunikationsplanen syftar till att tydliggöra vilka
kommunikationsinsatser som behöver göras inför och i samband med valet,
vem som ansvarar för vad och när insatserna ska göras.
I kommunikationsplanen definieras mål, målgrupper, budskap, ansvar och
risker.

Ekonomiska konsekvenser
Annonsering i Uppvidinge tidning: 4 500-9 000 kronor
(kommunikationsansvarigs budget).
Annonsering i Smålandsposten: 3 000-7 000 kronor (valnämndens budget).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kommunikationsansvarig 2019-02-15
Kommunikationsplan

Beslutet skickas till
Valkansliet
Kommunikationsansvarig

Kommunikationsansvarig
Anna Tigerström

Box 64, 364 21 Åseda Telefon: 0474-470 00
anna.johansson-tigerstrom@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se ·
Anna Tigerström

Valkansliet
Kommunikationsansvarig Anna Tigerström
0474-470 32, anna.tigerstrom@uppvidinge.se

2019-02-12

EU-val 2019 – kommunikationsplan
Bakgrund
Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Förtidsröstningen
öppnar den 8 maj.
Målet och syftet med valprojektet är att arrangera allmänt val till
Europaparlamentet 2019 på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt.
Målgrupper är kommunens röstberättigade medborgare, valarbetare som
rekryteras för att jobba med valet och allmänheten.

Mål med Uppvidinge kommuns kommunikation kring
EU-valet 2019


Röstberättigade ska förstå hur det går till att rösta, när man kan
rösta och var röstningslokaler och vallokaler finns.



Röstberättigade ska veta vart de kan vända sig med frågor om valet.



Valarbetarna ska förstå hur valet går till, vilka regler som gäller och
vad deras uppdrag är.



Röstberättigade, valarbetare och allmänheten ska känna att valet
genomförs på ett tryggt och säkert sätt.



Öka valdeltagandet

Målgrupper




Röstberättigade
Valarbetare
Allmänheten

Uppvidinge kommun
0474-470 00
vn@uppvidinge.se
www.uppvidinge.se

Interna målgrupper utöver ovanstående




Valnämnden
Medarbetare i röstningslokaler som inte är valarbetare
Kommunanställda

Kanaler för att nå målgrupperna












Kommunens webbplats, uppvidinge.se
Kommunens Facebook-sida
Kommunens Twitter-konto
Annonsering i Uppvidinge tidning
Annonsering i Smålandsposten
Skyltar vid vallokaler, röstningslokaler och kommunhuset
Utbildning för valarbetare
Media
Personliga möten
Intranätet, uppslaget.uppvidinge.se
Instagram @upplevuppvidinge

Budskap
Grundläggande budskap till röstberättigade:
- Hur valet går till och var du röstar.
- Information om varför man ska rösta.
Grundläggande budskap till valarbetare:
- Hur valet går till och vilka rutiner som finns för valarbetare.

Ansvar
Kommunikationsansvarig:


Samordnar kommunikationen och information mot målgrupperna i
definierade kanaler.



Stöttar valsamordnaren och valkansliet i kommunikationsfrågor.



Tar fram kommunikationsplan.

Uppvidinge kommun
0474-470 00
vn@uppvidinge.se
www.uppvidinge.se

Valsamordnare:


Ansvarar för möten och personliga kontakter med valnämnden,
valarbetare och medarbetare i röstningslokaler.



Håller sig uppdaterad på kommunikationsplanen och
kommunikationsaktiviteter.



Ansvarar för frågor som rör säkerhetsinformation mot valnämnden,
gruppledare, valarbetare och berörda i röstningslokaler.



Tar fram grundmaterial till den information som ska publiceras i
olika kanaler.

Valkansliet


Ansvarar för utbildning av valarbetare.



Stöttar i kommunikationsarbetet.

Valnämndens ordförande


Är talesperson i media om kommunens valarbete.

Kriskommunikation
Vid oväntade händelser som kan påverka valarbetet och utvecklas till en
kris ska kommunens ordinarie rutiner för kriskommunikation användas. Se
Informationsplan vid extraordinär händelse.
Ansvarig för kriskommunikationen är kommunikationsansvarig i samråd
med valsamordnare, kommunchef och beredskapssamordnare. Vid
misstanke om att en kris föreligger eller att en händelse av allvarlig
karaktär för valarbetet har skett ska följande målgrupper alltid informeras:
• Valnämnden
• Valkansliet
Påverkanskampanjer
MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), Riksdagen och
Regeringen anser att påverkanskampanjer är ett säkerhetshot, vars syfte är
att påverka vår uppfattning, våra överväganden och våra beslut.

Uppvidinge kommun
0474-470 00
vn@uppvidinge.se
www.uppvidinge.se

MSB definierar påverkanskampanj som en från främmande makt
koordinerad verksamhet som innefattar vilseledande eller oriktig
information som syftar till att påverka:
 beslut av politiska eller andra svenska offentliga beslutsfattare,
 opinioner hos hela eller delar av den svenska befolkningen eller,
 beslut eller opinioner i ett annat land.
Kopplat till EU-valet 2019 skulle detta exempelvis kunna vara vilseledande
information om hur man röstar, försök att undergräva förtroendet för
valadministrationen, ryktesspridning om, eller hot mot, tjänstemän som
ansvarar för att genomföra valet.
Om vi blir utsatta för en påverkanskampanj, tänk på följande:






Bedöm vad som pågår och kontrollera fakta.
Bemöt felaktig information. Korrigera där det är möjligt.
Kommunicera proaktivt för att sprida korrekta uppgifter.
Avslöja felaktigheter.
Blockera och ta bort användare på sociala medier.

Risker





Påverkanskampanjer
Låg kunskap hos valarbetare
Personalbrist inom valkansliet
Okunskap hos allmänheten

Uppföljning
I en enkät till valarbetarna som skickas ut efter valet, inkluderar vi frågan
om de fick den information de behövde för att kunna genomföra sitt arbete
under valet.

Budget
Annonsering i Uppvidinge tidning: 4 500-9 000 kronor
(kommunikationsansvarigs budget).
Annonsering i Smålandsposten: 3 000-7 000 kronor (valnämndens budget).

Uppvidinge kommun
0474-470 00
vn@uppvidinge.se
www.uppvidinge.se

Aktivitetsplan
Aktivitet

Mål

Kanal

När?

Inlägg via

Ökad kunskap och
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13-26/5

@upplevuppvidinge

öka valdeltagandet

Webb,
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Uppvidinge

mars

tare
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om EU-valet och
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Intranät,
Facebook,
Twitter
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Slutet av

rösta

förtidsröstning och

Uppvidinge

april/början
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Smålandsp
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Facebook,
Twitter

Utbilda valarbetare

Kännedom om

Utbildnings

arbetsuppgifterna

träffar

April?

och om EU-valet i
stort
Så jobbar vi med EU-

Få fler att känna till

Media
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samband
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Information vid
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vallokaler och
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Maj

väljarna
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Uppvidinge
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Facebook,
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Uppvidinge kommun
0474-470 00
vn@uppvidinge.se
www.uppvidinge.se
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VN 2019-000007

Lokala råd och anvisningar inför
Europaparlamentsvalet 2019
Valkansliets förslag till beslut
Valnämnden antar lokala råd och anvisningar inför Europaparlamentsvalet
2019.

Sammanfattning av ärendet
Valkansliet har upprättat lokala råd och anvisningar inför
Europaparlamentsvalet 2019.
I lokala råd och anvisningar framgår information, instruktioner och
bestämmelser inom följande områden:


ansvariga myndigheter



valarbetare



röstning



valnämndens onsdagsräkning



utbildning för valarbetare



utlämning av röstlängd



iordningsställande av lokaler



vallokalernas öppettider



antal röstmottagare på valdagen



röstning i vallokal



personval



räkning av förtidsröster på valdagen



efter klockan 21.00 på valdagen



allvarliga incidenter

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av valsamordnare, 2019-02-18
Lokala råd och anvisningar inför Europaparlamentsvalet 2019

Beslutet skickas till
Valkansliet

Box 64, 364 21 Åseda Besök: NygatanTfn:
fanni.nilsson@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se
Fanni Nilsson FANIUK

Datum

Uppvidinge kommun

Valsamordnare
Fanni Nilsson

2019-02-18
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2019-02-06

Lokala råd och
anvisningar inför
Europaparlamentsvalet
2019
Framtagen av:

Diarienummer:

Sidor:

Valkansliet

2019-000007

1-18

Godkänd och fastställd av:

Version:

Kommunalförfattningssamling

Valnämnden

1

(KFS)
Vallagen, Kommunallagen

Styrdokumentets beslutinstans:
Antogs av Valnämnden XXXX-XX-XX

Namn
Lokala råd och anvisningar inför EUvalet 2019

Datum
2019-02-06

Ansvarig avdelning
Valkansliet

Styrdokument
Riktlinje

Innehållsförteckning
1
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2
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3
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4
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5
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Ansvarig avdelning
Valkansliet

Styrdokument
Riktlinje

Val till Europaparlamentet

Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet.
Väljarna röstar på ett parti och har möjlighet att samtidigt ge en kandidat en särskild
personröst.

2

Valproceduren i korthet

Nedan beskrivs, i korthet, vilka steg som ingår i den valprocedur som leder till att nya
ledamöter väljs till europaparlamentet för en mandatperiod på fem år.

3

Vilka myndigheter som ansvarar

3.1 Valmyndigheten
Den statliga Valmyndigheten ansvarar för planering och samordning av valarbetet i hela
landet. Valmyndigheten ger ut handböcker och manualer. Det är Valmyndigheten som förser
kommunernas valnämnder med valsedlar och annat valmaterial. Valmyndigheten skickar ut
röstkort till väljarna och trycker upp röstlängderna.

3.2 Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är regional valmyndighet. De ansvarar för att planera och genomföra
allmänna val, val till Europaparlamentet och nationella folkomröstningar. Länstyrelsen delar
in länet i valkretsar och valdistrikt. De är ansvariga för valnattsrapporteringen vilket innebär
att valdistrikt i länet rapporterar in röstresultatet till Länsstyrelsen. Det är också
Länsstyrelsen som beslutar om tillägg och ändringar i röstlängderna.

3.3 Valnämnden
Valnämnden i varje kommun är lokal valmyndighet. Valnämnden har hela ansvaret för
genomförandet av röstning inom kommunen. Valnämnden utser och utbildar valarbetare
och ser till att det finns vallokaler och röstningslokaler samt ser till att allt material finns på
plats när röstning ska genomföras.
Valnämnden ansvarar också för den preliminäran räkningen av rösterna dels på valkvällen,
dels på onsdagen och eventuellt torsdagen i veckan efter valdagen.
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3.4 Valprövningsnämnden
Valprövningsnämnden avgör beslut som överklagas. Valprövningsnämndens beslut går inte
att överklaga.

4

Valarbetare

I vallagen används begreppet röstmottagare för de personer som arbetar i vallokaler,
röstningslokaler och ambulerande röstmottagare. Röstmottagare har olika roller i valet
därför har Uppvidinge kommun valt att använda begreppet valarbetare. Inom begreppet
valarbetare finns följande funktioner.

4.1 Röstmottagare
Röstmottagare ska hålla god ordning i röstningslokalerna, ta emot röster och lägga i
röstningsurnan samt vara väljarna behjälpliga i samband med röstning. Efter vallokalens
stängning ingår att räkna rösterna.

4.2 Ambulerande röstmottagare
Väljare som inte kan ta sig till en vallokal kan efterfråga ambulerande röstmottagare. De får i
uppdrag att åka hem till väljaren och ta emot rösten på samma sätt som i en röstningslokal.
Om väljaren begär att få hjälp så är de ambulerande röstmottagarna skyldiga att hjälpa
väljaren göra i ordning sin röst. Sedan transporteras rösten till aktuell röstningslokal.

4.3 Ordförande i valdistrikt
Ordförande har ansvar för sin vallokal samt genomföra valet på ett ändamålsenligt sätt. I
ansvarsuppgifterna ingår iordningsställande av vallokal, framtagande av arbetsschema för
röstmottagare, löpande kommunikation med valkansliet samt leverans av röster till
valkansliet på valnatten. Ordförande och vice ordförande ska arbeta självständigt och
växelvis under valdagen.

4.4 Vice ordförande i valdistrikt
Vice ordförande har, tillsammans med ordförande, ansvar för sin vallokal samt genomföra
valet på ett ändamålsenligt sätt. I ansvarsuppgifterna ingår iordningsställande av vallokal,
löpande kommunikation med valkansliet samt leverans av röster till valkansliet på
valnatten. Ordförande och vice ordförande ska arbeta självständigt och växelvis under
valdagen.
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4.5 Ansvarig röstmottagare
Ansvarig röstmottagare finns särskilt i röstningslokal Älghult och Fröseke. Ansvariga
röstmottagare har, i likhet med ordförande och vice ordförande i vallokal, ett större ansvar
för iordningsställande av röstningslokal och leverans av röster till vallokal.

5

Röstning

5.1 Förtidsröstning
Förtidsröstningen öppnar den 8 maj 2019. Kommunen bestämmer vilka dagar och tider en
röstningslokal ska vara öppen för röstning. I varje kommun som valet gäller ska dock
minst en röstningslokal vara öppen varje dag under den tid som röstmottagning får ske i
röstningslokaler som kommunen har anordnat. Valnämnden har beslutat att följande
röstningslokaler kan användas till förtidsröstningen:










Kommunhuset, Åseda
Biblioteket, Alstermo
Biblioteket, Åseda
Biblioteket, Lenhovda
Biblioteket, Nottebäck
Biblioteket, Älghult
Gymnasieskolans bibliotek, Åseda
Folkets hus, Fröseke
Matsalen, Älghultskolan

5.2 Särskild förtidsröstning
Särskilda boenden i kommunen har särskild förtidsröstning söndagen innan valdagen den
19 maj 2019. Valnämnden har beslutat att följande lokaler kan användas till särskild
förtidsröstning:






Alstermo, Smedsgård
Åseda, Olofsgården
Älghult, Storgården
Lenhovda, Lingården
Norrhult, Solgården

5.3 Utlandsröstning
Det finns möjlighet att rösta från utlandet antingen via ambassader, konsulat eller brevröst.
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5.4 Valdagen
Enligt vallagen 4 kap. 24 § skall en vallokal vara öppen för röstning mellan klockan 8.00 och
21.00. Om väljarna i ett valdistrikt ändå har tillräckligt goda möjligheter att rösta, får
kommunen bestämma att de öppettider som sägs i första stycket skall begränsas för en viss
vallokal. Om kommunen avser att begränsa öppethållandet i en vallokal, skall kommunen
samråda med länsstyrelsen innan den beslutar i saken. Kommunen skall ange varför den
gjort bedömningen att väljarna får tillräckligt goda möjligheter att rösta trots begränsningen.
Valnämnden har beslutat om följande vallokaler på valdagen:






Åseda N, Åsedaskolans matsal, lokalen rakt fram när man kommer in genom porten
Åseda S, Åsedaskolans matsal, lokalen till vänster när man kommer in genom porten
Lenhovda, Fritidslokalen Borgen, sal B
Nottebäck, Nottebäcksskolans matsal
Älghult, Alstermo folkets hus, sal C

5.4.1 Förtidsröstning på valdagen
På valdagen ska minst en röstningslokal i varje kommun vara öppen för röstmottagning
under den tid som enligt 4 kap. 21 § vallagen första stycket gäller för röstning i en vallokal
klockan 08.00 och 21.00.

6

Valnämndens onsdagsräkning

På onsdagen efter valet, den 29 maj 2019, räknar valnämnden för första gången de
förtidsröster som inte inkom till vallokalerna under valdagen. Onsdagsräkningen kallas för
valnämndens preliminära rösträkning.
Röster som räknas är främst brevröster och röster från ambassader, samt förtidsröster som
lämnats i andra kommuner under valhelgen. Om det behövs kan räkningen förlängas till
torsdagen.
Valnämnden börjar med att hantera förtidsrösterna på samma sätt som på valdagen. De
godkända förtidsrösterna läggs ner i valurnan efter att det markeras i röstlängden att
personen röstat, ytterkuvertet har öppnats och röstkortet har separerats från valkuvertet.
Dessutom granskar valnämnden de förtidsröster som röstmottagarna underkänt i vallokalen.
En förtidsröst som underkänts av röstmottagarna kan godkännas av valnämnden vid
valnämndens preliminära rösträkning.
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Utbildning

Valnämnden beslutade 2019-02-04 § 13 att alla röstmottagare måste ha genomfört den
utbildingen som behövs för uppdraget. Valkansliet anordnar utbildningstillfällen för
röstmottagare.
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Utlämning av röstlängd

Ordföranden och vice ordföranden i respektive valdistrikt ansvarar för att röstlängden
levereras till vallokalen. Röstlängden hämtas i kommunhuset efter samråd med valkansliet.

9

Iordningställande av lokaler

9.1 Iordningställande av vallokaler
Ordförande och vice ordförande i valdistriktet iordningställer vallokalen utifrån valkansliets
direktiv. Vallokalen ska vara iordningställd och materialet kontrollerat senast klockan 12.00
på lördagen den 25 maj. Detta för att möjliggöra eventuella kompletteringar. Senast klockan
15.00 kontaktar ordförande valkansliet för komplettering eller bekräftar att allt är klart.

9.1.1 Möblering i vallokaler
Valkansliet lämnar direktiv till möblering i vallokalerna.

9.1.2 Valmaterial och valurna i vallokaler
Valmaterial och valurna levereras till respektive vallokal. Ordförande och vice ordförande
tar emot och kontrollerar att allt valmaterial finns med i den sändning som levererats till
vallokalen.
Om något fattas eller är felaktigt meddelas valkansliet senast kl. 15.00 på lördagen den 25
maj.
Uppsamlingslådan/valurnan ska alltid vara förseglad och plomberingens nummer ska
skrivas på protokoll.

9.1.3 Telefon i vallokalen
Varje valdistrikt har en egen mobiltelefon under valdagen. Kontrollera att telefonen fungerar
i vallokalen.
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9.1.4 Fel i vallokalen
Om det uppstår något tekniskt eller annat fel i vallokalen ska ni kontakta ordförande i
vallokalen i första hand och valkansliet i andra hand. Namn och telefonnummer till
valkansliet finns i ordförandepärmen och i punkt 16 i detta dokument.

9.2 Iordningställande av röstningslokaler
Röstmottagare tar emot valmaterial på plats i röstningslokalen en timme före öppning.

9.2.1 Möblering i röstningslokaler
Valkansliet lämnar direktiv till möblering i röstningslokalerna.

9.2.2 Valmaterial och valurna i röstningslokaler
Kontrollera att allt valmaterial finns i den sändning som levererats till röstningslokalen. Om
något fattas eller är felaktigt meddelas valkansliet snarast.
Uppsamlingslådan/valurnan ska alltid vara förseglad och plomberingens nummer ska
skrivas på dagrapport.

9.2.3 Telefon i röstningslokaler
Varje röstningslokal har en egen mobiltelefon under förtidsröstningstillfället. Kontrollera att
telefonerna fungerar i röstningslokalen.

9.2.4 Fel i röstningslokaler
Om det uppstår något tekniskt eller annat fel i röstningslokalen ska valkansliet kontaktas.
Namn och telefonnummer till valkansliet finns i pärm och i punkt 16 i detta dokument.

9.3 Valsedlar och valsedelsställ
Bland valmaterialet finns partivalsedlar för de partier som har rätt att få sina valnamnsedlar
upplagda. Det finns också blanka valsedlar.
Valsedlarna ska placeras i de valsedelsställ som finns medsända i valurnan, i
bokstavsordning från A-Ö. De partier som har A som första bokstav i sitt namn placeras
längst upp och Ö längst ner i valsedelsstället.
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Andra partier än de ovan uppräknade, får meddela röstmottagarna att de vill ha sina
valsedlar utlagda i vallokalen/röstningslokalen. Valsedlarna ska i så fall levereras till
respektive vallokal av det parti som önskar få sina valsedlar utlagda. De ska placeras i
valsedelsstället av röstmottagarna. Röstmottagarna ansvarar för ordningen bland
valsedlarna.
Observera att ett eller flera partier kan ha med sig egna valsedelsställ. Detta ska inte tillåtas,
eftersom ingen partipolitisk propaganda får förekomma i vallokalen.
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Vallokalernas öppettider

Vallokalerna ska vara öppna mellan klockan 08.00 och 21.00.
Väljare som infunnit sig till vallokalen senast klockan 21.00 ska ges tillfälle att rösta.
Observera att sammanräkningen, efter klockan 21.00, är en offentlig förrättning och att
dörrarna då inte får vara låsta. Om ordföranden av någon anledning anser att dörrarna ändå
ska vara låsta, måste dessa passas av vaktmästaren eller annan person under hela
förrättningen. Den som vill komma in och bevittna rösträkningen ska få göra detta. Det finns
anvisad plats för åhörare. Foto/filmning undanbes.

11

Antalet röstmottagare i vallokal

Vid årets val är det sju röstmottagare i varje valdistrikt (inklusive ordförande och vice
ordförande).
Minst fyra röstmottagare måste samtidigt närvara i vallokalen under hela den tid då röstning
pågår. En av de fyra skall vara ordförande eller vice ordförande i valdistriktet.
Ordföranden i distriktet får fördela arbetspassen för röstmottagarna under valdagen. Schema
ska lämnas in till valkansliet senast en vecka innan valdagen.
Från och med klockan 21.00 ska alla röstmottagare vara närvarande.

11.1 Röstmottagarreserv
Om en ordinarie röstmottagare blir sjuk eller av annan anledning inte kan komma, ska detta
anmälas till valkansliet.
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11.2 Extra rösträknare
Extra rösträknare kan behövas för de fall valdeltagandet har varit mycket högt eller om
någon eller några av de ordinarie röstmottagarna blivit sjuk eller fått annat förhinder att
delta i rösträkningen.
Om ordföranden bedömer att extra rösträknare behövs ska detta meddelas valkansliet under
valdagen, helst i god tid före klockan 21.00.

12

Röstning i lokal

Första personen som röstar ska få se att valurnan är tom. Därefter plomberas den och
röstningen börjar.

12.1 Vem har rösträtt?
Svensk medborgare som fyllt 18 år senast på valdagen (26 maj) och som är eller har varit
folkbokförd i Sverige, är folkbokförd i Sverige och har anmält sig till röstlängden.
EU-medborgare och folkbokförda i Sverige kan välja att rösta i EU-valet i Sverige. EUmedborgaren kan anmäla sig till den svenska röstlängden, men kan endast stå med i ett
lands röstlängd. Om EU-medborgaren istället vill rösta i det land som denne är medborgare i
så behöver personen anmäla utträde ur den svenska röstlängden. Det är sedan
valmyndigheten som informerar det EU-land som personen har medborgarskap i.
Valmyndigheten kommer i mars år 2019 skicka ett brev till alla EU-medborgare som är
folkbokförda i Sverige som innehåller information om EU-valet.
Följande gäller vid Storbritanniens utträde ur EU innan valet:
Brittiska medborgare som är folkbokförda i Sverige kommer inte ha rösträtt i EUvalet. Detta innebär att personen inte kommer tas med i den svenska röstlängden, även
om anmälan gjorts.
VIKTIGT!
Bara den som är upptagen i röstlängden får tillåtas rösta.
Ring valkansliet om diskussion uppstår med en väljare om rösträtten. Valkansliet har
tillgång till Valmyndighetens datasystem, där uppgifter finns om väljaren har rösträtt samt
vilket valdistrikt väljaren tillhör.
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12.2 Måste väljaren ha röstkortet med sig?
Vid förtidsröstning är uppvisande av röstkort obligatoriskt. Däremot är det inte obligatoriskt
att ha med sig röstkortet för att rösta på valdagen.
Utskrift av nya röstkort:
Valnämnden har skyldighet att skriva ut ett nytt röstkort för en person som av någon
anledning saknar sitt. Nytt röstkort kan även erhållas från Länsstyrelsen och
Valmyndigheten.
Valkansliet har behörighet till Valmyndighetens datasystem och kan skriva ut nya röstkort.

12.3 Krav på legitimation för väljare
Väljare som inte är känd av röstmottagaren måste kunna styrka sin identitet. Detta görs
genom att väljaren visar legitimation eller annan godtagbar id- handling som t.ex. pass,
körkort eller tjänstelegitimation. Om väljaren är känd för röstmottagaren antecknar
röstmottagaren sina initialer i fältet för ”intygar”.
Om väljaren inte är känd eller kan visa godtagbar id-handling kan någon annan person i
lokalen intyga att väljaren är den han/hon utger sig för. Den personen måste i så fall visa en
id-handling. Den personens personnummer ska antecknas i röstlängden.
En väljare som varken är känd, kan visa id-handling eller har någon som kan gå i god för sig
får inte rösta. Det är inte tillräckligt att väljaren har röstkortet med sig.

12.4 Krav på legitimation för bud
Samma krav på legitimation som för väljare som personligen röstar i vallokal gäller för bud.
För att få lämna en budröst måsta budet antingen:





vara känd av röstmottagaren
visa id-handling
ha någon som går i god för sig

Det ska antecknas i röstlängden hur budets identitet har kontrollerats.
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12.5 Ålderskrav på bud och vittne vid budröstning
Budet och vittnet måste ha fyllt 18 år. Detta ska ni kontrollera genom att titta på budets och
vittnets personnummer som står på ytterkuvertet.
Observera dock att budet och vittnet ska ha fyllt 18 år senast på den dag de fungerar som
bud respektive vittne. Vid röstning i vallokalen är detta naturligtvis den 26 maj 2019, det vill
säga budet och vittnet ska vara födda senast 2001-05-26. Vid förtidsröstning ska budet och
vittnet ha fyllt 18 år senast på den dagen som budrösten iordningställs. Samma åldersgräns
gäller vid budröstning i vallokal som vid förtidsröstningen, det vill säga budet och vittnet
ska vara födda senast 2001-05-26.
Har budet och vittnet inte fyllt 18 år senast den 26 maj ska budrösten underkännas. Vid
budröstning i vallokalen ska då budet få ett nytt kuvert, en infobroschyr och nya valsedlar
och uppmanas göra om proceduren. Upptäcks felet på en förtidsröst ska den underkännas.

12.6 Felaktiga budröster
Budröstningskuvert som fyllts i felaktigt eller inte är igenklistrat ska inte lämnas tillbaka till
budet utan sparas och läggas i ett omslag.
Till budet lämnar röstmottagaren ett nytt ytterkuvert för budröstning och nytt valkuvert för
att budet ska kunna hjälpa väljaren att göra om proceduren.

12.7 Väljare med fysiskt funktionshinder- mottagning av valkuvert
Det är viktigt att vallokalen och entrén är så tillgänglig att även fysiskt funktionsvarierande
kan rösta på normalt sätt. Valkansliet har fått instruktioner att ordna med
funktionsvarierande ramp eller liknande, så att rullstolsburna personer kan komma in i
vallokalen.
Om vallokalen, trots allt, inte är tillgänglig för funktionsvarierande får dock röstmottagarna
ta emot väljarens valkuvert utanför vallokalen. Detta under förutsättning av att det kan ske
under betryggande former.
Detta bör då gå till på följande sätt:
1. Två röstmottagare går ut till den funktionsvarierande väljaren.
2. Har väljaren redan gjort i ordning sitt valkuvert, tar röstmottagarna emot
dessa. (se vidare punkt 4 och 5)
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3. Har väljaren inte gjort i ordning sitt valkuvert, ska röstmottagarna lämna ett
tomt kuvert till väljaren. Därefter tillfrågas väljaren om han/hon har med sig
egna valsedlar eller om sådana ska hämtas. Önskar väljaren att valsedlar ska
hämtas, hämtar röstmottagarna en valsedel för varje parti. Dessa lämnas till
väljaren som själv ska stoppa sedlarna i kuvertet. Om väljaren begär det, får
röstmottagarna hjälpa honom/henne med att lägga ned valsedeln i kuvertet.
Överblivna valsedlar behålls av väljaren.
4. Röstmottagarna tar därefter emot valkuvertet, röstkortet och väljarens
legitimation och meddelar väljaren att ordföranden kommer att pricka av
honom/henne i röstlängden och att valkuvertet därefter kommer att stoppas
ned i valurnan.
5. Legitimationen och, i förekommande fall, röstkortet återlämnas till väljaren.

12.8 Avprickning i röstlängderna
På insidan av röstlängderna finns uppgift hur röstmottagarna ska markera att en väljare har
röstat. Markeringarna ska ske med arkivbeständig penna, alltså ej blyertspenna.
Markeringarna görs genom att dra ett diagonalt streck i rutan direkt efter väljarens
personnummer. (Den kolumn som är märkt med bokstaven F ska ej användas. Den är
reserverad för folkomröstningar.)
En väljare kan vara obehörig att rösta i valet. Detta är i så fall markerat med en svart fyrkant
i röstlängden.
Observera att röstlängderna är upprättade i personnummerordning och att Valmyndigheten
kan ha skrivit till personer sist i längden.
Ingen får rösta som inte finns antecknad som röstberättigad i distriktets röstlängder.

12.9 Politisk aktivitet i anslutning till lokalen
Aktivitet från politiska partier, så som utdelning av röstsedlar, banderoller och annat, får ej
förekomma inom 25 meter från lokalens entré.

13

Personval

Väljarna kan personrösta genom att sätta ett kryss i rutan framför den kandidat väljaren
särskilt gärna vill ska bli vald. Det är möjligt att skriva kandidatnamn på blanka och
partivalsedlar för partier som inte har låst sina listor.
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I varje valskärm ska det finnas en penna (kulspets) som den röstande kan använda för
kryssmarkering.
Vid den preliminära rösträkningen i vallokalen ska inte kryssmarkeringarna räknas. Det sker
först vid Länsstyrelsens slutliga sammanräkning.
Det är också viktigt att röstmottagarna på fråga ska kunna upplysa väljarna att
personröstningen är frivillig. Den som godtar respektive partis förslag till ordningen mellan
kandidaterna behöver inte sätta kryss i rutan framför någon av kandidaterna.
Det är också viktigt att kunna upplysa väljarna om att strykning av ett eller flera namn på
partiernas namnvalsedlar med anmälda kandidater inte beaktas vid sammanräkningen och
att det inte ger någon effekt vid sammanräkningen att skriva till kandidatnamn för sådana
partier.
Överst på partiernas namnvalsedlar finns denna information: ”Du får bara markera en av
dessa anmälda kandidater”. Sätter väljaren fler än ett kryss blir valsedeln godkänd men
tillgodoräknas bara partiet; någon personröst blir det inte.
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Räkning av förtidsröster på valdagen

Förtidsrösterna distribueras vid två tillfällen till respektive vallokal. Först på morgonen av
ordförande och vice ordförande i valdistriktet och på eftermiddagen av valnämnden.
Det är viktigt att huvuddelen av förtidsrösterna, helst samtliga, hinner förbehandlas under
valdagen före klockan 21.00.
Under tider på valdagen då tillströmningen av väljare är låg, brukar man kunna granska och
i röstlängderna pricka av en stor del av förtidsrösterna. Röstningen i vallokalen får dock inte
hindras av att röstlängderna är ”upptagna” av de som granskar förtidsrösterna.
I Valmyndighetens handledning finns en beskrivning av proceduren.
I handledningen anges att röstmottagaren ska markera med ett ”P” i röstlängden att
förtidsrösten är godkänd. Denna markering ska göras i kolumnen.
OBS!
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Eftersom de röstande kan ångerrösta genom att rösta i vallokalen trots att de röstat i förtid,
får inga förtidsröster stoppas ner i valurnorna förrän röstmottagningen har avslutats
klockan 21.00.
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Efter klockan 21.00 på valdagen

När vallokalen har stängt klockan 21.00 och alla i vallokalen har fått rösta så får
rösträkningen påbörjas. Först läggs de granskade förtidsrösterna ner i valurnorna. Hur detta
går till framgår av valmyndighetens handledning. Av valmyndighetens handledning
framgår också hur rösträkningen går till.

15.1 Godkända röster
FÖLJANDE RÖSTER SKA GODKÄNNAS AV VALDISTRIKTET:

1. Valsedlar med eller utan kandidatnamn från de 8 riksdagspartierna samt de övriga

2.
3.
4.
5.
6.

partier som anmält kandidater. Vilka övriga partier som anmält kandidater
framgår av resultatbilagorna.
Valsedlar enligt 1 ovan med ett eller flera kryss framför kandidatnamnen.
Valsedlar enligt 1 ovan där ett eller flera kandidatnamn är över- eller
understrukna.
Blanka valsedlar utan handskriven text.
Blanka valsedlar med handskrivet partinamn enligt 1 ovan.
Blanka valsedlar med annat handskrivet partinamn som tydligt kan uppfattas
som ett parti – dvs. ”X-partiet”. Blanka valsedlar med andra handskrivna ord
skall underkännas av valdistriktet.

15.2 Underkända röster
Följande röster ska underkännas av valdistriktet och läggas i ett eget gemensamt omslag:

1. Tomma kuvert.
2. Kuvert med mer än en valsedel. Detta gäller oavsett om valsedlarna är lika eller
olika.

3. Kuvert med vikt eller trasig valsedel.
4. Märkt kuvert eller kuvert med märkt valsedel.
Lägg tillbaka valsedeln i kuvertet och anteckna felet utanpå kuvertet.
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På tomt kuvert antecknas att det är tomt. De underkända rösterna ska läggas i ett eget
omslag. De valsedlar som underkänts i vallokalerna kommer länsstyrelsen att granska vid
den slutgiltiga rösträkningen.

15.3 Blanka valsedlar med handskrivet partinamn
En väljare kan själv ha skrivit ett partinamn på en blank valsedel. Det kan vara ett namn på
ett existerande parti eller fantasiparti.
Oavsett vad som står på valsedeln ska ni sorterna denna till övriga partier. Ni ska inte
försöka tolka texten. Endast om partibeteckningen exakt överensstämmer med den som står
på en partivalsedel, kan ni sortera valsedelsedeln till det partiet.
Länsstyrelsen kommer, vid sin slutliga sammanräkning, att bedöma dessa valsedlar.

15.4 Rapportering per telefon av valresultatet
När samtliga partiers valsedlar har räknats antecknas antalet på resultatbilaga.
Ring därefter omedelbart in resultatet till Valmyndigheten på det telefonnummer som finns
förtryckt på resultatbilagan.

15.5 Sortering av valmaterialet
Materialet ska ligga i två kassar:




i GRÖN kasse läggs alla omslag med de valsedlar som varit i vallokalens
valurna
i RÖD kasse läggs materialet till ONSDAGSRÄKNINGEN, protokollet och
röstlängden samt felsända förtidsröster, ej granskade och preliminärt
underkända förtidsröster, tomma ytterkuvert från godkända budröster,
felaktigt iordninggjorda budröster, för sent inkomna förtidsröster (efter
vallokalens stängning) och blanketten ”Innehåll Röd kasse”

Fyll i uppgifterna på respektive kasse med tydlig skrift. Kassarna ska inte förslutas.
Kontrollera att protokollet och omslagen är rätt ifyllda. Kontrollera också att omslagen är väl
förslutna. Detta är viktigt för att misstanke ej ska uppstå om att valmaterialet är utbytt eller
liknande.
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15.6 Vilka ska skriva på protokoll och omslag?
Ordförande och vice ordförande undertecknar protokoll och omslag. Som alternativ till vice
ordförandens kan en annan röstmottagare underteckna.

15.7 Vilka ska lämna in valmaterialet till valnämnden?
Ordföranden och vice ordföranden lämnar tillsammans in valmaterialet i Kommunhuset.

15.8 Ytterkuvert använda vid budröstning ska lämnas in till valnämnden
I samband med inlämningen av valmaterial till valnämnden ska valdistrikten också lämna in
den bunt med ytterkuvert som öppnats och kommit till användning vid budröstning. Dessa
ska valnämnden behålla under hela mandatperioden.
Lägg alla budkuvert i ett omslag och kryssa i rutan ”Tomma ytterkuvert från godkända
budröster”. Förslut omslaget.

15.9 Röstkort från förtidsröstningen ska lämnas till valnämnden
Samtliga röstkort från ytterkuverten med förtidsröster ska läggas i en särskild sopsäck som
tas med till valnämnden på valnatten. Röstkorten förstörs av valnämnden.
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Kontaktuppgifter till valkansliet

Som vanligt finns valnämndens ordförande Bjarne Svensson, valnämndens vice ordförande
Carl Krekola samt personalen på valkansliet Alexander Arbman, Fanni Nilsson och Emma
Majlöv Modig till er tjänst under valdagen.
Ni kan nå oss i valkansliet, kommunhuset i Åseda på telefonnummer 073- 412 51 18 samt :
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(0474) 470 29 (Emma Majlöv Modig)
(0474) 476 41 (Fanni Nilsson)
(0474) 470 11 (Alexander Arbman)
(0474) 470 38 (Receptionen)

Allvarliga incidenter

Om det skulle uppstå allvarliga incidenter kan ordförande avbryta röstmottagningen
tillfälligt. Kontakta också POLISEN, vid akut larm 112, i övrigt 114 14.
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Fördelning av tillfällen att förtidsrösta i kommunen
2019
Sammanfattning av ärendet
Från och med den 8 maj finns det möjlighet att förtidsrösta till
europaparlamentsvalets 2019. Valnämnden har utsett följande lokaler till
röstningslokaler:










kommunhuset, Åseda
biblioteket, Alstermo
biblioteket, Åseda
biblioteket, Lenhovda
biblioteket, Nottebäck
biblioteket, Älghult
gymnasieskolans bibliotek, Åseda
folkets hus, Fröseke
matsalen, Älghultskolan

Matsalen i Älghult och folkets hus i Fröseke är förtidsröstningslokaler som
har öppet på valdagen den 26 maj. Även Kommunhuset i Åseda kommer
vara öppen på valdagen. Övriga bibliotekslokaler kommer erbjuda
förtidsröstning från och med 8 maj.
Vid allmänna valen 2018 hade:


bibliotekslokalerna öppet cirka två tillfällen var,



gymnasieskolans bibliotek öppet tre tillfällen,



kommunhuset i Åseda öppet alla vardagar under förtidsröstningen
och på valdagen,



folkets hus i Fröseke och Matsalen i Älghultsskolan öppet på
valdagen.

Antal röstningstillfällen för varje bibliotekslokal vid europaparlamentsvalet
2019 ska fastställas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av valasmordnare, 2019-02-15

Beslutet skickas till
Valkansliet
Valsamordnare
Emma Majlöv Modig

Box 64, 364 21 Åseda Besök: NygatanTfn:
emma.majlov-modig@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se
Emma Majlöv Modig EMMOUK
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Risk- och sårbarhetsanalys inför
Europaparlamentsvalet 2019
Valkansliets förslag till beslut
Valnämnden godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet
En risk- och sårbarhetsanalys har genomförts som en del av projektplanen
inför Europaparlamentsvalet 2019. Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen
är att identifiera eventuella risker i genomförandet av
europaparlamentsvalet 2019 samt öka medvetenheten hos valnämnden.
Risk- och sårbarhetsanalysen är ett levande dokument som ses över
kontinuerligt av valkansliet. Den har följande uppdelning:


risk- och sårbarhetsanalys för valarbetare



risk- och sårbarhetsanalys för material



risk- och sårbarhetsanalys för information



risk- och sårbarhetsanalys för valkansli



risk- och sårbarhetsanalys för lokal

Valkansliet föreslår att valnämnden godkänner informationen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av valsamordnare, 2019-02-18
Risk- och sårbarhetsanalys

Beslutet skickas till
Valkansliet

Valsamordnare
Fanni Nilsson

Box 64, 364 21 Åseda Besök: NygatanTfn:
fanni.nilsson@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se
Fanni Nilsson FANIUK
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Förtidsröstning avseende omval i Falun kommun
Sammanfattning av ärendet
Valprövningsnämnden har beslutat att det ska genomföras omval till
kommunfullmäktige i Falun. Enligt vallagen ska valdagen vara inom tre
månader efter beslutet om omval.
Valmyndigheten har samrått med länsstyrelsen och den 7 april 2019 ska
vara valdag för omval i Falun. Detta medför att alla kommuner måste ordna
med förtidsröstning eftersom det numer är obligatoriskt, enligt 4 kap. 23 §
vallagen.
Vid ett omval är perioden för förtidsröstning förkortad till tio dagar före
valdagen och det ska i varje kommun finnas minst en lokal för
förtidsröstning ”som ger väljarna goda möjligheter att rösta”. Exakta dagar
och öppettider är därmed upp till varje kommun att bestämma utifrån
väljarnas hänsyn.
Tillfällen och öppettider i Uppvidinge kommun under
förtidsröstningsperioden avseende omvalet i Falun ska fastställas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av valsamordnare, 2019-02-15

Beslutet skickas till
Valkansliet

Valsamordnare
Emma Majlöv Modig

Box 64, 364 21 Åseda Besök: NygatanTfn:
emma.majlov-modig@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se
Emma Majlöv Modig EMMOUK
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Distribution av valsedlar inför Europaparlamentsvalet
2019
Valkansliets förslag till beslut
Valnämnden beslutar att Uppvidinge kommun i Europaparlamentsvalet
2019 endast distribuerar valsedlar enligt vallagens krav.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 8 kap. 2 § vallagen ska väljarna vid ett röstmottagningsställe ha
tillgång till:
1. valsedlar med enbart valbeteckning
2. valsedlar med parti- och valbeteckning för val till
Europaparlamentet för varje parti som vid något av de två senaste
valen till Europaparlamentet har fått mer än 1 procent av rösterna i
hela landet eller valsedlar med parti- och valbeteckning samt
uppgifter om kandidater om ett sådant parti deltar med endast en
valsedel.
Valkansliet är ansvarigt för beställning och distribution av valsedlar inför
Europaparlamentsvalet 2019. Enligt Valmyndigheten omfattas följande
partier av detta i Europaparlamentsvalet 2019:


Arbetarepartiet Socialdemokraterna



Centerpartiet



Feministiskt initiativ



Liberalerna



Kristdemokraterna



Miljöpartiet de gröna



Moderaterna



Sverigedemokraterna



Piratpartiet



Vänsterpartiet

Valkansliet föreslår att valnämnden beslutar att Uppvidinge kommun i
Europaparlamentsvalet 2019 endast distribuerar valsedlar enligt vallagens
krav.

Box 64, 364 21 Åseda Besök: NygatanTfn:
fanni.nilsson@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se
Fanni Nilsson FANIUK

Datum

Uppvidinge kommun

2019-02-18

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av valsamordnare, 2019-02-18

Beslutet skickas till
Valkansliet

Valsamordnare
Fanni Nilsson
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