
Fö ljande la rdömar kan dras fra n RKL-
valet 2018 

 

Förtidsröstningen 

1. Förstärk resurserna för ambulerande röstmottagare, går inte att nyttja samma personal som 

för förtidsröstningen. 

2. Se till att ha öppettiderna för förtidsröstningen matchande mot receptionens tider, och 

anpassat efter Kommunkontorets sommar-/vintertider. 

3. Försök ha minst 1-2 kvällsöppettider nästa gång för förtidsröstning. Alltså till cirka 18-19. 

4. Planera in minst 1 ambulerande röstmottagning i varje boenden under förtidsröstningen 

(Mårsgården, Hammarhöjd, Edfastgården, Lövlunden (x2) & Nysätragården). 

5. Förstärkt valhemlighet tills nästa val 

6. Se till att föra en digital sammanställning för varje förtidsröstningsdag och uppdelad per ort 

(underlättar slutlig räkning) 

7. Fixa nya valbås där valsedlarna ligger inne? Eller kolla om Bruksam / Solkraft eller liknande 

skulle kunna snickra ihop? (tre ”våningar” med 8 fack på bredden?) 

 

 

Vallokalerna / Valdagen 

8. Se till att försöka öka antalet röstmottagare i vallokalerna till cirka 4-5 i varje pass snarare än 

3-4. Och försök ha 10+ rösträknare i varje vallokal 

9. Kom ihåg att stärka valhemligheten tills nästa val! 

- Tredubbla antalet valsedelställ  

- Skärmar till varje valsedelställ 

- Dubbla bord till vallokalerna 

- Informera röstmottagarna att de inte får stå vid valsedelborden + fler platser för valsedlar. 

- Ytterligare skärmar 

10. Säkerställ nycklarna/kort till vallokaler tidigare. Helst 3 veckor innan 

11. Se till att ha försäkring iordningsställd (för röstmottagarna) under såväl valdagen som 

kommande valnatt. Helst 3 veckor innan 

12. Skaffa fler gatupratare/valskyltar  

- cirka 2 st till varje vallokal 

13. Säkerställ stärkta rutiner när det kommer till markering i röstlängden 

- Att ordförande/vice ordförande håller koll på/introducerar röstmottagare som ska skriva i 

röstlängden för första gången.  

- Se till att de använder rätt markering för förtidsröst, ångerröst samt vanlig röst.  

- Se till att de väljer rätt form av intyg när de tar emot en röst (t.ex, inga intyg vid 

förtidsröster!) 

- Se till att kolla av att förtidsrösten är markerad innan rösten sätts i valurnan 



14. Begär delade röstlängder? (till nästa RKL-val?) 

- och ta reda på hur dessa fungerar 

15. Se till att Kommunhuset är avlarmad hela valnatten 

16. Ny vallokal till Ånäset? Apotekaren? 

 

Övrigt 

17. Kom ihåg att anslå onsdagsräkningen i god tid i förväg! 

18. Beställ fler budröstningskit 

19. Förbättra tjänstgöringsblanketten + komplettera med information om hur de registrerar sig 

hos vår bank. 

20. Kolla upp hur röstmottagare ska betrakta namnvalsedlar från annan ort/region än vår. T.ex 

räknas en namnvalsedel från Centerpartiet från Nordmaling som en Partivalsedel (för 

Centerpartiet) i Robertsfors kommun? Eller är den ogiltig? 

21. Köp fler valsedelställ så att vallokalerna kan ha x2 eller x3 platser att hämta valsedlar? (4 

lådor behövs i så fall per bord) (för fyra vallokaler x 4 vallådor = 32 lådor minst?) 

 

Önskan från ordföringar: 

1. Slipa valurnornas hål p.g.a. tejprester och att detta är försvårar för att få ner valkuverten. 

2. Om möjligt lägga valkuverten i fönsterkuverten ”upp och ner” så att det går att se deras 

färger/antal enklare vid granskning av dessa. 


