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D
et har väl knappast undgått någon 
att det snart är val, valet till kommun, 
region och riksdag. Det finns också 
många andra val, val som vi gör lite då 
och då i vår vardag rörande till exem-

pel utbildning, läkarvård och fritidssysselsätt-
ningar. Dessa val är viktiga för oss som individer 
för att välja yrkesbana, få en vårdkontakt man 
trivs med och för självförverkligande.

För dig som bor i Upplands-Bro har det under 
senare år blivit möjligt att göra val som passar 
dig i flera kommunala ansvarsområden, din val-
frihet har ökat. Du kan välja vilken skola du vill att 
dina barn går i, du kan välja vilken hemtjänstut-
förare du vill ha, du kan välja vilket äldreboende 
du vill bo på din sista tid i livet och du kan välja 
vilken musikskoleutbildare du vill ha. Det är dina 
skattepengar som möjliggör den kommunala 
servicen och därför ska du också kunna göra 
dina egna val inom så många områden det är 
möjligt.

Valet är ditt!

Kontaktcenter 
Telefon: 08-581 690 00
E-post: kommun@upplands-bro.se

Besöksadress: 
Furuhällsplan 1, Kungsängen
Bro centrum 1, Bro 

Vid frågor om innehållet kontakta: 
kommun@upplands-bro.se.  

Kommunvalet i siffror

Under valnatten 11 september räknas rösterna i val-
lokalerna. Onsdagen efter valet räknas sent inkomna 
förtidsröster och brevröster från utlandet i Kulturhuset 
i Kungsängen. Kommunens valnämnd håller samman-
träde och överser onsdagsräkningen. Rösträkningarna 
är öppna för allmänheten. 

Onsdagen efter valet räknas, utöver förtidsröster 
och brevröster, även sådana som av någon anled-
ning underkänts under valnatten. 

Att en röst underkänns kan till exempel handla 
om att det ligger två röstsedlar i samma valkuvert. 
Det kan också vara så att en person har ångerröstat, 
alltså först förtidsröstat och sedan röstat på valda-
gen. Det får man göra, men då ska endast valdagens 
röst räknas.

Röster som av något skäl underkänns under ons-
dagsräkningen skickas in till länsstyrelsen för ytter-
ligare genomgång.

Rösträkningen är offentlig, både under valnatten 
och under uppsamlingsräkningen. 

Den 24 augusti startade förtidsröstningen i Sverige.  
Du kan alltså redan nu förtidsrösta och det kan du göra fram till och 
med valdagen 11 september. 

Du kan förtidsrösta var du vill i Sverige. Du är alltså inte bunden till 
att förtidsrösta i den kommun som du är bor i. I Upplands-Bro 
finns fem platser där du kan lämna din förtidsröst. 

Läs mer om vilka adresser och öppettider som gäller för  
förtidsröstning här i kommunen på sidan 7 i den här tidningen, 
eller på kommunens webb. 
> www.upplands-bro.se/val2022

Följ rösträkningen  
i Upplands-Bro

Förtidsrösta 
redan nu!

Enkät. Varför röstar du?   

 

Ta tillfället i akt att lägga din 
röst då du kanske passerar en 
förtidsröstningslokal på väg 
till jobbet 

Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefansson (KD) och Mattias Peterson (C).  

Intresserad av rösträkningen?
När: Onsdag 14 september från klockan 9.00.
Var: Stora scenen, Kulturhuset i Kungsängen.

På valmyndighetens webbsida,  
www.val.se, kan man ta del av infor-
mation om allmänna val i Sverige, på 
andra språk. Här kan du som har ett 
annat modersmål än svenska läsa om 
hur valet går till och vad som gäller. 
Information finns på engelska och 
ytterligare fler än 30 andra språk. 

Tomas Ehrenstråhle, pensionär, 
Kungsängen
– Det är det som gör att jag är en  
del av ett demokratiskt samhälle.

Valinformation 
på andra språk

Other languages

Skanna QR-koden eller gå till 
www.val.se och klicka på  
”other languages”. 

For information about the 
Swedish election on 11 september 
2022, scan the QR code or go to 
www.val.se and click on  
”other languages”. 

Maria Ljung, lärare, Kungsängen
– Man ska passa på att rösta 
eftersom vi lever i en demokrati.

Babak Arfaie, fritidsledare, Bro
– Jag röstar för att kunna vara med 
och förändra.

Antti Käki, pensionär, Kungsängen
– Jag har alltid röstat, så länge jag  
ha haft rösträtt, det är viktigt. Det är 
mitt sätt att delta och påverka  
samhället.

Meja Slightam, student, Brunna
– För att jag vill vara med och  
påverka samhället.

Jessalyn Cederrud, nagelteknolog, 
Kungsängen
– Jag röstar för att jag vill vara med 
och påverka samhället. Om man 
inte röstar så kan man inte förvänta 
sig någon förändring heller. 

23 000
Upplands-Brobor är  
röstberättigade i kommun-
valet.

18
vallokaler finns det totalt 
i kommunen, en del för 
förtidsröstning, andra för 
valdagen 11 september.  
Läs mer på sidan 5. 

225
personer är involverade i 
att organisera valet i  
Upplands-Bro: kommun- 
anställda samt privatperso-
ner som engagerar sig  
som bland annat som  
röstmottagare. 

1
valsedel per valkuvert  
gäller när du röstar.  

Enkät

Det är därför viktigt att du utnyttjar din röst i 
valet och bestämmer dig för om det är viktigt 
att du får ökad valfrihet för beslut som påverkar 
ditt liv. För utgången av valet får till följd vilka 
valmöjligheter du kommer att ha i din vardag, för 
din framtid.

Valrörelsen har nu satt i gång. Och du behöver 
inte vänta till valdagen den 11 september för att 
lägga din röst. Den 24 augusti startar förtidsröst-
ningen med flera vallokaler i kommunen och så 
klart på många håll runtom i länet. Ta tillfället i 
akt att lägga din röst då du kanske passerar en 
förtidsröstningslokal på väg till jobbet!

Ta din medborgerliga rättighet och rösta i 
valet. Valet är ditt!
 Fredrik Kjos (M) 
 kommunstyrelsens ordförande

Martin Normark (L)  
kommunalråd

Jan Stefanson (KD) 
kommunalråd

Mattias Peterson (C)  
kommunalråd 
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Den 11 september är det dags att gå till valurnor-
na och rösta. Vad innebär demokrati för dig?

– Genom historien har det funnits flera olika 
sätt att leda och styra ett land. I Sverige tillämpas 
representativ demokrati som styrelseskick. Det läg-
ger grunden hur makten i Sverige är fördelad och 
organiserad samt hur makthavarna ansvarar inför 
lagen och folket. 

En av de grundläggande delarna i en demokra-
ti är att alla människor är lika i värdighet och ska 
ha samma rättigheter. I en demokrati ska vi värna 
mänskliga rättigheter genom att vi människor får 
tänka och tycka vad vi vill och att vi har möjlighet 
att uttrycka våra åsikter öppet i tal eller skrift.

Det är valfritt att rösta i Sverige. Vad vill du säga 
till dem som kanske är tveksamma till att rösta?
 – Jag och du och alla invånare i Sverige har både 
skyldigheter och rättigheter. Vi ska gemensamt ta 
ansvar för vårt land och vi ska gemensamt stå upp 
för demokratin – genom deltagande i de fria valen 
och genom vårt sätt att ta ansvar för samhällsut-
vecklingen. 

All offentlig makt i Sverige utgår från folket och 
riksdagen är folkets främsta företrädare. Den 11 
september väljer folket hur makten ska fördelas i 
riksdagen, i regionen och så även hos oss i Upp-
lands-Bro. Den möjligheten ska jag och du ta vara 
på. Vi ska hedra alla de som kämpar och kämpat för 
rösträtt.
 

Kommunen har en viktig roll i att organisera  
valet. Vad har varit viktigast i det arbetet?

– Kommunen och tjänsteorganisationen har haft 
ett viktigt och omfattande uppdrag under lång tid 
för att valet ska kunna genomföras. Organisationen 
har säkerställt förutsättningar för att kunna genom-
föra valet och valrörelsen i enlighet med valnämn-
dens beslut. 

I det ingår bland annat att rekrytera valarbetare 
samt ett omfattande arbete med information och 
stöd för genomförandet. Det gäller iordningsstäl-
lande av lokaler, transport av valsedlar, räknande av 
röster med mera. 

Det är ett hårt och intensivt arbete och jag är 
mycket stolt över hur skickliga mina medarbetare 
är. Den grund vi lägger och den infrastruktur vi ska-
par och alla praktiska sysslor som utförs möjliggör 
förutsättningarna för demokratin. Kommunen har 
ingen roll i själva valrörelsen utan den står de poli-
tiska partierna för. 

Valnämnden är en nämnd som handhar alla 
uppgifter kring och organiserar genomförandet 
av allmänna val. Det finns en valnämnd i varje 
svensk kommun, som hanterar valen till riksdag, 
landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige och 
Europaparlament.

kommundirektör  
Ida Texell!

 

Vi ska hedra alla de som kämpar 
och kämpat för rösträtt

På valdagen 11 september går de flesta till sin vallokal 
för att rösta. Det står på ditt röstkort vilken vallokal 
du tillhör. Du hittar även enkelt din vallokal genom att 
skriva in din adress i valdistriktskartan på kommunens 
webbplats. Här finns också information om lokaler och 
öppettider för att förtidsrösta i Upplands-Bro. 

Det är Valmyndigheten som skickar ut röstkort till 
dig som är röstberättigad. 

Om du inte har fått ditt röstkort, om du har tap-
pat det eller vill ha det skickat till en annan adress, 

Hit går du  
för att rösta

så kan du beställa ett dubblettröstkort. Se i fakta-
rutan nedan hur du gör. I kommunens förtidsröst-
ningslokaler kan du även få ett dubblettröstkort 
utskrivet på plats.

Du som bor i Upplands-Bro får snabbt koll på vil-
ken vallokal du tillhör genom att gå in på kommu-
nens webb och skriva in din adress i valdistriktskar-
tan (se länk nedan).

På ditt röstkort står vilket valdistrikt du tillhör, 
vallokalens namn, adress och öppettider. På valda-
gen kan du rösta i en förtidsröstningslokal eller i 
den vallokal som står på ditt röstkort.

Identifiera dig
Du måste kunna visa vem du är för att få rösta. 
Du visar en id-handling, till exempel ett körkort, 
pass eller tjänstelegitimation. Om du inte har en 
id-handling kan en annan person intyga din identi-
tet, men då måste den personen kunna uppvisa sin 
id-handling.

Läs mer om förtidsröstning samt hur det går till 
om du behöver stöd för att rösta på sidan 7.

 

På upplands-bro.se/val2022, under Hitta din vallokal kan du enkelt söka fram vilken lokal du tillhör i  
valdistriktskartan.

Vallokaler i 
Upplands-Bro

Skanna QR-koden för 
att komma direkt till 
valdistriktskartan på 
kommunens webb, 
eller gå till  
www.upplands-bro.se/
val2022 och klicka på  
”hitta din vallokal”.

Så beställer du ett  
nytt röstkort
Du beställer nytt röstkort hos Valmyndigheten på 
www.val.se, eller genom att ringa något av följande 
nummer:
Valupplysningen 020-825 825.
Upplands-Bro kommuns telefon för frågor om 
valet 072-178 81 15.  
Länsstyrelsen 010-223 11 30.

Du som bor i Upplands-Bro är med och finansierar den 
service som kommunen ger, genom att betala kom-
munalskatt varje månad. När du röstar i kommunvalet 
är du med och påverkar hur Upplands-Bro ska styras 
och hur våra gemensamma skattepengar ska användas. 
 
Kommunen har ansvar för att det finns barn- 
omsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola och 
särskola. Kommunen ansvarar för socialtjänsten 
samt ordnar vuxenutbildning, svenska för  
invandrare och ger omsorg till äldre och till  
personer med funktionsnedsättning.

Kommunen planerar för nya byggen och skapar 
förutsättningar för bostäder. Den ser till att det 
finns hälsoskydd och miljöskydd, att det är rent 
och att människor kan slänga sina sopor. 

Kommunen ansvarar för gator, vägar och parker 
samt ser till att det finns vatten och avlopp till alla  
bostäder. 

Slutligen ska kommunen ha bibliotek, där 
invånarna gratis kan låna bland annat böcker och 
tidningar. 

Alla andra saker kommunen gör är frivilliga.  
Till exempel hjälper kommunen till så att det finns 
idrottsplatser, badhus, kulturskola och mycket mer. 
Allt för att de som bor i kommunen ska trivas och 
må bra.Utöver kommunalskatten finansieras  
kommunens verksamhet och tjänster med avgifter 
och statsbidrag.

Så styrs kommunen
Kommunfullmäktige fungerar som kommunens 
riksdag, hur många platser varje parti får avgörs i 
kommunvalet. Nuvarande mandatperiod utgörs 

Vem får rösta?
För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen.

Har jag rösträtt till riksdagen?
Du måste vara svensk medborgare och vara (eller ha 
varit) folkbokförd i Sverige.

Har jag rösträtt i min kommun  
och min region?
• Du har rösträtt till kommunfullmäktige och regionfull-
mäktige om du är svensk medborgare och är folkbokförd 
i kommunen/regionen. Du har också rösträtt om du  
tidigare har varit folkbokförd i kommunen/regionen,  
men nu bor utomlands.
• Du som är medborgare i ett annat EU-land, i Island 
eller Norge och är folkbokförd i kommunen/regionen 
har rösträtt. 
• Om du är medborgare i något annat land än de som 
räknats upp ovan, måste du ha varit folkbokförd i  
Sverige i tre år i följd före valdagen, då har du också  
rösträtt i kommunen/regionen där du är folkbokförd. 

När kan jag rösta?
Den 28 juli kan den som bor utomlands börja brevrösta. 
Sedan den 18 augusti kan du förtidsrösta utomlands. I 
Sverige öppnade förtidsröstningen den 24 augusti, du kan 
förtidsrösta fram till och med valdagen den 11 september.

Vad innebär att personrösta?
Om du vill att någon särskild kandidat på partiets valse-
del ska bli vald kan du personrösta på den personen.  
Du får bara personrösta på en kandidat. Du måste inte 
personrösta om du inte vill, det räcker att rösta på ett 
parti i varje val.

Kommunvalet – påverka din vardag
Utbildning, förskola, 
äldreomsorg och nybyggen 
är några exempel på 
kommunens ansvarsområden. 

Tre val – detta gäller

kommunfullmäktige av 41 ordinarie ledamöter 
och 25 ersättare. Kommunfullmäktige beslutar om 
budget och om hur mycket skatt som medborgarna 
ska betala till kommunen. Här bestäms vilka nämn-
der som ska finnas och vilka personer som ska vara 

ledamöter och ersättare i nämnderna. 
Många beslut fattas i kommunstyrelsen och av 

nämnderna. De har antingen fått uppdraget via 
lagstiftning eller så har kommunfullmäktige  
överlämnat beslutanderätten till dem.

Vallokaler. Hitta din vallokal  
i kommunens webbkarta

Vart fjärde år är det allmänna val i 
Sverige. Då väljer vi vilka politiska 
representanter vi ska ha i riksdagen,
kommunerna och regionerna.  

I år är det dags. Valdagen är söndagen 
11 september. Men redan nu kan den 
som vill förstidsrösta. Detta gäller för 
att rösta i de tre allmänna valen.
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Förtidsrösta
Sedan den 24 augusti kan du förtidsrösta. Det kan 
du göra var du vill i Sverige, fram till och med val-
dagen 11 september. När du förtidsröstar behöver 
du ha ditt röstkort. Om du inte har det så kan du få 
ett nytt utskrivet på plats i lokalen för förtidsröst-
ning.

 I Upplands-Bro kan du förtidsrösta varje dag i 
kommunhuset i Kungsängen och i Brohuset i Bro. 
Nytt för i år är ytterligare tre platser där du kan 
lämna din förtidsröst under en dag (se faktarutan 
nedan).

Rösta med bud
Du kan rösta med bud om du på grund av hög ål-
der, sjukdom eller funktionshinder inte själv kan ta 
dig till din vallokal. Det betyder att någon annan än 
du tar med din röst till en vallokal. 

Du behöver ett särskilt material för att kunna 
budrösta. Det kan hämtas på alla ställen där du kan 
rösta, beställas från Valmyndigheten (www.val.se) 

eller hämtas hos kommunen. Förtidsröstning med 
bud kan göras från 24 augusti.

Ambulerande röstmottagare
Om du inte känner någon som kan vara bud åt 
dig, kan kommunen ordna med en ambulerande 
röstmottagare. Ambulerande röstmottagning bety-
der att två röstmottagare kommer till dig för att ta 
emot din röst. 

Din röst ska göras i ordning på samma sätt som 
en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning. För att 
boka tid för ambulerande röstmottaging ringer du 
072-178 81 15.

Ångerrösta
Om du har förtidsröstat men ångrar din röst har du 
möjlighet ändra din röst, det vill säga ångerrösta.

Det gör du genom att lämna en ny röst i din val-
lokal på valdagen den 11 september. På ditt röstkort 
står det vilken vallokal du då ska rösta i. Du hittar 
även den informationen på kommunens webb,  

läs mer sidan 4 eller gå in på www.upplands-bro.se/
val2022.

OBS! Du kan bara ångerrösta om du tidigare har 
förtidsröstat. Om du har lämnat din röst i en  
vallokal kan den inte ångras.

Rösta från utlandet
Om du befinner dig utomlands kan du antingen 
brevrösta eller rösta på de ambassader och konsulat 
som ordnar röstmottagning. Information om detta 
finns hos Valmyndigheten, www.val.se. 

I vallokalen  
– så går det till att rösta

I riksdagen, region Stockholm och i Upplands-Bros 
kommunfullmäktige finns åtta partier representerade. 
Det är Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, 
Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Socialdemokra-
terna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet. 

Din röst spelar roll Har du frågor?
Varje röst räknas och därför är din röst viktig. Genom ditt och andras val väljs  
politiker som varje dag fattar beslut som direkt påverkar dig och samhället.  
Det kan gälla allt från globala frågor till livet här i Upplands-Bro. 

Fråga röstmottagarna på plats i lokalen eller besök Valmyndighetens webbplats  
www.val.se. Du kan också ringa Valupplysningen på 020-825 825. 

1
Välj valsedlar
Gula för riksdagen, 
blå för regionen och 
vita för kommunen.

2
Ta dina  
valkuvert
Ett för varje val  
du ska rösta i.

3

5

7 8

6

4
Gå till en  
valskärm
Bakom skärmen 
kan du titta närmare 
på valsedlarna, utan 
att någon ser dig. 

Lägg dina  
valsedlar i  
kuverten
Det får bara ligga 
EN valsedel i varje 
kuvert. 

Röstkontroll
Röstmottagaren 
kontrollerar din 
identitet och  
markerar att du 
lämnar över dina 
valkuvert. 

Röstning
När röstmottagaren 
lägger dina valkuvert  
i lådan, som skickas 
till valmyndigheten, 
har du röstat.

Gå till röst- 
mottagaren
Visa din ID-handling 
och lämna över dina 
valkuvert. 

Personrösta 
om du vill 
Om du har en 
favoritpolitiker, 
markera personens 
namn med ett kryss. 
OBS! Du måste inte 
personrösta om du 
inte vill. 

Flera sätt 
att rösta  
i valet

Det är ditt val – här finns information
Det är du själv som avgör vilket parti du ska rösta på i 
de allmänna valen. Om du vill så kan du även person-
rösta, alltså kryssa för en särskild politiker i det parti 
som du väljer, men man måste inte personrösta. 

Just nu är åtta partier representerade i Sveriges 
riksdag. Samma åtta partier sitter i region Stock-
holm och i Upplands-Bros kommunfullmäktige. 
Men det finns ett flertal mindre partier som också 
ställer upp i de olika valen. 

På Valmyndighetens webbplats www.val.se kan 
du söka efter ”Anmälda partier”. Där kan du se 
samtliga partier som har anmält att de ställer upp i 
de olika valen. 

Information från partierna
Vill du veta mer om vad varje parti vill driva för 
politik? Då kan du gå in på respektive partis  
webbplats och läsa om det. 

Sedan den 19 augusti har de partier som vill, 
ställt upp valstugor på torgen i Bro och  
Kungsängen. I valstugorna finns partimedlemmar 
på plats och svarar på frågor samt delar ut  
informationsmaterial om sin politik. 
Valkompasser
Flera medier har digitala valkompasser på sina 
webbplatser. De går till så att du svarar på ett antal 
frågor, och får ett resultat som visar vilka partier 
dina åsikter ligger närmast. 

Öppettider förtidsröstning 

Skanna QR-koden med 
din telefon för att komma 
direkt till information om 
öppettider. 

Öppettider dag för dag i kommunhuset och  
Brohuset, 24 augusti–11 september hittar du 
på www.upplandsbro.se/val2022. 

Här kan du också förtidsrösta
Kvistaberg, Rättarboda
Tisdagen den 6 september klockan 15–18.
Lindströmska huset, Tjusta
Måndagen den 5 september klockan 15–18.
Kungshallen, Kungsängen
Onsdagen den 7 september klockan 12–18.



Ava Ghorbani, 18
Vice ordförande i Ungdomsrådet
Bor: Kungsängen
Gör: Börjar studera socialantropologi på 
universitet i höst.

Ahmed Afgou, 19
Ledamot i Ungdomsrådet
Bor: Bro
Gör: Börjar läsa till civilingenjör inom miljö i höst.

Upplands-Bro Ungdomsråd
En partipolitiskt och religiöst obunden ideell 
förening som drivs av unga i kommunen. Rådet 
lyfter frågor som rör unga i Upplands-Bro och 
engagerar unga 14–19 år. Startade 2020.

Aktuellt: Ungdomsrådet håller i paneldebatter 
 med lokala politiker inför kommunvalet  
11 september. Panelerna hålls 27 augusti på 
Kungsdagen och 10 september på Brodagen. 
Samtliga partier i kommunfullmäktige har 
bjudits in att delta.

Avas och Ahmeds 
bästa tips inför valet
1. Vet du inte vad du ska rösta på?  
Gör valkompasser! Du svarar på frågor och får 
fram vilka partier som tycker mest som du. 
Finns på flera mediers sajter. 

2. Se partiledardebatter på TV, som till  
exempel SVT:s Agenda. 

3. Läs partiernas politiska program på deras 
sajter. För att göra det enkelt, välj tre frågor 
som är viktiga för dig, till exempel vård,  
utbildning, miljön – och sök sedan efter dessa 
hos varje parti. 

Ava: ”I ungdomsrådet jobbar vi med att stärka 
ungas inflytande. I sommar har vi för andra året 
i rad haft demokratikurser, ”Unga påverkar”, som 
en del av kommunens sommarjobb för unga. 

En sak är tydlig: Många ungdomar är motiverade 
och engagerade och vill delta i samhället. Men de 
vet inte hur de kan påverka sin omgivning.  
Det finns många vägar – man kan vara med i 
 ungdomsrådet, gå med i något av partiernas  
ungdomsförbund, vara med i elevrådet på sin  
skola eller bli medlem i en frivilligorganisation. 
Och självklart, rösta i valet.”

Ahmed: ”I år har vi haft stort fokus på valet. Vi 
har haft många deltagare som ska rösta för första 
gången, precis som vi. Men flera undrar ”spelar det 
någon roll?”. Det handlar ofta om okunskap. Under 
de tre veckorna som varje period är ser vi skillnad 
när deltagarna lär sig mer. Vi pratar om alla tre  
valen, till riksdagen, regionen och kommunen. 
Det är i kommunen, där man bor, som man först 
ser när saker förändras, det i sig skapar tillit.”

Ava: ”Jag hoppas att alla unga vuxna använder sin 
röst. Vi får vara med i en demokratisk process, det 
är många i världen som inte har den möjligheten 
och en sådan chans ska man inte kasta bort!” 

Ahmed: ”Om man inte vet vad man ska rösta på 
så har vi flera tips på hur man kan ta reda på vad 
partierna står för (se faktaruta). Man måste komma 
ihåg: tystnad påverkar också.”

Kasta inte bort  
rätten att rösta

Annons  Hela denna bilaga är en annons från Upplands-Bro kommun            Annons


