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Har kommunen planerat?

Hur har din kommun skött valplaneringen – 
granska! Grunderna för hur denna planering 
ska ske hittar ni på sidan www.val.se. Det 
är valmyndighetens sida och där finns bland 
annat hela vallagen. 
Läs valda delar av lagtexten och diskutera 
varför vissa bestämmelser finns med. Här 
nedan finns förslag på olika frågor ni kan 
undersöka.
Det går säkert att hitta fler frågor ni vill ha 
svar på. Dela upp uppdragen inom klassen 
eller gruppen.  Ta reda på fakta via kommun-
ens hemsida eller via den personal som sköter 
årets val. Använd den lokala tidningen och 
sök efter information som gäller dessa frågor. 
Ta också reda på vem som är ansvarig för 
valet i din hemkommun.
Det går också att få information från person 
som är ansvarig för närmaste vallokal (vald-
istrikt). Ni kan tala med den personen eller 
kontakta hen via e-post.

Granska 1:
a. Vilka sitter i kommunens valnämnd?
I vallagens §17 heter det: I varje kommun ska 
det finnas en välnämnd. Valnämnden skall 
vara lokal valmyndighet.  Valnämnden skall 
ha tillgång till personal i den omfattning som 
behövs för att nämnden ska kunna utföra sina 
uppgifter. Det som en kommun, en välnämnd 

och valförrättarna är skyldiga att göra enligt 
denna lag skall bekostas av kommunen.

b. Har kommunen arrangerat valskjutsar till 
de som behöver? Hur är det organiserat? Hur 
mycket kostar det? I vallagens 10:e kapitel 
§16 står det: Kommunen bör ordna valskjutsar 
på valdagen för väljare som bor avlägset eller 
isolerat och för vilka det blir dyrt eller tar lång 
tid att ta sig till vallokalen. 
Lägg märke till att det står ”bör” och inte 
”skall”. Det innebär att det trots allt är frivilligt 
att arrangera valskjutsar. Hur gör din kom-
mun?

Granska 2: Tar den lokala tidningen upp 
”problem” med röstningen?
Beroende på hur din kommun ser ut uppstår 
ibland problem med röstningen. Det kan vara 
stora avstånd, för få vallokaler eller liknande. 
Vi kritiserar ibland andra länder för bristande 
demokrati när människor inte ges möjlighet att 
rösta.
Följ lokaltidningen veckorna innan valet och 
leta ”problem”. Tas problem av den här typen 
upp i insändarna? Diskutera i klassen: Uppstår 
det sådana problem i ett land som Sverige att 
valet inte kan betraktas som 100-procentigt 
demokratiskt?


