
 
 

 

Valnämnden 
   

     Kallelse/föredragningslista 1 (1)  

     2022-08-11  

 

Sammanträde med valnämnden  

Tid: Torsdag den 18 augusti 2022 kl 16:00 

Plats: Kvallsta, Knivsta kommunhus.   

Ordförande: Susanne Jakobsson (M)  

Sekreterare: Stella Vallgårda  

Förhinder 

Ledamot som inte kan delta vid sammanträdet eller behöver delta på distans kan mejla till 
stella.vallgarda@knivsta.se 

Föredragningslista 

                   Beslutsärenden 

 

1. Upprop   

2. Justering   

3. Godkännande av dagordning   

 
Informationsärenden   

4. Avtal för stationär bevakning i kommunhuset under 
valdag och onsdagsräkningen. 

 

5.  Avgående ledamot   

6. Förordnande av röstmottagare i förtidsröstningen 
samt ambulerande röstmottagare  
 

7. Befattningsbeskrivningar för röstmottagarnas roller 
i val- och röstningslokaler 
 

8. Instruktioner för ambulerande röstmottagare 
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Handläggare 
Markus Sjölén Gustafsson 

Tjänsteskrivelse 
2022-08-05 

Diarienummer 
VN-2022/25 

   

 

Valnämnden 

Förordnande av röstmottagare i förtidsröstningen samt 
ambulerande röstmottagare  

 

Förslag till beslut 

Valnämnden förordnar röstmottagare i förtidsröstningen enligt lista upprättad 2022-08-18.   
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har två lokaler för förtidsröstning, en i Kommunhuset och en i Alsike  
skola. Lokalerna ska bemannas med lämpligt antal röstmottagare som förordnas av 
valnämnden. 
 

Röstmottagare i förtidsröstningen 

Vallagen (2005:837) 3 kap. 5§ 2 st. fastslår att endast de som har ”fått sådan utbildning som 
behövs för uppdraget” kan förordnas till röstmottagare. Det krävs minst två röstmottagare för 
att kunna motta röster i förtidsröstningen.  
 
I de allmänna valen 2018 förordnades 13 personer till förtidsröstningen. I 
Europaparlamentsvalet förordnades 25 personer. 31 personer har anmält sig till utbildning för 
förtidsröstning den 15 augusti 2022. Förvaltningen föreslår att samtliga personer som 
genomgått utbildningen 2022 förordnas som röstmottagare i förtidsröstningen. Vilka personer 
det är framgår av bilagan som läggs fram på sammanträdet.  
 
Fler förordnade röstmottagare kommer underlätta schemaläggningen och genomförandet av 
valet och minska risken för överbelastning om röstmottagare blir sjuka.  
 
Ambulerande röstmottagare 
Väljare som på grund av sjukdom, funktionshinder eller ålder inte själva kan ta sig till ett 
röstmottagningsställe får om de begär det lämna sina valsedlar till ambulerande 
röstmottagare. 
 
Vid röstmottagning gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om röstning och röstmottagning 
i Vallagen 7 kap. (b.la. budröstning, när och hur budrösten får göras i ordning, krav på 
väljarens identifiering samt hantering av röstkortet i samband med röstmottagningen.) 
Vallagen 8 kap. (allmänna bestämmelser om röstmottagning) och 10 kap. (bestämmelserna 
om röstmottagning i röstningslokal) ska också följas.  
 
Vallagen 3 kap. 5§ 2 st. fastslår att endast de som har ”fått sådan utbildning som behövs för 
uppdraget” kan förordnas till röstmottagare. Det krävs minst två ambulerande röstmottagare 
för att kunna motta en röst. Förvaltningen föreslår att valnämnden förordnar de personer som 
gått igenom utbildning för att vara ambulerande röstmottagare.   
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Ekonomisk konsekvensanalys 

Valnämnden har beslutat att timarvodet för förtidsröstningen är 145 kr/timmen. Totalt 
uppskattas kostnaderna för ersättning till röstmottagare landa på ungefär 200 000 kronor. 
Pengarna tas från Valnämndens driftsbudget.  

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt cheklista. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, daterat 2022-08-05 

Lista över röstmottagare i förtidsröstningen och ambulerande röstmottagare, upprättad 2022-
08-19 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

 

 

Åsa Franzén  

Chef för kommunledningskontoret  
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Barn påverkas inte av beslutet.  

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Ej relevant.  

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

Ej relevant.  

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Handläggare 
Markus Sjölén Gustafsson 

Tjänsteskrivelse 
2022-08-04 

Diarienummer 
VN-2022/26 

   

 

Valnämnden 

Befattningsbeskrivningar för röstmottagarnas roller i val- och 
röstningslokaler 

 

Förslag till beslut 

1. Valnämnden antar förslaget till befattningsbeskrivningar för röstmottagarnas roller i 
val- och röstningslokaler.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Vallagen beskriver ett antal moment för hur röstmottagning ska ske. Röstmottagarna 
ansvarar ytterst för att röstningsförfarandet går rätt till. I praktiken har röstmottagare olika 
roller under valdagen. För att underlätta för röstmottagarna har kommunen tagit fram en 
rollbeskrivning för olika arbetsuppgifter i val- och röstningslokalen.  
 

Bakgrund 

Vallagen (2005:837) beskriver hur röstmottagning ska genomföras i val- och röstningslokaler. 
Röstmottagarna ansvarar för att röstningsförfarandet går till på rätt sätt. I praktiken delar 
röstmottagarna upp arbetsuppgifter i olika moment. De olika rollerna har tidigare ingått i 
utbildningen av röstmottagarna. Under valdagen roterar röstmottagarna mellan olika 
stationer. För att underlätta för röstmottagarna har valnämnden tagit fram en 
befattningsbeskrivning för röstmottagarnas arbetsuppgifter. Att ta fram en 
befattningsbeskrivning som beskriver olika arbetsmoment rekommenderas av 
Valmyndigheten och kan minska osäkerhetsmoment för röstmottagarna. För valnämnden i 
Knivsta kommun kommer också en antagen rollbeskrivning av arbetsmomenten innebära en 
bättre kontinuitet mellan val.  
 
Arbetsuppgifterna finns beskrivna i bilagan. Beskrivningarna utgår från utbildningsmaterial 
vid tidigare val. I praktiken innebär beslutet inte någon ändring av arbetsuppgifterna för 
röstmottagarna.  
 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Beslutet innebär ingen ekonomisk konsekvens.  

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, daterat 2022-08-04 
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Befattningsbeskrivningar för röstmottagarnas roller i val- och röstningslokaler, daterad 2022-
08-04. 
 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

 

Åsa Franzén  
Chef för kommunledningskontoret  
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Beslutet påverkar inte barn.  

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Ej relevant.  

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

Ej relevant.  

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 



 § 47 Befattningsbeskrivningar för röstmottagarnas roller i val- och röstningslokaler - VN-2022/26-1 Befattningsbeskrivningar för röstmottagarnas roller i val- och röstningslokaler : Befattningsbeskrivningar för röstmottagarnas roller i val- och röstningslokal

 

 

 
 

 

Beslutsdatum: 2022-08-XX 

Giltighetstid: Tills vidare 

Dokumentansvarig: Valsamordnare 

Kontor: Kommunkansliet 

 

 

 

 

Befattningsbeskrivning för 

röstmottagarnas roller i val- 

och röstningslokaler 

förslag daterat 2022-08-04 

 
  

Dokumenttyp: Övriga styrdokument 

Diarienummer: VN-2022/26 

Beslutande nämnd: Valnämnden 
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Inledning 

I vallagen (2005:837) 3 kap. 4-6 §§ anges att det ska finnas röstmottagare på 

röstmottagningsställen. Vallagen beskriver hur röstningsförfarandet går till, men 

röstmottagarnas olika arbetsuppgifter finns inte närmare beskrivna i lag. I 

praktiken har röstmottagarna olika roller i en vallokal där de ansvarar för olika 

moment. Under dagen roteras arbetsuppgifterna oftast mellan röstmottagare. Det 

är ordförande eller vice ordförande som leder och fördelar arbetsuppgifterna. För 

att underlätta för ordförande och röstmottagare har valnämnden i Knivsta 

kommun beskrivit de roller som finns i en val- och röstningslokal.  

Listan över arbetsuppgifter är inte uttömmande utan beskriver de huvudsakliga 

arbetsuppgifterna.  

Övergripande ansvar 

Alla röstmottagare har ansvar för att röstmottagningen genomförs på ett ordnat 

sätt. Röstmottagarna har också ansvar för att hjälpa väljare som ber om det att 

rösta och ska kunna svara på frågor. Röstmottagarna ska också se till att det finns 

tillgängliga sittplatser för personer som vill se på röstmottagningen.  

Om personer inte hörsammar röstmottagarnas uppmaningar och stör ordningen 

har röstmottagare möjlighet att uppmana väljare att lämna röstmottagningsstället.  

Köansvarig 

Köansvarig är den röstmottagare som befinner sig i entrén till vallokalen. I de 

övergripande arbetsuppgifterna ingår att se till att det inte är för många väljare i 

vallokalen samtidigt, att hålla en ordnad kö samt tillse att ordningen utanför 

röstmottagningsstället upprätthålls.  

I köansvarigs arbetsuppgifter ingår:  

Välkomnande:  

• Att kontrollera om väljaren har kommit till rätt lokal (om hen har röstkort med 

sig).  

• Att påminna om att ha Id-handling tillgänglig.  

• Om väljaren inte vet vilken lokal hen tillhör, hjälpa väljaren till rätt lokal (om 

väljaren saknar röstkort kan Valkansliet kontaktas). Alternativt hänvisa 

väljaren till röstningslokalen i kommunhuset. 

• Om väljaren inte vet hur det går till att rösta, instruera väljaren om stegen i 

röstningsförfarandet.  

• Att hänvisa väljare till lediga valsedelställ. Det ska endast befinna sig en 

väljare bakom valsedelstället.  
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I händelse av kö: 

• Att ordna en kö utanför vallokalen. Det ska inte finnas fler väljare i lokalen än 

det finns valbås och aldrig fler än 2 – 3 som står i kö för att avge sina  

valkuvert.  

Partiföreträdare: 

• Även partiföreträdare som vill kontrollera tillgången av partiets valsedlar ska 

köa. Partiföreträdare ska instrueras att ta av sig eller täcka för partisymboler 

eller politiska budskap innan de går in i vallokalen.  

Utanför vallokalen:  

• Hålla uppsikt så att inte kampanjande eller propaganda förekommer i 

anslutning till vallokalen. Valsedelutdelning är tillåten utanför entrén så länge 

den sker på ett sätt som inte uppfattas påträngande för väljare.  

Valsedelsställs- och kuvertutdelare 

Valsedelsställs- och kuvertutdelare ansvarar för ordningen i valsedelställen och 

fyller på valsedlar vid behov. Röstmottagaren delar också ut valkuvert till väljaren 

efter att hen tagit sina valsedlar och hänvisar väljaren till en ledig valskärm.  

I arbetsuppgifterna ingår:  

Valsedelställ:  

• Att hålla valsedelställen ordnade, dvs. att kontrollera att valsedlar finns 

tillgängliga och står i rätt ordning. Vid behov ska valsedlar fyllas på.  

• På uppmaning av väljaren ska röstmottagaren hjälpa denne att välja sina 

valsedlar.  

• Vid behov ska röstmottagaren instruera om skillnaden mellan valsedlarna och 

hur de används. 

• Om ett parti lämnar valsedlar ska valsedelsställs- och kuvertutdelaren 

kontrollera att partiet är anmält och sedan placera partiets valsedlar i rätt 

ordning.  

Valkuvert och valskärmar:  

• Röstmottagaren ska också dela ut valkuvert till väljaren och hänvisa en väljare 

i taget till en ledig valskärm, det ska endast finnas en väljare bakom 

valskärmen.  

• Vid behov ska röstmottagaren hjälpa väljaren att göra i ordning sin röst bakom 

en valskärm.  

• Röstmottagaren ska vid behov förklara för väljare hur röstningsförfarandet går 

till.  

• Vid behov plocka bort kvarlämnade kuvert och valsedlar bakom valskärmen.  
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Om det finns fler röstmottagare i vallokalen kan arbetsuppgifterna delas mellan 

två röstmottagare där en ansvarar för ordning och påfyllnad av valsedelställen och 

den andra ansvarar för kuvertutdelning.  

Urnansvarig 

Urnansvarig har ansvar för valurnan, att kontrollera valkuvert och identitet. 

Urnansvarig  arbetar lugnt och metodiskt tillsammans med längdföraren för att se 

till att kuvertavlämnande och avprickning går till på rätt sätt.  

I arbetsuppgifterna ingår:  

 Att hålla valurnan synlig, men säkert och under uppsikt under 

röstmottagningen.  

 Att visa första väljaren att urnan är tom, därefter försegla urnan.  

 Att läsa upp röstlängdsnummer eller födelsedata (ej sista fyra) för 

längdföraren.  

 Att kontrollera att väljaren kan identifiera sig.  

 Att granska att valkuverten är korrekt iordninggjorda. Vid fel ska kuvert 

och Id-handling lämnas tillbaks till väljaren med upplysning om vad som 

är fel tillsammans med nya kuvert så att väljaren kan göra iordning nya 

röster.  

 I samband med att längdföraren kontrollerar rösträtten lägga i valkuverten 

ett i taget i rätt valurna.  

Det är viktigt att rätt kuvert läggs i rätt urna. Lagd röst ligger. Det finns ingen 

möjlighet att öppna urnan och att flytta den till ”rätt” urna. 

I röstningslokal ska urnansvarig lägga ner valsedlarna (förtidsrösterna) 

tillsammans med röstkortet (rättvänt) i fönsterkuvert och anteckna väljarens 

nummer enligt väljarförteckningen på fönsterkuvertet.  

Längdförare 

Längdföraren ansvarar för röstlängden och protokollet. Längdföraren ser till att 

rätt väljare avprickas i röstlängden då den röstar. Längdföraren arbetar lugnt och 

metodiskt tillsammans med urnansvarig för att se till att kuvertavlämnande och 

avprickning går till på rätt sätt. 

I arbetsuppgifterna ingår:  

 Att hitta väljaren i röstlängden. För att kontrollera att rätt väljare hittats bör 

väljarens namn uppläsas för urnansvarig. 

 Om en väljare ”saknas” kontrollera om en rättelse är gjord längst bak i 

röstlängden. 

 Att ange för urnansvarig vilka val som väljaren har rösträtt i. 
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 Att markera korrekt i röstlängden med hjälp av linjal i samband med att 

kuverten, ett i taget lämnas i valurnan.  

I röstningslokal ska längdföraren fylla i uppgifterna i dagrapporten.  

Vid ångerröstning:  

• Om en väljare som förtidsröstat ångerröstar på valdagen ska väljarens 

förtidsröst lämnas tillbaks till väljaren.  

• Om en väljare redan är avprickad då förtidsrösterna gås igenom ska 

förtidsrösten läggas i ett omslag för förtidsröster enligt instruktion.  

Det är viktigt att längdföraren kontrollerar att avprickning sker på rätt rad. En 

felaktig avprickning i röstlängden kan innebära att en väljare nekas att rösta.  

Protokoll:  

 Längdföraren ska också föra anteckningar i protokollet under dagen. 

Viktiga händelser så som öppnande, avslutande och eventuella avvikelser 

ska noteras.  

I händelse av att det finns flera röstmottagare kan en separat röstmottagare 

ansvara för att föra anteckningar i protokollet.  

Förtidsröster 

Ordförande tillsammans med den ordföranden utser, ska under dagen granska 

förtidsrösterna och fylla i röstlängden enligt instruktion.  
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Handläggare 
Markus Sjölén Gustafsson 

Tjänsteskrivelse 
2022-08-04 

Diarienummer 
VN-2022/27 

   

 

Valnämnden 

Instruktioner för ambulerande röstmottagare 

 

Förslag till beslut 

1. Valnämnden antar instruktioner för ambulerande röstmottagare i Knivsta kommun. 

2. Valnämnden beslutar att de ambulerande röstmottagarna enbart ska ta med sig de 
valsedlar som valnämnden måste tillhandahålla till väljaren. 

3. Valnämnden beslutar att bokningen av ambulerande röstmottagare ska vara öppen 
under kontorstid under förtidsröstningen, mellan kl. 12.00-14.00 på helger, samt 
mellan kl. 08.00-16.00 under valdagen den 11 september 2022.  

4. Sista tid att be om assistans av ambulerande röstmottagare är kl. 16.00 på valdagen 
den 11 september 2022.    

 

Sammanfattning av ärendet 

Ambulerande röstmottagning infördes som ett komplement till budröstning för att ge alla 
väljare så likartade förutsättningar som möjligt att utnyttja sin rösträtt, samtidigt som 
valsäkerheten upprätthålls på en godtagbar nivå. För att säkra att ambulerande 
röstmottagning sker på ett likvärdigt sätt föreslås det att instruktioner tas fram.  
 

Bakgrund 

Vallagen (2005:837) 7 kap. 1 § och 3 a. § anger bestämmelserna för ambulerande 
röstmottagare. Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva 
kan ta sig till ett röstmottagningsställe får om de begär det lämna sina röster i bostaden eller 
på annan plats till särskilt förordnade röstmottagare, ambulerande röstmottagare. 
 
Väljare ska kunna kontakta valnämnden vardagar dagtid under den lagstadgade period när 
valnämnden har sin förtidsröstning för att boka ambulerande röstmottagare. Öppettider och 
tillgänglighet inom perioden varierar stort för kommuner i landet. När det gäller valhelgen ska 
valnämnden också erbjuda och ha beredskap för bokning av ambulerande röstmottagare. 
Valnämnden informerar väljarna via sina kanaler om hur den ambulerande röstmottagningen 
är organiserad. Valnämnden bestämmer tid för besök i samråd med väljaren utifrån 
geografiska förhållanden och resurser.  
 
Valnämnden bör ha en dialog med väljaren och ställa öppna frågor för att kunna göra en 
korrekt bedömning utifrån varje enskilt fall. Till exempel kan valnämnden ställa frågan om det 
finns någon anhörig eller någon annan person som hjälper väljaren regelbundet som kan 
vara bud istället för att valnämnden ska skicka ambulerande röstmottagare. Valnämnden kan 
vidare informera om vilka röstningslokaler som har öppet sen eftermiddag, kväll och helg där 
bud kan lämna väljarens röst. 
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Instruktioner 
Valkansliet har tagit fram instruktioner (se bifogat beslutsunderlag) för att beskriva hur 
kommunen arbetar för att erbjuda ambulerande röstmottagning. Det krävs minst två 
ambulerande röstmottagare och att de har med sig rätt utrustning för att väljaren ska kunna 
rösta i hemmet. I instruktionen beskrivs valnämndens organisation för ambulerande 
röstmottagning. Instruktionen är framtagen för att säkerställa att bokning och ambulerande 
röstmottagning genomförs på ett likvärdigt sätt. Instruktionerna innebär i sig ingen nyhet utan 
beskriver enbart den process som valkansliet tidigare använt.  
 
Ambulerande röstmottagning har sedan möjligheten infördes använts av väljare i liten 
utsträckning i kommunen. Valkansliet har inför valet i höst rekryterat fler ambulerande 
röstmottagare att använda vid behov. I juni antog valnämnden särskilda riktlinjer för 
ambulerande röstmottagning i händelse av misstänkt covid-19 smitta (se VN protokoll 2022-
06-09, § 29). De nya instruktionerna påverkar inte dessa.  
 
Utrustning 
Enligt Valmyndighetens ställningstagande 2022-06-17 (dnr. VAL-392) krävs det inte att 
ambulerande röstmottagare har med sig alla valsedlar som finns i en röstningslokal, men att 
röstmottagarna ska ha med sig blanka valsedlar samt de partivalsedlar som valnämnden 
ansvarar för att lägga ut. Att ta med sig fler valsedlar innebär praktiska problem för 
röstmottagarna. Valkansliet rekommenderar därför valnämnden att besluta om att ta med sig 
de valsedlar som valnämnden ansvarar för att tillhandahålla på samtliga 
röstmottagningsställen.  
 
Bokning 
För att säkerställa att det ges goda möjligheter för alla väljare att rösta behöver det finnas en 
beredskap att använda ambulerande röstmottagare på valdagen. Under valperioden ska 
väljare kunna kontakta valnämnden för att boka röstmottagare. Möjligheten att använda 
ambulerande röstmottagare ska finnas under valdagen. Röstmottagarna måste dock ha 
möjlighet att lämna tillbaka rösten i röstningslokalen innan stängning.  
 
För att erbjuda väljarna goda möjligheter att använda ambulerande röstmottagning föreslår 
valkansliet att valnämnden beslutar att bokningen är öppen på vardagar under kontorstid, 
samt på helger mellan 12:00-14:00 och på valdagen från kl. 08.00-16.00. En bokning som 
skulle inkomma efter kl. 16.00 på valdagen bedömer valkansliet som svår att kunna 
tillhandahålla. Först måste ambulerande röstmottagare kontaktas, de måste ta sig till 
kommunhuset för att hämta material, potentiellt ta sig långt bort i kommunen och sedan 
tillbaks innan kl. 20.00. Valkansliet föreslår därför att bokningar av ambulerande 
röstmottagare får ske senast 16.00 på valdagen.  
 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Beslutet innebär ingen ekonomisk konsekvens.  

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
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Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, daterat 2022-08-04 

Instruktioner för ambulerande röstmottagning i Knivsta kommun, daterad 2022-08-04. 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

 

 

Åsa Franzén  
Chef för kommunledningskontoret  
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Beslutet påverkar inte barn. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Ej relevant.  

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

Ej relevant.  

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Inledning 

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan 

ta sig till ett röstmottagningsställe får använda sig av ambulerande röstmottagare i 

hemmet eller i bostaden där de befinner sig. Valnämnden måste ha beredskap att 

erbjuda ambulerande röstmottagare till de som behöver det även under valhelgen. 

De ambulerande röstmottagarna ska enligt vallagen (2005:837) vara knutna till en 

viss röstningslokal och arbeta i team om två.  

Den här instruktionen beskriver valnämndens organisation för ambulerande 

röstmottagare.   

Ambulerande röstmottagare 

Röstmottagare förordnas av valnämnden. Alla röstmottagare måste genomgå en 

utbildning innan de kan förordnas. I rekryteringen av röstmottagare till 

förtidsröstningen ska valkansliet beakta behovet av att också rekrytera 

ambulerande röstmottagare. Dessa ges en kompletterande utbildning.  

Anmälan av behov av ambulerande röstmottagare 

Personer som vill använda ambulerande röstmottagare kontaktar Valkansliet 

genom särskilt telefonnummer som finns på kommunens hemsida eller genom att 

mejla valkansli@knivsta.se. Inför bokningen kommer valkansliet att informera om 

vilka som har möjlighet att använda ambulerande röstmottagare. Valkansliet kan 

inte ifrågasätta en person som anser sig inte kunna lämna sin bostad.   

Med anledning av covid-19 har en särskild instruktion i händelse av misstänkt 

covid-19 smitta antagits av valnämnden (se VN:s protokoll 20220509. § 29 ). 

Det är möjligt att boka ambulerande röstmottagare vardagar under kontorstid från 

25 augusti till och med 11 september. Under helgerna är telefon och mejl 

bemannade mellan 12:00 och 14:00. På valdagen är telefonen bemannad från 

08:00-16.00.  

Moment:  

1. Valkansliet tar adress- och kontaktuppgifter till den sökande samt undersöker 

om det finns särskilda tider som inte passar. Valkansliet kontrollerar också att 

väljaren har möjlighet att identifiera sig samt att den har ett röstkort.   

2. Valkansliet tar sedan kontakt med de ambulerande röstmottagarna och föreslår 

en tid.  

3. När två ambulerande röstmottagare bekräftat att de kan den specifika tiden tar 

valkansliet kontakt med den sökande och bekräftar att en tid är bokad.  

4. Valkansliet lämnar adressuppgifter till röstmottagarna som inför besöket 

hämtar material från röstningslokalen i kommunhuset.  



 § 48 Instruktioner för ambulerande röstmottagare - VN-2022/27-1 Instruktioner för ambulerande röstmottagare : Instruktioner för ambulerande röstmottagare i Knivsta kommun

 

 

3 (3) 

 

Genomförande 

Instruktioner för ambulerande röstmottagning där lista på material som behövs 

ingår finns i Valmyndighetens Manual för ambulerande röstmottagning 

(produktnummer: VAL V727 04). 

De ambulerande röstmottagarna tar med sig valsedlar för de partier som 

valnämnden ansvarar för att lägga ut valsedlar till, samt blanka valsedlar.  

Moment:  

1. De ambulerande röstmottagarna ringer till väljaren när de är på väg.  

2. De ambulerande röstmottagarna följer instruktionerna i Manual för 

ambulerande röstmottagning vid behov följer de också de särskilda 

instruktionerna för Rutin för ambulerande röstmottagare i händelse av 

misstänkt covid-19 smitta.  

3. Efter att samtliga väljare besökts lämnar röstmottagarna valsedlarna till 

röstmottagningen. 

Tillgänglighet under valdagen  

Valnämnden ska erbjuda ambulerande röstmottagning i sådan utsträckning att det 

ger väljare så likartade förutsättningar som möjligt att utnyttja sin rösträtt. Det 

innebär att ambulerande röstmottagning även ska vara tillgängligt under valdagen 

så länge det finns möjlighet för de ambulerande röstmottagarna att återvända med 

rösten innan röstningslokalen stänger klockan 20.00.  

För att säkerställa att röstmottagare kan inställa sig, hämta material och åka ut till 

väljaren har valnämnden satt kl. 16.00 som sista tid för att kunna boka 

ambulerande röstmottagare.  

Särskilda boenden 

För att underlätta för väljare på särskilda boenden planerar valkansliet in särskilda 

besök på boendena. Inför besöken skickas brev till de boende ut med information 

om att de och deras anhöriga kan rösta (samt vilken tid). Ambulerande 

röstmottagare besöker boendena under den bestämda tiden och hjälper de boende 

som vill rösta under den tiden.  
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