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Förtidsröstningslokaler vid 2018 års val
Förslag till beslut
1. Följande förtidsröstningslokaler ska användas vid 2018 års val:
Förtidsröstningslokal
Kommunhuset Skogsbo

Biblioteket Runda huset

Biblioteket Djurö

Biblioteket Brunn

Biblioteket Hemmesta

Möjahallen
Nämndö Hembygdsgård
Runmarö Hembygdsgård
Sandhamn Seglarhotell
Ahlsviks bygdegård
Gustavsgården (röstmottagning med
begränsat tillträde)

Öppettider under perioden 22/8 – 9/9 2018
Mån-ons + fred 8-17
Tor 8-19
Lör 8/9 9-15
Sön 9/9 8-20
Mån-tor 10-19
Fre 10-17
Lör-sön 11-15
Mån 10-19
Tis 10-17
Ons 13-17
Tor 10-17
Fre 10-12
Fre 7/9 10-18
Mån-tis + to 10-17
Ons 11-17
Fre 10-12
Fre 7/9 10-18
Mån-tis + to 10-16
Ons 11-19
Fre 10-13
Fre 7/9 10-18
Ons 5 sep kl. 18-20
Sön 9 sep kl. 12-15
Sön 9 sep 12-15
Mån 3 sep 18-20
Sön 9 sep 12-15
Ons 5 sep 18-20
Sön 9 sep 12-15
Mån 3 sep 18-20
Sön 9 sep 12-15
Sön 26 sep 11-14

2. Besök av ambulerande röstmottagare kan bokas under torsdagar och fredagar kl. 8-17
under hela förtidsröstningsperioden samt kl. 10-17 under valdagen 9 september.
3. Ambulerande röstmottagare erbjuder besök på boendena Ljung, Djuröhemmet samt
Slottsovalen under förtidsröstningsperioden.

Beslutsnivå
Valnämnden
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Sammanfattning
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på vilka röstidsröstningslokaler, samt öppettider för
dessa, som ska användas vid valet 2018. Förslaget innebär att vi tillhandahåller
röstmottagningslokaler för förtidsröstning i ungefär samma omfattning som vid tidigare val.
Två lokaler har bytts ut från valet 2014. Detta med bakgrund av de inte uppfyllde vallagens
krav om tillgänglighetsanpassning.
Vidare föreslås att valnämnden beslutar om ramar för de ambulerande röstmottagarnas
tillgänglighet och erbjudande till äldreboenden i kommunen.

Bakgrund
I val som gäller hela landet ska varje kommun ska se till att det finns lämpliga lokaler som
kan användas som röstningslokaler och som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och
öppethållande ger väljaren goda möjligheter att rösta.
En röstningslokal ska vara tydlig avgränsad och även i övrigt vara lämpad för ändamålet så att
väljare inte hindras eller störs under röstningen. Lokalen ska inte ha anknytning till en viss
politisk sammanslutning och den bör inte ha sådan anknytning till en viss religiös
sammanslutning eller till ett visst företag som kan påverka väljaren i samband med
röstningen. 4 kap. 22 § vallagen (2005:837).
Kommunen bestämmer vilka dagar och tider en röstningslokal ska vara öppen. I varje
kommun som valet gäller ska dock minst en röstningslokal vara öppen varje dag under den tid
som röstmottagningen får ske. Från valet 2018 gäller även att minst en röstningslokal i varje
kommun vara öppen för röstmottagning under den tid som vallokalerna håller öppet på
valdagen. 4 kap. 24 § vallagen.
Valkansliet har under hösten 2017 genomfört en översyn av de lokaler som användes vid valet
2014 och som kan tänkas användas vid valen 2018 och 2019. Översynen gjordes utifrån
vallagens krav på tillgänglighet och neutralitet. Översynen av tillgänglighet visade att två
förtidsröstningslokaler, Sandhamns skola och Runmarö skola, inte är lämpliga att använda ur
ett tillgänglighetsperspektiv.
Valnämnden beslutade 2017-11-21 § 13 att förvaltningen skulle undersöka alternativa lokaler
för röstmottagningen på Sandhamn och Runmarö samt att vid kommande sammanträde ge
förslag på vilka förtidsröstningslokaler som ska användas vid valet 2018.
Andelen som förtidsröstade vid de allmänna valen 2014 var cirka 43 procent, en siffra som
ökar för varje val. Antalet förtidsröster som tas emot ökar i regel ju närmare valdagen man
kommer. Bilaga 1 visar antalet mottagna förtidsröster fördelat på lokal vid 2014 års val.
2018 års val till riksdag, kommun och landsting hålls 9 september. Förtidsröstningsperioden
startar 18 dagar före valdagen, det vill säga onsdagen den 22 augusti.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på förtidsröstningslokaler som ska användas vid valet
2018 samt öppettider för röstmottagning i dessa lokaler. Förslaget innebär att vi
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tillhandahåller röstmottagningslokaler för förtidsröstning i ungefär samma omfattning som
vid tidigare val.
Lokaler

Förtidsröstningslokalerna Sandhamns skola och Runmarö skola har bytts ut mot Sandhamns
Seglarhotell och Runmarö Hembygdsgård. I övrigt används samma lokaler som vid det
allmänna valet 2014. De två nya lokalerna är tillgänglighetsanpassade och har inga politiska
eller religiösa anknytningar. Vidare ligger de centralt på vardera ön, och går att möblera upp
för att anses lämpliga som röstningslokal. Antalet lokaler är samma som vid valet 2014.
Likt valet 2014 föreslås att vi erbjuder röstmottagning med begränsat tillträde, tidigare kallat
institutionsröstning, på Gustavsgården under en söndag. Röstmottagningen kommer då i
första hand att vara till för de som vistas på Gustavsgården samt anhöriga och personal. Vid
det allmänna valet 2014 tog röstmottagningen där emot 46 förtidsröster. Vid valet 2010 var
siffran 38. Tidigare val har institutionsröstning även hållits på andra boenden men antalet
röstande har då varit låg i relation till Gustavsgården.
Öppettider

Förslag till öppettider följer samma princip som vid valet 2014. Av de föreslagna
förtidsrösningslokalerna är det de lokaler där det redan bedrivs någon form av verksamhet,
och därför har störst genomströmning av potentiella väljare, som har de mest generösa
öppettiderna. Röstmottagningen i kommunhuset Skogsbo föreslås vara öppen under
kommunhusets ordinarie öppettider samt under lördagen innan valdagen och på valdagen.
Biblioteken föreslås ha öppet för förtidsröstning under stor del av deras ordinarie
öppethållande. Biblioteken i Brunn, Hemmesta och Djurö föreslås även ha öppet till klockan
18 fredagen innan valet.
Röstmottagning på öarna föreslås tillhandahållas i samma utsträckning som vid det allmänna
valet 2014. Av de fem föreslagna öarna föreslås alla utom Nämndö ha kvällsöppet en kväll
veckan innan valdagen. På valdagen föreslås röstmottagning på alla fem öar under två tre
timmar.
Ambulerande röstmottagare

Från valet 2018 ska väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte
själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe få, om de begär det, lämna sina valsedlar i
bostaden till särskilt förordnade röstmottagare, ambulerande röstmottagare. 4 kap. 3a §
vallagen.
Den ambulerande röstmottagaren tar emot en röst på samma sätt som i en
förtidsröstningslokal. Kommunen ska tillhandahålla ambulerande röstmottagare men
bestämmer själv ambitionsnivån. Kommunala bud har tagits bort i och med inrättandet av
ambulerande röstmottagare. Vid valet 2014 fick valnämnden ta emot önskemål om att
kommunala bud skulle besöka ett antal väljare under valdagen.
De ambulerande röstmottagarna föreslås vara bokningsbara under torsdagar och fredagar kl.
8-17 under hela förtidsröstningsperioden samt kl. 10-17 under valdagen 9 september. Vidare
föreslås att de ambulerande röstmottagarna erbjuder besök på boendena Ljung, Djuröhemmet
samt Slottsovalen under förtidsröstningsperioden.

4 av 5

Diarienummer

2018VALN/0002

Förvaltningen föreslår att valnämnden beslutar att följande förtidsröstningslokaler används
vid valet 2018:
Förtidsröstningslokal
Kommunhuset Skogsbo

Biblioteket Runda huset

Biblioteket Djurö

Biblioteket Brunn

Biblioteket Hemmesta

Möjahallen
Nämndö Hembygdsgård
Runmarö Hembygdsgård
Sandhamn Seglarhotell
Ahlsviks bygdegård
Gustavsgården (röstmottagning med
begränsat tillträde)

Öppettider under perioden 22/8 – 9/9 2018
Mån-ons + fred 8-17
Tor 8-19
Lör 8/9 9-15
Sön 9/9 8-20
Mån-tor 10-19
Fre 10-17
Lör-sön 11-15
Mån 10-19
Tis 10-17
Ons 13-17
Tor 10-17
Fre 10-12
Fre 7/9 10-18
Mån-tis + to 10-17
Ons 11-17
Fre 10-12
Fre 7/9 10-18
Mån-tis + to 10-16
Ons 11-19
Fre 10-13
Fre 7/9 10-18
Ons 5 sep kl. 18-20
Sön 9 sep kl. 12-15
Sön 9 sep 12-15
Mån 3 sep 18-20
Sön 9 sep 12-15
Ons 5 sep 18-20
Sön 9 sep 12-15
Mån 3 sep 18-20
Sön 9 sep 12-15
Sön 26 sep 11-14

Bedömning
Förslag på förtidsröstningslokaler bedöms följa vallagens krav på tillgänglighet, lokalisering
och neutralitet. De förtidsröstningslokaler som i översynen från 2017 ansågs som ej lämpliga
att använda ur ett tillgänglighetsperspektiv har bytts ut mot bättre alternativ.
Med föreslagna öppettider för förtidsröstning följs vallagens krav på att en lokal ska hålla
öppet varje dag under förtidsrösningsperioden samt att en lokal ska var öppen under samma
tid som vallokalerna är öppna på valdagen. Förslag till beslut bedöms hålla en hög servicenivå
gentemot alla väljare som vistas i kommunen under röstningsperioden.
Den ökning av förtidsröster som kan anses väntad vid årets val bedöms klaras med föreslaget
öppethållande för förtidsröstning. Den största ökningen bedöms ske i Gustavsberg där vi har
den största ökningen av röstberättigade. I anslutning till Gustavsberg har vi enligt förslag till
beslut två förtidsröstningslokaler med generösa öppettider; Kommunhuset Skogsbo och
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Biblioteket i Runda huset. Beredskap för att öka bemanningen i kommunhuset och på
biblioteken i slutet av röstningsperioden kommer även att finnas.
Förslagen nivå på tillgänglighet för de ambulerande röstmottagningen bedöms tillräcklig för
att täcka förväntad efterfrågan från väljare. Erbjudande om besök på boendena Djuröhemmet,
Ljung och Slottsovalen bedöms täcka in delar av den målgrupp till vilken de ambulerande
röstmottagningen är riktad.
Valnämnden föreslås godkänna förvaltningen förslag till förtidsrösningslokaler för 2018 års
val. Vidare föreslås att valnämnden beslutar om föreslagna ramar för de ambulerande
röstmottagarnas tillgänglighet och erbjudande till boendena Ljung, Slottsovalen och
Djuröhemmet.
Ekonomiska konsekvenser

Varje kommun mottar statsbidrag för förtidsröstning. Ersättningen för 2018 års val baseras på
antal röstberättigade och utgår från en fiktiv valdag den 1 mars 2018. Bidraget betalas ut
senast den 18 mars. År 2014 uppgick statsbidraget för röstidsröstning för de allmänna valet
och Europaparlamentsvalet till 1 198 tkr.
Konsekvenser för miljön

Besluten har inga direkta konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Förslag till beslut bedöms ge alla väljare som befinner sig kommunen under
förtidsröstningsperioden goda möjligheter att förtidsrösta i någon av kommunens
förtidsröstningslokaler. Öppethållande av förtidsröstningslokaler på valdagen ute på
kommunens större öar ger öbor och sommargäster goda möjligheter att rösta på valdagen utan
att behöva ta sig till sin vallokal.
Konsekvenser för barn
Förslag till beslut har inga direkta konsekvenser för barn.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kansli- och utredningsavdelningen.

Handlingar i ärendet
Nr
1

Handling
Antalet förtidsröster per dag och lokal vid RKL-valet 2014

Sändlista för beslutsexpediering
KUA
Frida Nilsson
Sektorchef administration

Annica Lempke
Kanslichef

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs

