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8. Fastställande av lokaler för förtidsröstning till de allmänna 
valen 2022 (VN 2021.002)
Förslag till beslut
Valnämnden beslutar att fastställa följande lokaler för förtidsröstning vid valet 2022:

Vallentuna kulturhus

Kårsta bibliotek

Karby bibliotek

Ärendebeskrivning
Den som inte kan rösta i sin vallokal på valdagen kan rösta i förtid i en röstningslokal. Det går 
att förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i hela landet. Det är respektive 
kommun som bestämmer vilka lokaler som ska ha förtidsröstning. Trenden i Sverige de 
senaste valen har varit att fler väljare röstar under förtidsröstningen istället för på valdagen. I 
Vallentuna har vid det senaste valet Kulturhuset i centrala Vallentuna, Karby och Kårsta 
bibliotek samt Gustav Vasaskolan fungerat som förtidsröstningslokaler för att möta detta 
behov. Då tanken är att öka öppettiderna i förtidsröstningslokalen i Vallentuna kulturhus så de 
följer övrig verksamhets öppettider anser valkansliet att lokalen i Gustav Vasaskolan inte 
längre behövs. Vid valet 2019 utreddes och beslutades att ha ytterligare en 
förtidsröstningslokal i Café Traversen på Vallentuna gymnasium som ansågs vara lämplig för 
detta med hänvisning till dess centrala läge samt för att komplettera öppettider på Vallentuna 
kulturhus. Det var ytterst få väljare som valde att gå dit istället för kulturhuset varför 
valkansliet landat i att det är bättre att utöka öppettider och tillgänglighet där istället. 
Administration och logistik runt hanteringen av förtidsrösterna och med röstmottagare blir 
även mer effektiv och torde medföra lägre kostnader i form av arvoden.

Vid förtidsröstning ska det alltid vara minst två röstmottagare närvarande. Förtidsröstningen 
får börja 18 dagar före valdagen och pågå fram till och med valdagen. I varje kommun ska det 
finnas minst en röstningslokal som har öppet även på valdagen.

Och varje dag som röstningen pågår ska minst en lokal i varje kommun vara öppen. Det 
innebär att förtidsröstningen vid valet 2022 börjar onsdag den 18 augusti och pågår till och 
med valdagen den 11 september 2022.
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Förslag till beslut
Valnämnden beslutar att fastställa följande lokaler för förtidsröstning vid valet 2022:

Vallentuna kulturhus

Kårsta bibliotek

Karby bibliotek

Sammanfattning av ärendet
Den som inte kan rösta i sin vallokal på valdagen kan rösta i förtid i en röstningslokal. 
Det går att förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i hela landet. Det är 
respektive kommun som bestämmer vilka lokaler som ska ha förtidsröstning. 
Trenden i Sverige de senaste valen har varit att fler väljare röstar under 
förtidsröstningen istället för på valdagen. I Vallentuna har vid det senaste valet 
Kulturhuset i centrala Vallentuna, Karby och Kårsta bibliotek samt Gustav Vasaskolan 
fungerat som förtidsröstningslokaler för att möta detta behov. Då tanken är att öka 
öppettiderna i förtidsröstningslokalen i Vallentuna kulturhus så de följer övrig 
verksamhets öppettider anser valkansliet att lokalen i Gustav Vasaskolan inte längre 
behövs. Vid valet 2019 utreddes och beslutades att ha ytterligare en 
förtidsröstningslokal i Café Traversen på Vallentuna gymnasium som ansågs vara 
lämplig för detta med hänvisning till dess centrala läge samt för att komplettera 
öppettider på Vallentuna kulturhus. Det var ytterst få väljare som valde att gå dit 
istället för kulturhuset varför valkansliet landat i att det är bättre att utöka öppettider 
och tillgänglighet där istället. Administration och logistik runt hanteringen av 
förtidsrösterna och med röstmottagare blir även mer effektiv och torde medföra lägre 
kostnader i form av arvoden. 

Vid förtidsröstning ska det alltid vara minst två röstmottagare närvarande. 
Förtidsröstningen får börja 18 dagar före valdagen och pågå fram till och med 
valdagen. I varje kommun ska det finnas minst en röstningslokal som har öppet även 
på valdagen och varje dag som röstningen pågår ska minst en lokal i varje kommun 
vara öppen. Det innebär att förtidsröstningen vid valet 2022 börjar onsdag den 18 
augusti och pågår till och med valdagen den 11 september 2022.
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Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/ungdomar. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Mikael Carlgren Annica Brozin
Kanslichef Nämndsekreterare
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