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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
 
 2022-05-25 Dnr KS 2022/41 
 
 Stabsavdelningen 
 Elin Ryd 
  
 Valnämnden 
 
 
 

 
 
Öppettider förtidsröstningen  
 
Förslag till beslut 
Att hålla öppet för förtidsröstning i kommunkontoret i Svenstavik, lördag 
den 10 september 2022 mellan klockan 11-15. 
 
Ansvarig 
Elin Ryd 
 
Finansiering 
Finansiering ej relevant.  
 
Tidplan/Uppföljning 
Uppföljning 18 december 2022. 
 
Bakgrund 
Valnämnden behöver hålla öppet för förtidsröstning någonstans i 
kommunen varje dag under förtidsröstningsperioden.  
 
Barnperspektivet 
(x)  Bedöms inte vara relevant 
( )  Har beaktats (se bilaga) 
 
Godkänt av: 
 
Godkännare 
Godkänd datum 
 
 
 
Kopia till 
Elin Ryd, valsamordnare 
Sanna Castillo Appell, nämndsekreterare 
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   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum 
  2022-03-24 
  
Valnämnden 
 

  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

VN § 6  Dnr VN 2022/41 
 
Öppettider förtidsröstningen  
 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar tider och platser för förtidsröstning under valen till 
riskdag, kommuner och regioner 2022, enligt bilaga 1 ”Förtidsröstning 2022” 
daterad den 17 mars 2022 med följande ändringar:  
- Tiderna för förtidsröstning på torsdagarna 25 augusti, 1 och 8 september 

2022, i Hackås biblioteksutrymmen, ändras från klockan 14.00-19.00 till 
15.00-19.00. 

- Det hålls öppet för förtidsröstning i Ljungdalens skolmatsal tisdag den 6 
september 2022 mellan klockan 16.00-20.00. 

 
Ansvarig 
Elin Ryd 
 
Finansiering 
Finansiering sker ur verksamhet 1301, valnämndens budget.  
 
Tidplan/Uppföljning 
Utvärdering sker i valnämnden den 10 november 2022.  
 
Bakgrund 
En lokal för förtidsröstning ska ge väljarna goda möjligheter att rösta utifrån 
lokalisering, tillgänglighet, öppethållande, samt att de ska vara värdeneutrala.   
 
I alla kommuner måste det finnas minst en röstningslokal öppen varje dag 
under den tid som förtidsröstningen pågår (24 aug 2022-11 sept 2022). 
Öppettiderna ska vara anpassade efter väljarnas behov och valnämnden kan 
utgå från sina tidigare erfarenheter så länge som grundkravet på att minst en 
röstningslokal är öppen varje dag, under den ovan nämnda tidsperioden är 
uppfylld. På valdagen ska minst en röstningslokal vara öppen samma tid som 
vallokalerna, det vill säga mellan 08:00-20:00.  

 
Statistik på antalet förtidsröster som tagits emot per röstningslokal i kommunen 
under 2018 finns bifogad tillsammans med annan statistik som rör 
förtidsröstningen. Utifrån denna bedöms öppettiderna för förtidsröstning 2022 
vara tillräckliga för att väljare ska ha goda möjligheter att förtidsrösta någon 
gång under förtidsröstningsperioden. 
 
Huvudprincipen är att alla röstningsställen ska vara öppna för alla väljare, även 
om undantag kan göras. En skillnad från valen 2018 är att kommunen då hade 
förtidsröstning på särskilda boenden, detta år föreslås att kommunen istället 
erbjuder ambulerande röstmottagning för de väljare som har svårt att ta sig till 
röstningslokal.  
 
Röstningslokalerna ska vara avgränsade från andra verksamheter så att väljare 
inte störs under röstningen. Biblioteken har tillgång till grupprum och/eller 
andra utrymmen som kan användas.  
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   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum 
  2022-03-24 
  
Valnämnden 
 

  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

VN § 6 forts.  
  
Tillgänglighetscheckar på röstningslokalerna finns i dnr KS 2021/260. 
 
Behovet om eventuella verksamhetsskyddsåtgärder beaktas i  
verksamhetsskyddsanalysen. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande daterat den 17 mars 2022.  
Bilaga 1 ”Förtidsröstning 2022 i Bergs kommun” daterad den 17 mars 2022. 
Förtidsröstningstider 2018, daterad 1 mars 2022.  
Sammanställning förtidsröster Bergs kommun 2018, daterad 3 mars 2022.  
Sammanställning de allmänna valen 2018, daterad 3 mars 2022. 
Utvärdering 2018, daterad 1 mars 2022.  

 
 

 
Kopia till    
Gunhild Åkerblom, kulturchef 
Elin Ryd, valsamordnare 
Ingegerd Backlund, funktionsansvarig Demokratistöd 
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