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Den har infonnationen ar i fOrsta hand avsedd fOr 
de valforrattare som uttiver ordforanden och den
nes ersattare skall tjanstgora i vallokal under 
valdagen. 

For ordforanden och ersattaren finns en sarskild 
handledning (Nr 10 Rostning mm i vallokal), som 
mer utforligt beskriver fOrfarandet vid sjaIva 
valforrattningen. Den handledningen skall finnas 
i alia vallokaler. Valnamnden i kommunen och 
riksskatteverket Ctelefon 08-7648000) kan ge 
ytterligare infonnation. 



RIKSDAGS-. KOMMUNFULLMAKTIG- OCH LANDSTINGSVAL 

Den 15 september 1991 ar det allmiinna val till 
riksdagen, av landstingsledamoter och kommun
fullmaktige i Sverige. Valen ager rum tredje son
dagen i september vart tredje ar och skall vara 
tria och hemliga. 

Rostratt 
Svenska medborgare har rostratt vid val till riks
dagen, kommunfullmaktige och landsting om de 
enligt skattemyndighetens personregister har 
varit kyrkobokfOrda i landet den 1 juni 1991, om de 
fyUt 18 ar senast pa valdagen och ar upptagna i 
rostlangd. 

Svenska medborgare i utlandet har rostratt enbart 
tiU riksdagen, om de nagon gang har varit kyrko
bokforda har men inte ar det den 1 juni 1991, om 
de fyUt 18 ar senast pa valdagen och efter ansokan 
tagits upp i rostliingd. 

Utliinningar har rostratt vid val tilliandsting och 
kommunfullmaktige pa samma satt som svenska 
medborgare i fOrsta fallet om de dessutom har 
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varit kyrkobokforda har den 1 november 1988, 
1989 och 1990. 

Valbarhet 
Den som ar rostberattigad vid val till riksdagen, 
kommunfullmaktige och landsting kan ocksa valjas 
in dar. 

Rostlangder 
For att fa rosta maste man vara upptagen i rost
langd. Rostlangden upprattas varje ar pa grundval 
av gallande kyrkobokforing den 1 juni. Rostliingd
erna gaUer under tiden 1 september-31 augusti 
aret darpa. 

I allmiin rostliingd tas automatiskt upp de per
soner, som den 1 juni ar kyrkobokfOrda i Sverige, 
har fyUt 18 ar eUer under rostliingdens giltighetstid 
fyUer 18 ar. 
I siirskild rostliingd tas efter ansokan hos riks
skatteverket upp de rostberattigade svenska med
borgare, som inte ar kyrkobokforda i Sverige. 
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Valmyndigheter 
Riksskatteverket ar central valmyndighet och 
ansvarar fOr fOrberedelser och genornforande av 
allmanna val. Verket svarar ocksa for mandatfOr
delningen mellan de politiska partiema vid riks
dagsval. 

Liinsstyrelsen har ansvaret fOr genornforandet 
pa regional niva. Uinsstyrelsen beslutar bland 
annat om valkretsar och valdistrikt. Uinsstyrelsen 
skoter vidare den slutliga sammanrakningen och 
mandatfordelningen vid landstings- och kommun
fullmaktigval. 

Skattemyndigheten svarar for det ADB-stiid, 
som behovs regionalt och upprattar rostlangder 
och rostkort. 

Valniimnden finns i varje kommun och har an
svaret for genornforandet pa lokal niva. Valnamn
den utser de valforrattare som svarar fOr rostrnot
tagning, rostrakning mm i vallokal. VaInamnden 
svarar fOr den preliminara rostrakningen, som 
genornfors onsdagen efter valdagen. 

Valkretsar och valdistrikt 
For riksdagsval ar riket indelat i 28 valkretsar. 
Varje Ian utgor en valkrets utom Stockholms, 
MaImohus, Goteborgs och Bohus samt Aivsborgs 
lan, som vardera utgor tva valkretsar. 

For landstingsval ar landstingskommunen in
delad i valkretsar. En landstingsvalkrets omfattar 
som regel en eller flera kommuner. 

Aven vid kommunfullmiiktigval skall stora 
kommuner indelas i valkretsar. 
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Varje kommun ar indelad i valdistrikt. Distrikts
indelningen ar densamma vid alia tre valen. Val
distriktens storlek varierar men bor som regel 
ornfatta 1200-1500 rostberattigade. 

For varje valdistrikt upprattas en rostIangd. 

Information och service 
Varje rostberattigad har fatt ett rostkort med upp
gifter om bl a adress till vallokalen och nar den ar 
oppen. Tillsammans med rostkorten har valjama 
fatt en valbroschyr om hur rostningen gar till. 
Broschyren finns i en sarskild version med over
sattningar till fjorton sprilk. 

Valforrattama ar skyldiga att hjiilpa viiljare som 
kan ha problem vid rostningen tex pa grund av 
fysiska handikapp eller spraksvilrigheter. I det 
senare fallet kan valforrattama anvanda sig av 
valbroschyren pa viiljarens hemsprilk, flersprakiga 
valforrattare eller kontakta valnamnden fOr att fa 
tolkservice. 

Valnamnden har ocksa service fOr att hjalpa valfOr
rattare att hitta viiljare, som inte kan aterfinnas 
i rostlangd i visst valdistrikt. Valnamnden skall ha 
meddelat valforrattama, vilken service som ges 
och telefonnummer till valnamnden. 

Valtider 
Vallokal skall Milas oppen for rostning mellan 
klockan 08.00 och 20.00. Riksskatteverket kan ha 
beslutat om andra oppettider. Valnamnden med
delar valforrattarna de tider som har bestiimts. 

QOSTKORT 
15 september 1991 
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Offentlighet och sakerhet 
Hela valforrattningen ar offentlig. I vallokalen eller 
i narheten av denna fAr ingen agitation bedrivas. 
Man fAr dar inte heller dela ut partiemas valbro
schyrer eller annat propagandamaterial. 

Den rostliingd, som valforrattama anviinder under 
valforrattningen ar allmiin handling. Det kan darfor 
intraffa att nagon viii veta om en viss person finns 
upptagen i rostlangden eller om personen i fraga 
rostat. Valforrattarna bor svara pa fragor om fOr
hananden i rostliingden under fOrutsattning att 
valforrattamas arbete med tex granskningen av 
fortidsroster inte forsenas eller forsvaras. 

Rostliingden fAr naturligtvis inte Iarnnas ut till 
nagon utomstaende fOr Iasning eller avskrift under 
pagaende forrattning. 

Valforrattarnas arbetsuppgifter 
och ansvar 
Valnfunnden utser de valforrattare som pa val
dagen skall tjanstgora i valdistriktet. I vallagen 
fOreskrivs att det skall finnas en ordforande och 
en ersattare fOr ordforanden i varje valdistrikt. 
Tre vaiforriittare, daribland ordforanden eller 
dennes ersattare, skall alltid samtidigt vara 
narvarande i vallokalen. 

ValfOrrattama ser till att ordningen i vallokalen 
uppratthans under hela fOrrattningen och att fOr
rattningen genomfors pa det satt som vallagen 
fOreskriver - kompletterat med de lokala instruk
tioner, som valnarnnden kan ha gett. 

Ordforanden leder arbetet i valdistriktet och skall 
losa de problem, som kan uppst1l under fOrratt
ningen eller rostrakningen, eventuellt efter kon
takt med vaInarnnden. Ordforanden tar emot vaJ-
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jarens rostkort och kuvert, granskar samt beslutar 
om kuvert skall Iaggas ner i valuma eller inte. 
Under rostrakningen ger ordfOranden anvisningar 
om arbetet sa att det genomfors pa ett korrekt 
och snabbt satt. 

Ersiittare for ordforanden. Nar ordforanden 
inte tjiinstgor skall den ersattare, som valnarnnden 
utsett, overta ordforandens arbetsuppgifter och 
ansvar fOr fOrrattningen. 

Ovriga valforrattare tjiinstgor under forrattningen 
som: 

LiingdfOrare - med uppgift att leta upp vaJjaren 
i rostliingden och anteckna att vaJjaren rostat. 

Kuvertutdelare - som kontrollerar rostkortet 
och att den rostande har kommit till ratt vallokal. 
Han delar ut valkuvert motsvarande det antal val 
i vi1ka vaIjaren ar rostberattigad och hiinvisar vaJ
jaren till narmaste lediga valskarm. 

Ovriga vaiforriittare - som hjalper till att ta 
fram valmaterial, plocka bort overflodigt material 
bakom skarmama, ringa vaInarnnden och med
verka i rnim av behov under fOrrattningen. 

SamtIiga valforrattare deltar vid rostrakningen. 

Ordforanden har huvudansvaret fOr att valet ge
nomfors pa det satt som vallagen fOreskriver. 

Ordforanden ansvarar sarskilt fOr att: 

- vallokalen oppnar pa utsatt tid 
- vallokalen ar forsedd med avskarmade utryrn-

men fOr de rostande 
- vallokalen har nodviindigt vaImaterial 
- ordningen i vallokalen uppratthans 
- valumor och rostliingd hans under betryggande 

uppsikt. 



, Vallokalen 
VaIlokalen skaIl i god tid innan den oppnas goras 
i ordning fOr rostning. 

Invid det bord dar valjaren avlamnar sina roster 
placeras de tre valurnorna, som skaIl vara mark
ta med gult for riksdagsvalet, vitt fOr kommun
fuUmaktigvalet och blatt fOr landstingsvalet. 

Pa bordet skaIl den allmiinna rostliingd som 
galler finnas. Pa ett angransande bord laggs val
filrriittarnas material. 

BaRD MEb PART.ERNAS 

i NAMNVALSEDLA.R 

90RO MEl) 

VAt.FORRATTARNAS 
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" 

Valskiirmarna skaIl placeras sa att valjarna ar 
skyddade fran insyn nar de rostar. 

I anslutning till vallokalen skall finnas ett bord fOr 
partiernas namnvalsedlar. Partiema har an
svaret sjalva for sina valsedlar. 

I vaIlokalen eller vid ingangen till denna skaU det 
finnas partimarkerade valsedlar och ifyll
ningsvalsedlar samt vallagen och listor over 
anmiilda kandidater. 
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VALFaRRATTNINGEN 

Valforrattningen bestar av tre huvudavsnitt: 

- rostning, dar valjaren personligen eller genom 
make/makalbud avger sina roster, 

- granskning av fiirtidsroster, dar valiorratt
ama under valdagen behandlar de roster som 
avlarnnats pa postkontor, hos utlandsmyndig
heter och pa fartyg. 

- rostriikning, dar valiorrattama preliminart 
raknar avgivna roster. 

Under hela valfOrrattningen skall protokoll fOras 
over vad som hander. Till protokollet bifogas re
sultaten fran de tre valen. 

Vallokalen oppnas pa utsatt tid. Ordforanden skall 
visa de narvarande att valumoma ar tomma. Forst 
darefter kan rostningen borja. 

Rostning i vallokal kan ske genom att: 

- valjaren personligen infinner sig i vallokalen eller 
- valjarens roster lamnas av make/maka eller bud. 

Personlig rostning 
Nar valjaren kommer in i vallokalen bor han visa 
upp sitt rostkort for kuvertutdelaren. Av rost
kortet framgar om villjaren kommit till ratt val
loka!. Har villjaren kommit till fel vallokal bor han 
fa veta var han skall rosta. 

Av rostkortet framgar ocksa hur manga val vill
jaren kan delta i. Kuvertutdelaren ger villjaren 
motsvarande antal valkuvert. Vill vaIjaren inte 
delta i alia valen bor han bara fa valkuvert fOr sa 
manga val, som han viii delta i. 

VaIjaren blir sedan hanvisad plats bakom en val
skarm fOr att dar lagga valsedlama i vaIkuverten. 
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Nar villjaren gjort i ordning valkuverten over
lamnas rostkortet och kuverten till ordforanden. 
Ordforanden kontrollerar att rostkortet galler ratt 
valdistrikt och att villjaren lamnat roster fOr de val 
han ar rostberattigad i eller fOr de val han viii 
delta i. 

Ordforanden laser for liingdioraren upp det 
nummer i rostlangden som finns pa rostkortet. 
LangdfOraren kan antingen lasa upp narnnet i rost
langden eller be villjaren uppge sitt narnn. Om 
uppgiftema stammer kan ordforanden paborja 
kontrollen av valkuverten. Om ordforanden ar 
osaker pa villjarens identitet, trots att denne lam
nat rostkort kan ordfOranden be om legitimation 
(korkort, identitetskort, pass e dyl). Observera 
att villjaren inte ar skyldig att ha med sig rost
kortet vid rostning i vallokal. 

Om vaIjaren inte har rostkort med sig bor han 
tillfragas om fullstandigt narnn och personnummer. 
Dessa uppgifter bor kontrolleras mot uppgiftema 
i rostlangden. Om osakerhet om identiteten anda 
rader bor vaIjaren kunna visa legitimation. 

Nar ordfOranden kontrollerat att villjaren ar rost
berattigad och inte redan avprickad som rostande 
skall ordforanden kontrollera varje valkuvert och 
att valsedeln i kuvertet har ratt fargo Felaktiga 
roster far inte tas emot utan skalllarnnas tillbaka 
till valjaren, fOr att han skall kunna ratta till felet. 

Ar rostema korrekta stoppas de ner i respektive 
valw;na i ordningen riksdagsval, kommunfullmiik
tigval och landstingsval. I samband harmed an
tecknar Iangdforaren i rostlangden att villjaren 
rostat. 
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Rostning genom make/maka 
eller bud 
Den som ar gift behOver inte sjaIv infinna sig 
i vallokalen pa valdagen utan kan lata sin make/ 
maka overlarnna s k valsedelsftirsiindelse 
i vallokalen. 

Yaljare som pa grund av sjukdom, rorelsehinder 
eUer hOg aIder inte sjaIv kan komrna till vallokalen 
kan rosta genom att bud overlarnnar valsedelsftir
sandelsen. 

En valsedelsforsandelse bestar av ett ytter
kuvert med ett, tva eUer tre innerkuvert, som 
inneh3Uer valsedlar for respektive val. 

Nar makenlmakan eUer budet infinner sig i valloka
len med den iordninggjorda valsedelsftirsandelsen 
skall ordftiranden forst kontroUera att valjaren ar 
rostberattigad och att han inte redan har rostat. 
Darefter granskar ordftiranden att valsedelsfor
sandelsen ar riktigt iordninggjord. 

Om ytterkuvertet ar korrekt ifyUt pa alia punkter 
skaU ordforanden iippna det och granska inne
hiillet. Om ytterkuvertet eller innerkuverten inte 
ar korrekta far ordforanden inte ta emot valsedels
forsandelsen. Den skall da larnnas tillbaka till 
makenlmakan eller budet tillsammans med ett nytt 
ytterkuvert (eventuellt ocksa nya innerkuvert) ftir 
att felet skall kunna rattas till. 

Om ordforanden konstaterar att rostratt fore
ligger, att valsedelsftirsandelsen ar riktigt ifylld 
och att innerkuverten ar korrekta stoppas dessa 
ner i respektive valuma. Langdftiraren antecknar 
samtidigt i rostlangden att valjaren rostat. 

Fortidsroster 
Rostberattigad, som pa grund av vistelse pa annan 
ort inom riket eller av annat skaI ar ftirhindrad att 
rosta pa valdagen i sin vallokal kan rosta pa post
kontor. Rostning kan ocksa ske hos utlandsmyn
digheter och pa fartyg. 

Riksskatteverket och posten skickar ftirtidsroster 
fran utlandet och fartyg respektive postkontor till 
vaInarnndema. Valnarnnden ansvarar for att ftir
tidsrostema efter sortering skickas ut till val
distrikten pa valdagens morgon. Ofta skickas ftir
tidsroster ocksa ut senare pa valdagen. 

For att rostrakningen skall kunna paborjas snarast 
mojligt efter det att rostningen avslutats ar det 
viktigt att samtliga ftirtidsroster, som kommit till 
valdistriktet, granskats i forvag under dagen. 

Fonsterkuverten raknas och antalet antecknas i 
protokollet. Fortidsrostema maste forvaras sakert 
under hela valdagen. Observera att inga ftirtids
roster (val- eller innerkuvert) far stoppas ner 
i valumoma forran rostningen avslutats. Kommer 
en vaIjare som tidigare ftirtidsrostat in i vallokalen 
skall han fa tillbaka sin fortidsrost. 

Rostrakning 
Rostningen avslutas kl20.00. AlIa som befinner 
sig i vallokalen vid denna tidpunkt har dock ratt att 
rosta. Nar den sista valjaren lamnat sin rost ftir
klaras rostningen avslutad. Darefter far de god
kanda fortidsrostema stoppas ner i respektive 
valuma. 

De ftinsterkuvert, vars innehall helt eller delvis 
inte godkants, Iaggs in i omslag. Dessa omslag 
kommer senare att granskas av valnamnden vid 
den s k onsdagsrakningen. 

Den preliminara rostrakningen kan darefter borja. 
Aven rostrakningen ar offentlig. Rostrakningen 
borjar med riksdagsvalet, fortsatter med komrnun
fullmaktigvalet och avslutas med landstingsvalet. 

Rapportering m m 
Resultatet fran rakningen av riksdagsvalet rings 
omedelbart in till skattemyndigheten enligt de 
anvisningar som valnamnden lamnat. Aven resul
tatet fran rakningen av komrnunfullmaktigvalet 
och landstingsvalet maste omgaende rapporteras, 
sa snart som respektive rostrakning ar klar. 

Protokollet och samtliga omslag undertecknas 
och laggs i valkassen for respektive val. Omslagen 
skall vara ftirseglade. 

Darmed ar valforrattningen avslutad och valhand
lingama skall, tillsamrnans med rostlangden, over
lamnas till valnamnden pa det satt som valnamn
den bestamt. 
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KYRKOFULLMAKTIGVAL 
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Allmant 
Valdag fOr kyrkofullmaktigval ar tredje sondagen 
i oktober - vid 1991 ars val alltsa den 20 oktober. 

Kyrkofullmaktigval kan avse antingen val av full
maktige eller direktvalt kyrkorad i forsamlingen 
eller av fullmaktige i samfaIligheten. I vissa val
distrikt kan val fOrrattas samtidigt till bade fOrsam
lingen oeh den kyrkJiga samfalligheten. I sa fall 
maste det finnas tva valurnor, en fOr vardera 
valet. Vid valen anvands samma rostlangder som 
vid septembervalen. 

I huvudsak galler samma regler vid kyrkofullmak
tigvalen som vid septembervalen betraffande loka
lens utrustning, valforrattarnas ansvar, rostning, 
granskning av fOrtidsroster oeh rostrakning. I det 
fOljande redovisas de viktigaste skillnaderna mel
Ian valen. 

Valdistrikt 
Vid be slut om indelningen i valdistrikt har antalet 
rostberattigade avgorande betydelse. Eftersom 
valdeltagandet vid kyrkofullmaktigvalen ar fOr
h311andevis lagt kan det finnas risk att valhem
ligheten avslOjas. Darfor Iaggs som regel flera 
valdistrikt vid septembervalen samman till ett 
valdistrikt vid kyrkofullmaktigvalen. 

Rostratt och valbarhet 
Rostberattigad oeh darmed valbar som ledamot 
eller suppleant vid kyrkJiga val ar den som fyllt 
18 ar senast pa dagen fOr kyrkofullrnaktigval, ar 
medlem av svenska kyrkan oeh upptagen i den 
allmanna rostIangden. 

Valsedlar 
Valsedlarna for val av fullmaktigefdirektvalt kyrko
rad i fOrsamling ar vita oeh fOr kyrkJig samfaIlig
het blli. Villjarna skall i eller intill vallokalen ha 
tillgang till ifyllningsvalsedlar (blanka valsedlar) fOr 
de val som galler. Partierna ansvarar for att narnn
valsedlar oeh partimarkerade valsedlar finns. 

Tid for rostning 
Vallokal skall vara oppen minst tva timrnar mellan 
kl 08.00 oeh 15.00, doek inte under gudstjansttid, 
samt mellan kl 18.00 oeh 20.00. 

Postrostning 
Fortidsrostningen avslutas torsdagen fOre val
dagen d v s den 17 oktober 1991. AlIa fOrtidsroster 
skall ha skiekats ut till valdistrikten senast under 
valdagen, eftersom vaJnarnnden vid kyrkofullmak
tigval inte har nagon preliminar rostrakning efter 
valdagen. 

Protokoll 
Valforrattarna skall fora fOljande protokoll: 

- Protokoll fOrt vid kyrkofullmaktigval med bilagan: 
Resultat kyrkofullmaktigval (ett for varje val). 

Inlamning 
Valhandlingarna (protokoll, omslag oeh rostlang
der) skalllaggas in i valkassar - gron kasse for 
fOrsamlingsval oeh orange kasse fOr samfallig
hetsval. 
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