
Valet 2022 

Med fokus på tillgänglighet



Allmänna val (RKR)  
söndagen den 11 september 
2022
Ett val som sker vart fjärde år. 

Nästa val infaller 2026.



Valnämndens ansvarsområden

• Allmänna val vart 
4:e år

• EU-val vart 5:e år
• Vid behov 

extraval eller 
omval

• Valnämnden 
ansvarar för 
folkomröstningar



Rösträtt   

Du har rösträtt till riksdagen om du: 

• är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i 
Sverige

• fyller 18 senast på valdagen

(svenska medborgare som utvandrat måste ha varit 
folkbokförd i Sverige för att få rösta i riksdagsvalet)



Rösträtt

Du har rösträtt till kommun- och 
regionfullmäktige om du:

• är 18 år senast på valdagen, 
• är svensk medborgare, medborgare i ett annat EU-land, Island eller 

Norge och folkbokförd i kommunen och regionen, eller
• är medborgare i ett annat land som är folkbokförd i kommunen och 

regionen och ha varit folkbokförd i Sverige sammanhängande i tre år 
före valdagen.



De geografiska valområdena

• Borås Stad är indelad i tre valkretsar, varje valkrets har ett 
antal valdistrikt.

• Sammanlagt har kommunen 80 valdistrikt.

• Varje valdistrikt innebär i praktiken en vallokal.  

• https://karta.boras.se/mycartaserver/emap.html?map=Vallokale
r%202022&north=6400532.334&east=116934.368&res=50.496
1125

https://karta.boras.se/mycartaserver/emap.html?map=Vallokaler%202022&north=6400532.334&east=116934.368&res=50.4961125


Valdistriktsindelning 2022



Att rösta i valet 

• Oftast används kommunens befintliga lokaler och därmed är 
vallokalerna i flera skolor

• Till varje vallokal hör ett antal personer som är röstberättigade

• Antal röstberättigade i Borås är ca 89 500 personer som har 
rösträtt till Kommunfullmäktige samt Regionfullmäktige.

• Valkansliet rekryterar ca 850 röstmottagare i valet



Rösta i en vallokal 
Arbetsmoment under dagen:

• hålla ordning i valsedelställen och bakom valskärmarna

• ta emot och lägga ut valsedlar samt se över ordningen i valsedelställen

• styra eventuell kö

• hjälpa väljare

• ta emot och granska röster

• räkna röster

• återställa vallokalen

• Valhemligheten ska garanteras:
o Väljaren ska själv göra i ordning sin röst.
o Rösten ska göras i ordning i avskildhet.
o Du har tystnadsplikt som röstmottagare.

https://www.youtube.com/watch?v=
EP6PvtEUArI



Olika sätt att rösta 

• Förtidsrösta var som helst i hela landet 

• Rösta från utlandet via ambassad, konsulat

• Brevrösta från utlandet

• Budröstning

• Ambulerande röstmottagning

• Rösta i vallokalen på valdagen



Förtidsröstning 
• Förtidsröstningen börjar alltid 18 dagar innan valdagen

• Förtidsröstning till valet påbörjas från och med 24 augusti till och med 
10 september 2022 på alla förtidsröstningsställen.



Förtidsröstningslokaler

• Kommunen använder sig av neutrala lokaler till 
förtidsröstningen

• De flesta förtidsröstningslokaler är oftast mötesplatser 

• Minst en förtidsröstningslokal ska vara öppen under 
valdagen 

• Förtidsröstningslokalen ska vara fritt från all form av 
politisk propaganda eller religiösa anknytningar m.m.    



Valstugor på Stora torget och Knalleland

• Under ombyggnation 



Förtidsröstningslokaler

• Dalsjöfors: gamla fritidsgården
• Fristad: Skogslids vård- och omsorgsboende
• Göta: Boråshallen, Rotundan 
• Hulta: Hultahuset, mötesplatsen
• Hässleholmen: Hässlehuset, mötesplatsen 
• Knalleland (Valstuga)
• Kristineberg: Kristineberghuset, hemtjänstens tidigare lokaler
• Norrby: Norrbyhuset, mötesplatsen 
• Sandared: Sandgärdskolans aula, enbart helger
• Sjöbo: Sjöboskolan, stora matsalen, enbart helger



Fortsättning förtidsröstningslokaler
• Stadsbiblioteket 
• Stadshuset, enbart öppet på valdagen den 11 september
• Stora torget, valstuga 
• Södra Älvsborgs sjukhus (Östen Engelbrektssons lokal) 
• Viskafors: Viskaforsskolans matsal, enbart helger



Budröstning

• Om väljaren är sjuk, har en funktionsnedsättning 
eller äldre och inte själv kan ta sig till sin vallokal 
eller en röstningslokal. 

• Budröstningskit
• Behövs ett vittne och ett bud, får ej vara samma 

person.
• Väljaren ska själv göra i ordning sin röst.

Vem får vara bud?
• Person över 18 år
• Anhörig eller någon som brukar hjälpa väljaren i 

vardagen.

Vem får vara vittne?
• Person över 18 år.



Ambulerande röstmottagning

För vem? 

• Den som uppfyller krav för budröstning men inte kan göra i ordning sin egen röst, inte har 
tillgång till vittne och, eller bud. 

Hur? 

• Väljare bokar tid för röstmottagning hos kommunen.

• Två röstmottagare åker hem till väljaren enligt överenskommelse och har med sig material för 
att väljaren ska kunna rösta. 
o Därefter transporteras rösten i omslag till en röstningslokal där den ska tas omhand.



Röstkort

• Varje väljare ska ha fått ett röstkort som är obligatoriskt för att 
kunna förtidsrösta

• På varje förtidsröstningsställe ska det finnas möjlighet att skriva 
ut ett så kallat dubblettröstkort

• På valdagen kan väljaren rösta utan att ha röstkortet med sig







Tillgängliga val

• Förarbetet inför valet, fokus på tillgänglighet
• Granskning av vallokaler och förtidsröstningslokaler

• Kontroll av tillgängligheten utomhus samt inne i vallokalen. Fokus på 
dörröppnare, kontroll av hissar samt lättåtkomligt för färdtjänst

• Tillgänglighetsanpassade valskärmar
• Hjälpmedel: förstoringsglas, extra belysning, 

tillgänglighetsdatabasen
• Ambulerande röstmottagning, LSS-boenden och daglig 

verksamhet
• Valnämnden betalar ledsagningen för personer med beviljad 

insats att ta sig till förtidsröstningslokalen/vallokalen
• Utbildning för röstmottagare, inkludera tillgänglighet



Frågor gällande genomförandet av valet?

Vid kontakt 
valnamnden@boras.se 
alternativt 033-358090



Tack!
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