
o Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Kommunkansliet Till Valnämnden 

Datum 2018-01-17 
Dnr VN 2018/0002 

Röstningslokaler för förtidsröstning inför det allmänna valet 9 
september 2018 

Sammanfattning 
Inför det allmänna valet den 9 september ansvarar Valnämnden för att det finns lokaler för 
förtidsröstning. Förtidsröstningen startar 18 dagar före valdagen, dvs. onsdagen den 22 augusti. På 
valdagen den 9 september ska det finnas en röstningslokal öppen för förtidsröstning med samma 
öppettider som vallokalerna. 

Beslutsförslag 

Valnämndens beslut 

1. Godkänna röstningslokaler enligt nedan för att användas vid förtidsröstning vid det allmänna 
valet den 9 september. 

Förtidsröstning Vallokal Adress 

Åkersberga central Biblioteket 
Åkersberga centrum, 
Storängstorget 4 

Alceahuset Receptionen Hackstavägen 22 
Ljusterö Ljusterö turistbyrå Ljusterö torg 

2. Röstningslokalen för förtidsröstning i biblioteket i Åkersberga centrum, receptionen i Alceahuset 
och Ljusterö turistbyrå ska följa respektive verksamhets ordinarie öppettider. 

3. På valdagen den 9 september 2018 är endast Alceahuset i Österåkers kommun öppet som 
röstningslokal för förtidsröstning mellan kl. 08.00 och 20.00. 

4. Valnämndens ordförande får på delegation från Valnämnden rätt att teckna nödvändiga avtal med 
externa lokalinnehavare för att kunna genomföra förtidsröstning i samband med det allmänna valet 9 
september 2018. 

5. Kostnader som uppkommer i samband med förtidsröstningen tas inom Valnämndens ram. 

Bakgrund 
I vallagens 4 kap, 24 § står det "Kommunen bestämmer vilka dagar och tider en röstningslokal ska 
vara öppen för röstning. I varje kommun som valet gäller ska dock minst en röstningslokal vara 
öppen varje dag under den tid som röstmottagning får ske i röstningslokaler som kommunen har 
anordnat. På valdagen ska minst en röstningslokal i varje kommun vara öppen för röstmottagning 
under den tid som enligt 21 § första stycket gäller för röstning i en vallokal." 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Valnämnden ansvarar för att det finns röstningslokaler för förtidsröstning tillgängliga inför valet den 
9 september 2018. Förtidsröstningen startar onsdagen den 22 augusti och det ska finnas minst en 
röstningslokal för förtidsröstning öppen varje dag under perioden för förtidsröstning. 

På valdagen den 9 september ska en röstningslokal för förtidsröstning vara öppen mellan 
kl. 08.00 och 20.00 (dvs. samma öppettider som vallokalerna) och förslaget är att endast Alceahuset i 
Österåkers kommun ska vara öppet för förtidsröstning på valdagen. 

Öppettider för Biblioteket i Åkersberga centrum är: 
Måndag - torsdag kl. 10.00 - 19.00, 
Fredag kl. 10.00 - 18.00, 
Lördag och söndag kl. 11.00 - 15.00. 

Öppettider för receptionen i Alceahuset är: 
Måndag — torsdag kl. 08.00 — 17.00, 
Fredag kl. 08.00 - 16.00. 

När detta skrivs så återstår det för kommunkansliet att lösa frågan om förtidsröstning ute på 
Ingmarsö. Förslaget är att Valnämndens ordförande på delegation får rätt att teckna nödvändiga 
avtal med externa utförare. 

För att kunna genomföra förtidsröstning kommer det att behöva anställas personal. Kostnaden för 
detta tas inom Valnämndens tilldelade ram. 

Peter Freme Fredrik Zethraeus 
Kanslichef Kommunsekreterare 

Expedieras 
- Kommunkansliet 
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