
KONTROLLANTHÄFTE





Hej
kontrollant

Vad kul att er skola är anmäld till Skolval 2019 och att just 

du är kontrollant. I det här häftet finns information som 

är bra för dig att känna till. Exakt hur valdagen genomförs 

förklaras i Instruktionshäftet som skickas ut senare via 

valpaketet.

Vid anmälan har ni antingen uppgivit en eller två stycken 

arrangörer samt en kontrollant. Ni kanske är fler än så som 

hjälps åt att göra ert skolval möjligt. Oavsett är det viktigt 

att ni pratar och stämmer av med varandra, då kan ni få till 

ett roligt och lyckat val.

Frågor? Via skolval2019.se kan du få svar och

kontaktuppgifter till oss!



Det behövs en kontrollant för varje skola som deltar

i Skolval för att valet ska gå rätt till och vara rättvist.

När en elev röstar är det för att ta ställning. När 

väldigt många elever röstar i ett och samma

val, runt om i Sverige, tar väldigt många personer

ställning på en och samma gång.

Resultaten ska kunna jämföras och

alla elever ska delta på lika villkor. Tillsammans

med andra kontrollanter i Sverige ser du till att

valresultatet stämmer!

Du 
behövs





Ditt uppdrag!
1. ÖVERVAKA VALET 
Som kontrollant ska du finnas på plats i 

vallokalen under hela valdagen. Du ska se till att 

instruktionerna för hur valet ska gå till följs. Du 

finns även där som ett stöd ifall röstmottagare 

eller andra har frågor om valet.

2. LEDA RÖSTRÄKNINGEN  
Som kontrollant leder du rösträkningen efter att 

vallokalen har stängt.

Till din hjälp har du rösträknare. Det är ditt

ansvar att fixa rösträknare tillsammans med

den eller dem som arrangerar valet på er skola. 

Minst tre och max sex stycken ska finnas på 

plats under er rösträkning. I valpaketet finns mer 

information om hur rösträkningen går till.



3. RAPPORTERA IN VALRESULTATET 
Efter rösträkningen är det du som kontrollant som

rapporterar in resultatet. Det gör du via

skolval2019.se. För att kunna logga in på sidan

behöver du inloggningsuppgifter, dessa har skickats ut via 

mail vid er anmälan. Om du inte har kvar mailet kan du få 

inloggningsuppgifterna skickade till dig igen. 





De allra flesta skolval går rätt till och liknar så mycket som

möjligt ett ordinarie val. För att ert resultat ska godkännas 

och räknas med i det nationella valresultatet för Skolval 2019 

kommer här några viktiga delar.

Viktigt att 
tänka på



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



Under rösträkningen är det viktigt att du som kontrollant finns på 

plats och kan svara på frågor från rösträknarna, läs därför noga 

Instruktionshäftet som ni får i valpaketet. 

Rösträkning



Er skola kommer få likadana valsedlar som i det ordinarie

europaparlamentsvalet. Alla valsedlar ni får ska ligga framme

under hela valdagen i bokstavsordning. Valsedlar för ett visst parti får under 

inga omständigheter tas bort.

Valsedlar



Bara resultatet av röster från årskurs 7–9 och gymnasiet ska 

rapporteras in till oss. På vissa skolor deltar andra årskurser och 

då är det viktigt att rösterna hålls skilda, ni kan till exempel ha 

separata valurnor eller vallokaler.

Detta för att valresultatet ska bli rätt och kunna jämföras 

mellan skolor.

Skilj på 
rösterna



Du behövs för att valet ska gå rätt till och vara rättvist. I 

valpaketet får ni ett Instruktionshäfte som förklarar mer om 

hur valdagen genomförs. 

Frågor? Via skolval2019.se kan du få svar och 

kontaktuppgifter till oss. 

Lycka till och uppdatera oss gärna om ert val på

#skolval2019

Till sist






