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Valnämnden    
Agneta C. Lundberg     

kommunsekreterare    
 

Antaget av Valnämnden 2014-02-25, § 16 

   

Riktlinjer för röstmottagning vid 
Europaparlaments-val (EP-val) 
 

 

RÖSTMOTTAGNING I RÖSTNINGSLOKAL FÖR FÖRTIDSRÖSTNING 

 
1. Hålls i enbart en lokal, Kommunhusets foajé som iordningsställs så att säkerheten och valhemligheten 

säkras. 

 

2. Uppgiftsbeskrivning upprättas för röstmottagarna. 

 

3. Öppettider mån-fre kl. 08.00-16.00, lör kl. 10.00 -12.00, valsöndagen kl. 10.00 -16.00 under 

förtidsröstningsperioden. 

 

4. Röstmottagare är särskilt anställd personal (2 st), serviceinriktad och förtroendeingivande, helst samma 

personer vid alla val under ett år, bör inte kandidera på partilista för att undvika att partipåverkan kan 

misstänkas. 

 

5. Valchefen iordningsställer lokalen varje dag inför öppnandet, tar hand om avgivna röster efter stängning 

enligt särskild rutin, registrerar i valdatasystemet och låser in rösterna i kassaskåp.  

 

 

 

RÖSTMOTTAGNING I VALLOKAL PÅ VALDAGEN 
 

1. Norra distriktet - Hemgårdens samlingslokal i Skinnskatteberg 
Här iordningsställs en mottagning av röster. 

Uppgifts- och rutinbeskrivning upprättas för röstmottagare, ordföranden och laget. 

 

a) Öppettider valsöndagen kl. 08.00 - 21.00 

 

b) Röstmottagningen leds av en ordf och en vice ordf och röstmottagarna indelas i 3 lag. Minst tre 

röstmottagare ska vara närvarande i lokalen samtidigt, varav en ordf eller vice ordf. 

Lag 1 är 4 personer kl. 07.30 - 12.00 (förbereder och ställer i ordning ½ tim före öppnande) 

Lag 2 är 4 personer kl. 12.00 - 16.30 

Lag 3 är 4 personer kl. 16.30 - 21.00 

Lag 1+2 är 8 personer kl. 21.00 till rösträkningens slut (rösträkning, plockar ihop för transport av röster och 

material till kansliet) 

 

 

2. Södra distriktet – S:t Davidsgården vid kyrkan i Skinnskatteberg 
Här iordningsställs en mottagning av röster. 

Uppgifts- och rutinbeskrivning upprättas för röstmottagare, ordföranden och laget 

 

a) Öppettider valsöndagen kl. 08.00 - 21.00 
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b) Röstmottagningen leds av en ordf och en vice ordf och röstmottagarna indelas i 3 lag. Minst tre 

röstmottagare ska vara närvarande i lokalen samtidigt, varav en ordf eller vice ordf. 

Lag 1 är 4 personer kl. 07.30 - 12.00 (förbereder och ställer i ordning ½ tim före öppnande) 

Lag 2 är 4 personer kl. 12.00 - 16.30 

Lag 3 är 4 personer kl. 16.30 - 21.00 

Lag 1+2 är 8 personer kl. 21.00 till rösträkningens slut (rösträkning, plockar ihop för transport av röster och 

material till kansliet) 

 

 

 

RÖSTMOTTAGNING I RÖSTNINGSLOKAL PÅ VALDAGEN 
 

1. Norra distriktet - Allaktivitetshuset i Riddarhyttan 
Här iordningsställs en mottagning av röster. 

Uppgifts- och rutinbeskrivning upprättas för röstmottagare och laget. 

 

a) Öppettider valsöndagen kl. 10.00 - 16.00 

 

b) Röstmottagare indelas i 2 lag.  

Lag 1 är 3 personer kl. 09.00 - 13.00 (hämtar material från kansliet och ställer i ordning ca 1 tim före 

öppnande) 

Lag 2 är 3 personer kl. 13.00 - 17.00 (plockar ihop och transporterar röster och material till kansliet) 

 

 

2. Södra distriktet - Heds församlingshem Hedgården 
Här iordningsställs en mottagning av röster. 

Uppgifts- och rutinbeskrivning upprättas för röstmottagare och laget 

 

a) Öppettider valsöndagen kl. 10.00 - 16.00 

 

b) Röstmottagare indelas i 2 lag.  

Lag 1 är 3 personer kl. 09.00 - 13.00 (hämtar material från kansliet och ställer i ordning ca 1 tim före 

öppnande) 

Lag 2 är 3 personer kl. 13.00 - 17.00 (plockar ihop och transporterar röster och material till kansliet)  

 

 

------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


