INSTRUKTIONSHÄFTE

VIKTIGT OM
VALRESULTAT
Vänta med att dela ert valresultat på
skolan, i sociala medier eller i media
tills den 26 maj efter kl. 22:20.

Hej

Veckorna före det ordinarie Europaparlamentsvalet
arrangeras Skolval på många av landets grund- och
gymnasieskolor. Det är ett stort projekt där väldigt
många elever i Sverige får rösta. I det här häftet finns
instruktioner och regler för hur ni genomför Skolval på
er skola. Det är viktigt att arrangören och kontrollanten
läser igenom instruktionerna noga för att valet ska gå
rätt till och vara rättvist.
Nu kör vi!
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Innan ni
sätter igång
VALPERIOD

Valdagen hålls under perioden 9 maj till 24 maj 2019. Alla elever på
skolan bör ha möjlighet att delta i valet. Om hela klasser är borta den dag
som ert skolval arrangeras bör dessa elever ges möjlighet att förtidsrösta.

SKILJ PÅ RÖSTERNA

Endast röster från årskurs 7–9 och gymnasiet ska rapporteras in. På vissa
skolor kan till exempel årskurs 6 delta och då är det mycket viktigt att
rösterna hålls skilda från elever i årskurs 7–9 och gymnasiet. Det är alltid
årskursen som avgör vilka röster som räknas ihop, inte väljarens ålder.
Elever som går i särskola eller som läser språkintroduktion deltar på lika
villkor som elever i samma årskurs.

KOM IHÅG

Valet är frivilligt – inga elever får tvingas att rösta.
Valet är fritt – elever röstar på vilket parti de vill.
Valet är hemligt – ingen elev behöver avslöja vad hen röstat på.
Alla elever i årskurserna skolan anmält har rätt att rösta - elever
i särskolan eller som läser språkintroduktion deltar på lika villkor som
andra elever i samma årskurs.
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Rollbeskrivning
Här kommer en beskrivning av de olika rollerna i Skolval. Håll utkik efter

ikonen till just din roll, den finns på de sidor i häftet som är viktiga för dig.

A

ARRANGÖR
Arrangören är den som ser till att valet blir av och har koll på vad som
behöver förberedas och ordnas till ert skolval. Arrangören gör saker
som att boka lokal, informera skolan om valet samt hittar personer som
kan vara röstmottagare och rösträknare.

KONTROLLANT
Kontrollanten är den som ser till att valet går rätt till och har koll på
instruktionerna som behöver följas. Denna person är på plats under
valdagen och stämmer av att röstmottagare och rösträknare förstår sina
uppdrag. Kontrollanten rapporterar även in er skolas valresultat. Denna
person behöver vara myndig senast under er skolas valdag.

RÖSTMOTTAGARE
Röstmottagare är de som gör att eleverna kan rösta under valdagen. De
delar ut valkuvert, tar emot röster och antecknar vilka som har röstat i
röstlängden. Elever som behöver hjälp för att rösta har rätt till det och kan
be röstmottagare om stöd. Minst tre röstmottagare ska finnas på plats i
vallokalen under hela valdagen.

RÖSTRÄKNARE
Rösträknare är de som gör att skolan får fram ett valresultat.
De vet vilka röster som räknas som giltiga och hjälps åt att räkna så att
valresultatet helt säkert stämmer. Minst tre och max sex stycken rösträknare
ska finnas på plats under er rösträkning. Samma person kan både vara
röstmottagare och rösträknare.

Kom ihåg att prata och stämma av med varandra så att ni vet vem som gör vad. Vilken roll
du än har i Skolval 2019 är det viktigt att dina privata åsikter inte påverkar valet. I din roll
är du neutral inför politiska partier och valresultatet, kommentera till exempel inte att du
gillar eller ogillar ett visst parti.
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Material i
valpaketet
När ni har tagit emot valpaketet från oss är det bra att dubbelkolla så att ni har fått
allt material ni behöver. Hör av er till info@skolval2019.se om något skulle saknas.
Detta ska finnas med i valpaketet:

Valsedlar

Varje skola får lika många valsedlar av varje sort som det antal elever skolan har
uppgett i anmälan. Kontrollera att antalet valsedlar stämmer överens med antalet
elever. Följande valsedlar ingår i Skolval 2019:s material:
• Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

• Miljöpartiet de gröna

• Centerpartiet

• Moderaterna

• Feministiskt initiativ

• Piratpartiet

• Junilistan

• Sverigedemokraterna

• Kristdemokraterna

• Vänsterpartiet

• Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

• Blanka

Valkuvert

Det ska finnas ett valkuvert för varje elev. Kontrollera att antalet valkuvert stämmer
överens med antalet elever på skolan.

Röstningsfigur

Röstningsfiguren förklarar hur röstningen går till och ska delas med alla elever. Den
finns som affisch och kan även kopieras från sida 21 i det här häftet.

Valaffisch

En valaffisch finns med i paketet som gör det lättare för elever att hitta till
vallokalen. Den går också att ladda ner och skriva ut i fler exemplar via
skolval2019.se.

Valurna

I paketet finns det en valurna, den lägger röstmottagare ner väljarnas röster i under
valdagen.
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Före valet
Innan ni öppnar vallokalen och börjar ta emot röster finns det saker att förbereda.

FÖRTIDSRÖSTNING

Behöver ni en förtidsröstning? Kanske är en eller flera klasser inte i skolan på
valdagen, till exempel på grund av praktik. De kan vara med via förtidsröstning!
Förtidsröstning ska bara hållas om ni måste, försök välja en valdag då alla elever
är på skolan. Förtidsröstningen behöver inte hållas i en iordningställd vallokal
utan kan till exempel vara i ett klassrum. Det viktiga är att alla får chansen att
rösta och kan göra det hemligt. Alla elever ska ta del av röstningsfiguren och
kunna välja mellan alla valsedlar från Skolval. Väljaren lägger en valsedel i ett
valkuvert och försluter kuvertet. Valkuvertet läggs sedan i ett ytterkuvert som
väljaren skriver sitt namn, klass och personnummer på. Rösterna samlas ihop av
arrangören som håller rösterna i säkert förvar fram till valdagen. När vallokalen
stängts på valdagen och innan rösträkningen börjar sprättas ytterkuverten upp,
rösterna skrivs in i röstlängden och valkuverten läggs i valurnan tillsammans med
de andra rösterna. På så sätt är rösten hemlig.
Viktigt! Om en elev förtidsröstat men också har röstat i vallokalen på valdagen
ska hens förtidsröst slängas. Förtidsrösten får inte öppnas och ska helst strimlas
i en dokumentförstörare, en sån kan finnas hos er skolas administration eller
reception.
Om ni inte har förtidsröstning ska de elever som inte kunnat delta i valet räknas
bort från det totala antalet elever på skolan vid inrapportering av resultaten. Det
ska också skrivas i protokollet.

RÖSTNINGSFIGUR TILL ALLA ELEVER OCH I VALLOKALEN

Det är viktigt att alla elever på skolan förstår hur själva röstningen går till. På sida
21 i detta häfte finns en röstningsfigur att kopiera. Dela den till alla! I valpaketet
finns även röstningsfiguren som affisch, sätt upp den i eller nära vallokalen.
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VALSKÄRMAR

Till valet behövs valskärmar som väljaren kan ställa sig bakom när hen lägger sin
valsedel i valkuvertet. Valskärmen är viktig för att röstningen ska vara hemlig. Kolla
om det finns valskärmar på skolan, kontakta annars kommunen och se om de kan
låna ut. Det går även att bygga egna valskärmar av till exempel kartong.

RÖSTLÄNGD + SKOLKATALOG

Det behövs en röstlängd till er valdag, det är en lista över alla som har rätt att rösta i
ert skolval. Under valdagen används listan för att hålla reda på vilka som har röstat,
eftersom alla bara har en röst i var. Klasslistor är något som många skolor använder
som röstlängd. En skolkatalog ska finnas på plats för att kunna identifiera elever
som inte har ID-handling med sig.

AFFISCHERA VAR VALLOKALEN LIGGER

Gör det lättare för elever att hitta till vallokalen genom att sätta upp affischer eller
skyltar om var man röstar någonstans. En affisch finns med i valpaketet men det går
att ladda ner och skriva ut fler via skolval2019.se.

KONTROLLERA VALLOKALEN

Klotter, affischer eller pins med politiska budskap är exempel på saker som inte får
ligga framme i vallokalen under valdagen.

VALSEDLAR

Er skola får valsedlar för samma partier som i det ordinarie Europaparlamentsvalet.
Alla valsedlar ni får ska ligga framme i bokstavsordning, under hela valdagen. Fyll
på med valsedlar under dagen så att det alltid ligger framme ungefär lika många
valsedlar av varje sort. Valsedlar för ett visst parti får under inga omständigheter
tas bort. Precis som i Europaparlamentsvalet är det möjligt att rösta på vilket parti
en vill, även om det partiet inte har förtryckta valsedlar. För att rösta på ett sådant
parti skrivs endast partiets namn på en blank valsedel. För att rösten ska räknas
som giltig behöver den vara på ett parti som har registrerat sig inför valet hos
Valmyndigheten.
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Möblera
Möblera vallokalen som bilden nedan. Ställ valskärmarna så att väljarna kan stå
bakom dem utan att någon kan se in, varken inifrån lokalen eller utifrån genom

något fönster. Lägg en penna bakom varje valskärm. Förbered lokalen så att även
personer med funktionsvariationer kan rösta. Se till att bord och utrymmen är
tillgängliga för alla väljare.

Bord med valurna
där röstmottagare
sitter
Material för
röstmottagare
• Instruktionshäfte
• Röstlängd, till
exempel klasslistor
• Skolkatalog
• Pennor och linjal

Valskärm
+ penna

Kuvertutdelare
Så här
röstar
du!

RÖSTNINGSFIGUR

1.
2.
3.

Ta valsedlar, en
av varje.

Ta ett valkuvert.

Gå bakom en valskärm och välj en
valsedel med namnet på partiet du
vill rösta på. Finns inte en valsedel
med partiets namn skriver du det
själv på en blank valsedel. Du röstar
blankt genom att välja en blank
valsedel och lämna den tom.

4.
5.

Lägg valsedeln i valkuvertet
och förslut det.

Identifiera dig hos röstmottagare
med ID-handling, skolkatalog
eller via någon som känner dig.

6.

Lämna din röst till röstmottagaren som lägger rösten
i valurnan.

Röstningsfigur
Bord med valsedlar
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Under valet
VALPERIOD

Valdagen hålls under perioden 9 maj till 24 maj 2019. Anteckna tiderna då
vallokalen hållits öppen i protokollet. Alla skolans elever bör ha möjlighet att
delta i valet. Om hela klasser är frånvarande under valdagen bör dessa elever ges
möjlighet att förtidsrösta (se sida 6).

RÖSTMOTTAGNING

Det ska alltid finnas minst tre röstmottagare i vallokalen – en som delar ut ett
valkuvert till varje elev som röstar, en som antecknar vilka elever som röstat
i röstlängden och en som kontrollerar att valkuvertet är förslutet och bara
innehåller en valsedel samt lägger det i valurnan.

IDENTITETSKONTROLL

När väljaren lämnar sin röst till röstmottagaren ska det antecknas i röstlängden.
Väljaren måste då bevisa vem hen är, det räcker inte bara att säga namn och klass.
Det är viktigt för att valet ska vara rättvist, alla elever har en röst i var. Om eleven
inte kan bevisa vem hen är får hen inte rösta. Identitetskontrollen kan göras på
följande sätt:
· Via en ID-handling; ett pass, ID-kort, mat-kort eller något annat passerkort som
används i skolan. ID-handlingen ska ha ett foto, namn och gärna födelsedatum.
· Via skolkatalogen.
· Via en annan person som intygar att eleven är den hen säger sig vara. Den
personen måste kunna visa upp en ID-handling vid rösttillfället och hens namn
ska antecknas i röstlängden.
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TA EMOT RÖSTER

En röstmottagare ger väljaren ett valkuvert, visar var valsedlarna finns och
visar hen till en ledig valskärm. Väljaren lämnar sedan sitt färdiga valkuvert
till de två andra röstmottagarna. Röstmottagarna följer den här figuren:

Finns väljaren med i RÖSTLÄNGDEN? (LISTAN)

JA
Kontrollera väljarens identitet
Kan väljaren bevisa vem hen är?

JA
Kolla valkuvertet

Innehåller det en valsedel? Det
finns ett hål i kuvertet där det

NEJ
NEJ
NEJ

Om kuvertet är tomt eller
innehåller flera valsedlar
ska kuvertet inte tas emot.
Berätta för väljaren vad som
är fel och be personen göra

går att se och känna en liten

om röstningen. Ge tillbaka

del av vad kuvertet innehåller.

valkuvertet.

JA

NEJ

Är valkuvertet fritt från klotter som
kan avslöja vems röst det är?

JA
Lägg valkuvertet i valurnan och
anteckna i röstlängden att väljaren
har röstat genom ett tydligt X i
högra kanten.

RÖSTMOTTAGNINGEN AVSLUTAS

Anteckna vilka tider vallokalen var öppen i protokollet. Nu börjar rösträkningen!
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Väljaren får inte rösta.

Kuvertet ska inte tas emot.
Berätta för väljaren vad som
är fel och be personen göra
om röstningen. Ge tillbaka
valkuvertet.

Efter valet
RÖSTRÄKNING OCH RAPPORTERING AV RÖSTER

Vid räkning och rapportering av röster har kontrollanten ansvaret att allt går rätt till.
Minst tre och max sex stycken rösträknare ska finnas på plats under er rösträkning.
Samma person kan både vara röstmottagare och rösträknare. Ett klassrum eller ett
konferensrum är exempel på bra platser att räkna röster. Precis som vid ett ordinarie
val ska rösträkningen gå att följa, så välj en plats där det finns rum för de som vill se
när rösterna räknas.

KONTROLLANTEN FÖLJER DESSA STEG:
1) Läs noggrant igenom protokollet (sid. 17) för att se hur det ska fyllas i.
2) Detta steg gäller bara skolor där elever haft möjlighet att förtidsrösta:
a) Varje förtidsröst (valkuvert innehållande valsedel) ska ligga i ett ytterkuvert.

På kuvertet ska den röstande väljarens namn, klass och personnummer stå. Om

ytterkuvertet saknar uppgifter så att det inte går att identifiera väljaren ska rösten
slängas. Anteckna detta i protokollet.

b) Gå igenom röst för röst. Skriv in att väljaren har röstat i röstlängden,

öppna ytterkuvertet och lägg valkuvertet i valurnan tillsammans med rösterna
från valdagen. Om väljaren röstat även på valdagen så ska förtidsrösten slängas.
Förtidsrösten får då inte öppnas och ska helst strimlas i en dokumentförstörare, en
sån kan finnas hos er skolas administration eller reception.

c) Skriv i protokollet hur många som förtidsröstat.
3) Räkna antalet väljare som röstat enligt röstlängden. Skriv antalet i protokollet.
4) Töm valurnan.
5) Räkna antalet valkuvert och skriv antalet i protokollet.
6) Antalet valkuvert ska stämma med antalet kryss i röstlängden. Om antalet inte
stämmer ska båda räknas en gång till. Om antalet fortfarande inte stämmer, ska ni
skriva en möjlig förklaring i protokollet.
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7) Öppna alla valkuvert och ta ut valsedlarna. Ta ett kuvert i taget och kolla att

kuvertet bara innehåller en valsedel. Tomma kuvert och kuvert med mer än en valsedel
med olika partibeteckningar ska räknas som ogiltiga. Innehåller valkuvertet flera
valsedlar av samma parti ska bara en räknas, resten rivs sönder. Ogiltiga valsedlar ska
stoppas tillbaka i sina kuvert och hållas skilda från övriga röster. Dessa ska senare
räknas och rapporteras som ogiltiga.

8) Sortera valsedlarna efter parti och blanka valsedlar. Räkna antalet valsedlar från
varje parti samt blanka och ogiltiga. Skriv in antalet röster i protokollet.

9) Anteckna det totala antalet elever som haft möjlighet att delta i valet i protokollet.
Elever som inte har haft sin undervisning på skolan och inte kunnat delta i valet på
annat sätt ska räknas bort från det totala antalet.

GILTIGA OCH OGILTIGA RÖSTER

I Skolval gäller samma regler kring giltiga och ogiltiga röster som i det ordinarie
Europaparlamentsvalet. En valsedel är giltig om den har ett partinamn som tillhör ett
registrerat parti. Både giltiga och ogiltiga röster ska rapporteras in. I Skolval ingår inte
personval. Därför ska inte rösträknarna bry sig om ifall en väljare skrivit eller kryssat i
en politikers namn.

SEX SAKER KAN GÖRA EN RÖST OGILTIG

• Valkuvertet innehåller fler än en valsedel med olika partinamn.
• Det står fler än ett partinamn på valsedeln.
• Väljaren har klottrat på kuvert eller valsedel, för att någon ska förstå att rösten är just
deras, vilket gör att den inte är hemlig.
• Väljaren har strukit över partibeteckningen på en förtryckt valsedel.
• Valkuvertet innehåller en blank valsedel. Blankröster räknas och presenteras för sig.
• Valkuvertet innehåller en röst på ett oregistrerat parti. Röster på oregistrerade partier
räknas och presenteras för sig.
Precis som i ordinarie val är det möjligt att rösta på vilket parti en vill. Även om det
partiet inte har förtryckta valsedlar. För att rösta på ett sådant parti skrivs partiets
namn på en blank valsedel. Den som räknar samman rösterna anger det parti som står
skrivet på valsedeln, även om personen själv inte känner till partiet. Rösten kommer
räknas som antingen giltig eller ogiltig beroende på om partiet är registrerat hos
Valmyndigheten eller inte.
Om ett partinamn har skrivits på en blank valsedel ska valsedeln räknas som en röst
på det partiet, även om partiet också har haft förtryckta valsedlar. För att en röst på ett
parti där en blank valsedel har använts ska räknas krävs att partiets namn är uttryckt
åtminstone i sin korta form. Strunta i stavfel så länge det är tydligt vilket parti som
väljaren menat.

BLANKA RÖSTER

En blankröst är en röst där väljaren har valt en blank valsedel, alltså en valsedel utan
något parti förtryckt eller skrivet. Precis som i de ordinarie valen räknas alla blanka
röster som ogiltiga, men sorteras för sig. Det beror på att blankrösten kan ses som en
proteströst och därför ska presenteras, även om den inte påverkar valresultatet.
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RAPPORTERA IN VALRESULTATET

Resultatet ska rapporteras in direkt efter att rösträkningen är klar. Alla valresultat
ska skickas in digitalt via Skolvals hemsida (www.skolval2019.se) innan midnatt den
24 maj 2019. För att kunna logga in behövs inloggningsuppgifter, dessa har skickats
via mail vid anmälan till era kontaktpersoner. Om ni glömt lösenordet går det att få
utskickat igen via inloggningssidan.

VAD KRÄVS FÖR ATT FÅ RAPPORTERA IN?

• Skolval 2019 arrangerades någon gång mellan 9 och 24 maj
• Alla valsedlar som skickats ut från Skolval 2019 har legat framme under hela valdagen
• Ingen elev har tvingats att delta i valet
• Alla elever har kunnat rösta på vilket parti de vill
• Bara röster från elever i årskurs 7-9 eller gymnasiet rapporteras in

SPARA MATERIAL MINST TRE MÅNADER

Material från er valdag ska vara offentligt för media och allmänheten i minst tre
månader efter valet. Därefter kan det sparas på skolan. Protokollet, röstlängden och
rösterna är viktigast. Dela gärna upp rösterna så att giltiga och ogiltiga ligger för sig.
När det nationella valresultatet släpps kommer det också att gå att se resultaten på
läns-, kommun-, eller skolnivå bland alla skolor som rapporterat in resultat. Skolval
2019 kommer att skicka ut pressmeddelanden efter valet. Chansen finns då att ni blir
kontaktade av journalister för intervju.

VIKTIGT OM VALRESULTAT

Vänta med att dela ert valresultat på skolan, i sociala medier eller i
media tills den 26 maj efter kl. 22:20.
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Till sist
Ett instruktionshäfte kan inte säga allt, under Skolval kan

oväntade saker hända. Utgå från informationen i det här häftet
och hör av er till oss om ni känner er osäkra på något.
Frågor? Via skolval2019.se kan du få svar och kontaktuppgifter
till oss.
Lycka till och uppdatera oss gärna om just ert val på
#skolval2019
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Protokoll
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Protokoll

ANSVARIG ARRANGÖR

Fyll i protokollet så noggrant ni kan. Det gör att ni kan läsa och
komma ihåg hur valet gick till om ni senare får frågor om det.

ELEVENS NAMN

Protokollet behövs också när kontrollanten rapporterar in er
skolas valresultat. All inrapportering av resultat sker digitalt
via www.skolval2019.se.

TELEFONNUMMER
MAIL

SKOLANS NAMN

EVENTUELL LÄRARES NAMN

DATUM & TIDER DÅ VALET GENOMFÖRDES
VALLOKAL

TELEFONNUMMER
MAIL

KONTROLLANT
NAMN
MAIL

RÖSTMOTTAGARE & RÖSTRÄKNARE
NAMN:
MAIL:
NAMN:
MAIL:
NAMN:
MAIL:

NAMN:
MAIL:
NAMN:
MAIL:
NAMN:
MAIL:
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ELEV

ANNAN

LÄRARE

TELEFONNUMMER

Samma personer kan vara både röstmottagare och rösträknare.
ELEV

RÖSTRÄKNARE
ELEV

ANNAN

RÖSTMOTTAGARE

ANNAN

RÖSTMOTTAGARE

LÄRARE

RÖSTRÄKNARE
ELEV

RÖSTMOTTAGARE

LÄRARE

RÖSTRÄKNARE
ELEV

ANNAN

LÄRARE

RÖSTRÄKNARE

ELEV

RÖSTMOTTAGARE

LÄRARE

RÖSTRÄKNARE
ELEV

ANNAN

LÄRARE

RÖSTMOTTAGARE

LÄRARE

RÖSTRÄKNARE

ANNAN

ANNAN

RÖSTMOTTAGARE

ANTECKNINGAR
Som kontrollant ansvarar du för att valet har gått rätt till, efter instruktionerna från Skolval 2019.
Fyll i nedan
•

Ifall det är någon instruktion eller regel som ni inte kunnat följa

•

Om ni haft förtidsröstning och hur många som i så fall röstade i den

•

Om ni fått valsedlar till ert skolval direkt från något parti

SOM KONTROLLANT SKA DU INTYGA ATT:
Skolval 2019 arrangerades någon gång mellan 9 och 24 maj
Alla valsedlar som skickats ut från Skolval 2019 har legat framme
under hela valdagen
Ingen elev har tvingats att delta i valet
Alla elever har kunnat rösta på vilket parti de vill
Bara röster från elever i årskurs 7-9 eller gymnasiet rapporteras in

RÖSTRÄKNING PÅ NÄSTA UPPSLAG!
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Räkning av röster
Bara röster på partier som är registrerade hos Valmyndigheten
räknas som giltiga röster. På skolval2019.se/faq/ kommer en
lista över alla registrerade partier att finnas.

Giltiga röster
PARTIER VARS VALSEDLAR NI FÅR VIA SKOLVAL 2019

ANTAL RÖSTER

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Centerpartiet
Feministiskt initiativ
Junilistan
Kristdemokraterna
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Miljöpartiet de gröna
Moderaterna
Piratpartiet
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

ÖVRIGA REGISTRERADE PARTIER
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ANTAL RÖSTER

Ogiltiga röster
ÖVRIGA EJ REGISTRERADE PARTIER

ANTAL RÖSTER

ANTAL RÖSTER
RÖSTSAMMANSTÄLLNING
A

ELEVER SOM KUNNAT DELTA I VALET 1

B

RÖSTANDE ENLIGT RÖSTLÄNGDEN

C

VALKUVERT

D

VALSEDLAR

E

GILTIGA RÖSTER

F

OGILTIGA, INKLUSIVE BLANKA

G

ANTAL BLANKA BLAND DE OGILTIGA

ANTAL FÖRSTA
SAMMANRÄKNING

ANTAL ANDRA
2
SAMMANRÄKNING

ANTAL TREDJE
SAMMANRÄKNING 2

1

Antal elever på skolan minus de som inte kunnat delta på grund av till exempel praktik.

2

Fler sammanräkningar görs ifall siffrorna vid den första sammanräkningen inte stämmer. Det ska finnas lika många
röstande enligt röstlängden som antal valkuvert och antal valsedlar. Summan av de giltiga och ogiltiga rösterna ska
vara lika med antalet röstande.
Om siffrorna inte stämmer efter tre sammanräkningar, skriv en förklaring:

RAPPORTERA IN ERT VALRESULTAT DIREKT EFTER RÖSTRÄKNINGEN VIA WWW.SKOLVAL2019.SE!
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Så här
röstar
du!

RÖSTNINGSFIGUR

1.
2.
3.

Ta valsedlar, en
av varje.

Ta ett valkuvert.

Gå bakom en valskärm och välj en
valsedel med namnet på partiet du
vill rösta på. Finns inte en valsedel
med partiets namn skriver du det
själv på en blank valsedel. Du röstar
blankt genom att välja en blank
valsedel och lämna den tom.

4.
5.

Lägg valsedeln i valkuvertet
och förslut det.

Identifiera dig hos röstmottagare
med ID-handling, skolkatalog
eller via någon som känner dig.

6.

Lämna din röst till röstmottagaren som lägger den
i valurnan.

Lycka
till!
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