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n u m m e r 2 2022 -  Va l s p e c i a l

Den 11 september är det val till 
riksdagen, kommun- och region-
fullmäktige. I det här numret av 
Bengtsforskanalen beskriver vi de 
sätt du kan rösta på; på valdagen, 
genom förtidsröstning, med bud 
eller ambulerande röstmottagare 
och från utlandet.

Rösta på valdagen
När du röstar i vallokal 11 september, 
måste du styrka din identitet med en 
giltig id-handling, exempelvis körkort 
eller pass. Du kan också styrka din 
identitet genom att låta någon annan 
gå i god för dig. Då måste den som går i 
god visa sin id-handling. Om du är känd 
av röstmottagaren behöver du ingen id-
handling. Röstkortet som skickats gäller 
inte som id-handling.
 
På röstkortet står det vilket valdistrikt du 
tillhör och vilken vallokal du ska rösta i. 
Röstkortet skickas ut av Valmyndighe-
ten och kommer i din brevlåda innan 

24 augusti. Du behöver inte ha med 
ditt röstkort för att rösta i vallokal på 
valdagen.

Förtidsrösta
Förtidsröstning pågår mellan 24 augusti 
och 11 september och kan göras i vilken 
röstningslokal som helst i landet. Vid 
förtidsröstning ska du visa upp röstkort 
och id-handling.

Rösta med bud eller  
ambulerande röstmottagare
Du som har en funktionsnedsättning, 
bor på en vårdinrättning eller har kom-
munal hemtjänst kan rösta med hjälp av 
bud eller ambulerande röstmottagare.

Om du röstar genom bud behövs ett 
vittne som kan intyga att röstningen 
gått rätt till. Make/maka, sambo eller 
partner samt dina, makens, sambons 
eller partnerns barn, barnbarn, föräldrar 
eller syskon kan vara bud. De som på 
yrkesmässigt eller liknande sätt ger dig 
vård eller som annars brukar hjälpa dig 
i personliga angelägenheter kan också 

vara bud. Budet och vittnet ska ha fyllt 
18 år och får inte vara en och samma 
person.

Ambulerande röstmottagare är, av kom-
munen, särskilt förordnade personer 
som arbetar två och två, vittnen behövs 
därför inte.

För att anlita ambulerande röstmotta-
gare kontakta valnämnden (kontakupp-
gifter finns längst ner på sidan). Beställ-
ning av ambulerande röstmottagare kan 
ske enligt följande under perioden för 
förtidsröstningen 2022: måndag-fredag 
08.00-16.00, lördag 10 september 
10.00-13.00 samt valdagen 11 septem-
ber 08.00-13.00

Om du bor längs en lantbrevbärarlinje 
kan du förtidsrösta genom att använda 
lantbrevbäraren som bud. För mer in-
formation se Valmyndighetens hemsida.

Rösta från utlandet
Du som är utomlands vid valet kan rösta 
från utlandet. Se Valmyndighetens hem-
sida eller ring deras telefonservice för 
mer information.
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Att rösta - så går det till

Valmyndighetens hemsida: www.val.se och Valmyndighetens telefonservice: 020-825 825
Valnämnden i Bengtsfors kommun: 0531-52 60 76, val@bengtsfors.se

När röstningen är avslutad på 
valdagen börjar röstmottagarna, 
i varje vallokal, att räkna röster, 
först riksdagsvalet, därefter kom-
munvalet och landstingsvalet. 

När röstmottagarna rapporte-
rar in resultaten publiceras de 
direkt på www.val.se. Kommu-
nens valresultat publiceras även 
på kommunens hemsida, www.
bengtsfors.se.

Rösterna räknas en gång till 

Länsstyrelserna börjar på måndag 12 
september den slutliga rösträkning-
en. Nu redovisas antal röster för alla 
partier och även personröster. Resul-
taten publiceras på www.val.se i takt 
med att de räknats och registrerats 
in hos länsstyrelserna. De förtidsrös-
ter som inte hunnit fram till valloka-
lerna under valdagen kommer att 
räknas vid en offentlig förrättning 
hos varje valnämnd 14 september. 
Denna räkning sker på samma sätt 
som den preliminära rösträkningen 

på valnatten. Därefter förs också de 
rösterna till länsstyrelsen som räknar 
också dem en gång till. 

Mandatfördelning
När kommunvalets röster är räknade 
tilldelas varje parti ett antal man-
dat (platser) i kommunfullmäktige, 
totalt finns 31 mandat. 
 
Därefter startar arbetet med att för-
dela uppdrag och platser till styrel-
ser, utskott med mera.

SPECIALSPECIAL
Vad händer efter valet?

integration 
ekonomi välfärd 
äldreomsorg skola 

näringsliv 
straff 

landsbygd 
invandring 
trygghet 
fred

klimathot 

miljö
pension 

jobb

försvar 
  vård 
feminism 
skatt 



Lokaler för förtidsröstning  
24 augusti - 11 september
Lokal/adress Öppettider

Bengtsfors bibliotek,  
konsthallen,  
Tingshustorget 3

Måndag: 14.00-18.00 
Tisdag: 12.00-16.00 
Onsdag: 14.00-18.00 
Torsdag: 12.00-16.00 
Fredag: 10.00-13.00, förutom fredag 9 
september då det är 14.00-18.00 
Lördag-söndag: 10.00-13.00 
Valdagen 11 september: 08-00-20.00

Dals Långed 
Biblioteket, Stenebyvägen

Tisdag: 11.00-16.00 
Onsdag: 11.00-18.00

Biblioteket i Bäckefors 
Bäckegården, Torget

Måndag: 10.00-13.00 
Onsdag: 14.00-18.00

Billingsfors 
Matsalen, Lövåsen,  
Övre Terassgatan 1

Måndag: 14.00-18.00 
Fredag: 11.00-14.00

Gustavsfors Folkets hus,  
Årjängsvägen 5 Tisdag : 14.00-18.00 

Lördag 10 september: 10.00-13.00

Torrskog 
Bygdegården, Torrskog Stom

Onsdag: 14.00-18.00 
Lördag 10 september: 10.00-13.00

Rösta på valdagen 11 september
Röstningslokalerna är öppna 08.00-20.00. På ditt röstkort 
står vilket valdistrikt du tillhör. 

Valdistrikt Lokal/adress

Nordvästra; Bengtsfors västra, 
Ärtemark och Torrskog

Biblioteket i Bengtsfors 
Tingshustorget 3

Norra; Bengtsfors östra  
och Gustavsfors-Vårvik

Sporthallen i Bengtsfors,  
Centralbacken 10E

Nordöstra; 
Billingsfors och Laxarby

Billingsfors bollhall,  
Övre Terassgatan 1

Sydöstra; Dals Långed norra  
och Dals Långed södra

Ekhagshallen i Dals Långed,  
Parkvägen 6

Sydvästra; Steneby,  
Ödskölt och Bäckefors

Bäckegården i Bäckefors 
Torget

Så här går röstningen till
Du som ska rösta ska kunna göra 
ditt val utan yttre påverkan i en 
neutral lokal. Du tar valsedlar en-
sam bakom en avskärmning och 
lägger sedan ned dina valsedlar i 
valkuvert bakom en valskärm. Då 
ska du också vara ensam. På så 
sätt garanteras valhemligheten. 
Utbildade röstmottagare svarar 
på frågor och finns till hands för 
de som behöver hjälp, prickar av 
väljarna mot röstlängden och tar 
emot deras röster.

Din röst räknas!
 - därför är det viktigt att rösta

Det är när det är val som du som med-
borgare i en demokrati har möjlighet 
att påverka politiken för den kom-
mande mandatperioden. Du kan genom 
att rösta påverka vilken politik som ska 
föras och samtidigt kräva ansvar för den 
politik som förts. 

Det är en demokratisk rättighet att välja 
politiska representanter som för med-
borgarnas talan – men också en skyldig-
het att faktiskt göra ett val. Det gör du 
genom att rösta. 

Nu är det val till riksdag, kommun och 
region. Partierna och deras förtroende-
valda företräder människorna som bor 
i kommunen, regionen och landet och 
ska se till att deras röst förs fram när 
olika beslut fattas. Det är beslut som 
påverkar hela samhället och dig som 
individ.

Alla har vi väl haft åsikter om olika po-
litiska beslut. Du kanske har demonstre-
rat för att visa ditt missnöje eller bara 
knutit näven i fickan och/eller ondgjort 
dig över det i olika samtal. Genom att 
rösta kan du visa vad du tycker och på-
verka den kommande mandatperioden! 
Ett högt valdeltagande ger de folkvalda 
ett starkare mandat som era företrä-
dare.

Owe Gustafsson 
Valnämndens ordförande

Det svenska 
valsystemet 
grundar sig på 
allmän och lika 

rösträtt och att valen ska vara 
fria, hemliga och direkta. Både 
röstmottagningen och rösträk-
ningen sker för hand och alla 
som vill kan komma och se hur 
röstmottagningen och rösträk-
ningen går till. Det gör att val-
systemet är robust och att det är 
svårt att manipulera och påverka 
valresultatet.

Ett robust valsystem

Du som har rösträtt får ett röstkort 
hemskickat. Röstkortet intygar att 
du får rösta och ska tas med om du 
förtidsröstar. Valsedlar är utplace-
rade i vallokalen och används när du 
röstar. 

Röstkorten skickas ut av Valmyndighe-
ten och kommer i din brevlåda senast 
24 augusti.

På ditt röstkort står det vilka val du har 
rätt att rösta i. Där finns också informa-
tion om vallokal. Har du inte fått något 
röstkort eller förlorat det kan du beställa 
ett nytt hos kommunens valnämnd, eller 
Valmyndigheten. Det kan också skrivas 
ut av röstmottagarna i de flesta röst-
ningslokaler.

Varje parti har valsedlar för varje val (gul, 
vit och blå). Om du vill att en särskild 

Det svenska valsystemet är robust och grundar sig på allmän och lika rösträtt och är decentraliserat, 
manuellt och transparent.

Här kan du rösta!

kandidat ska bli vald, kan du sätta ett 
kryss i rutan framför kandidatens namn 
på valsedeln. Du gör ditt val genom att 
lägga dina valsedlar i olika kuvert. Det 
sker bakom skärmar i vallokalen. Lämna 
sedan kuverten till röstmottagare som 
bockar av dig.  

Du 
behöver inte tala om för någon hur du röstar.

Du 

kan rösta 

på olika par-

tier i de olika 

valen.

Valdeltagande

Vem får rösta?
För att få rösta måste du ha fyllt 18 
år. Du har rösträtt till riksdagen 
om du är svensk medborgare och är 
eller har varit folkbokförd i Sverige.

Du har rösträtt till kommun- och 
regionfullmäktige om du är:

• Svensk medborgare och folkbok-
förd i kommunen/regionen. 

• Medborgare i något av EU:s 
medlemsländer eller medbor-
gare i Island eller Norge och är 
folkbokförd i kommunen/lands-
tinget. 

• Medborgare i annat land än 
ovan som varit folkbokförd i Sve-
rige 3 år i följd före valdagen, 
samt är folkbokförd i kommu-
nen/landstinget.

Röstkort och valsedlar

Valsedlarna finns i tre olika färger; gula för 
riksdagsvalet, vita för kommunvalet och blå 
för landstingsvalet.Valnämnden är den politiska 

instans som ansvarar för de 
allmänna valen. Till sin hjälp 
har de administrativ personal 
på kommunkontoret.

Du kan vända dig till valnämn-
den med frågor om vallokaler, 
öppettider, rösträtt etc. Val-
nämnden kan också hjälpa dig 
att skriva ut röstkort om det 
skulle behövas. När röstningen 
är avslutad på kvällen 11 

Valnämndens arbete

Kontakta valnämnden
Vardagar 08.00-16.00 
Lördag och söndag (24 augus-
ti-11 september) 10.00-13.00 
Valdagen 08.00-20.00

Telefon: 0531-52 60 76 
E-post: val@bengtsfors.se

Ta 
med id och röstkort när du för-tidsröstar.

september ordnar valnämnden 
valvaka för allmänheten på 
kommunkontoret. Tid medde-
las senare.

Kartan visar statistik för valdeltagandet 
i kommunfullmäktigevalet 2018 för 
samtliga kommuner i Västra Götaland. 
Ju ljusare färg desto lägre valdeltagan-
de i kommunen. I Bengtsfors kommun 
var valdeltagandet till kommunfullmäk-
tigevalet 2018 81,3 %, 

För att demokratin ska fungera behö-
ver alla göra sin röst hörd. Om du inte 
röstar ger du bort din möjlighet att 
påverka till andra. Var med och påverka 
– använd din röst! 

11 september är det val, inte bara till 
riksdagen, utan också till landets 310 
kommuner, landsting och regioner - då 
bestäms det vem som ska styra över 
din vardag, över vården, skolan och 
omsorgen. Ett högt valdeltagande är 
viktigt för att ge de förtroendevalda ett 
starkare mandat som medborgarnas  
företrädare.

Information in other 
languages
 
On Valmyndighetens pages www.val.se 
you will find information in languages 
other than Swedish about how to vote. 
The pages contains general information 
about how to vote in the election to 
the Swedish Riksdag and to the munici-
pal- and county councils 2022.


