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Röstningslokaler för förtidsröstning inför det allmänna valet 9 
september 2018 - Revidering 

Sammanfattning 
Valnämnden har 2018-02-08, § 1:6 samt 2018-03-15, § 2:5, beslutat om röstningslokaler för 
förtidsröstning inför det allmänna valet den 9 september 2018. Förslaget är att revidera beslutet om 
att använda biblioteket på Ingmarsö till att istället använda bygdegården Lurkan på Ingmarsö. 

Beslutsförslag 

Valnämndens beslut 

1. Revidera tidigare beslutet 2018-03-15, § 2:5, innebärande att bygdegården Lurkan ersätter 
biblioteket på Ingmarsö som lokal för förtidsröstning på Ingmarsö. 

2. Kostnader som uppkommer i samband med förtidsröstningen på bygdegården Lurkan tas inom 
Valnämndens budget. 

Bakgrund 
Valnämnden har 2018-02-08, § 1:6 samt 2018-03-15, § 2:5, beslutat om röstningslokaler för 
förtids röstning inför det allmänna valet den 9 september 2018 enligt följande: 

• Biblioteket Åkersberga centrum. 
® Receptionen, Alceahuset. 
• Information Ljusterö, Ljusterö torg. 
• Biblioteket, Ingmarsö. 

Förslaget är att använda bygdegården Lurkan istället för biblioteket på Ingmarsö som lokal för 
förtidsröstning. Orsaken till en önskad ändring är att biblioteket har öppet få timmar (endast 
måndagar klockan 10.00-11.00 samt klockan 18.00-19.00) samt att det inte går att förvara 
förtidsrösterna säkert över natten. 

Bygdegården Lurkan kommer att vara öppet för förtidsröstning lördagen den 25 augusti, klockan 
12.00-17.00 och lördagen den 1 september, klockan 12.00-17.00. 
Fördelen med Lurkan är att lokalen kommer att vara öppen fler timmar än biblioteket vid respektive 
tillfälle för den som vill förtidsrösta, förtidsröstningen sker på helgen vilket kan innebära att fler har 
möjlighet att rösta (både boende och besökare) samt att valkansliet kan garantera att förtidsrösterna 
förvaras korrekt. 
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Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Valnämnden har behandlat ärendet 2018-02-08, § 1:6 och 2018-03-15, § 2:5. 

Peter Freme Fredrik Zethraeus 
Kanslichef Kommunsekreterare 

Expedieras 
- Kommunkansliet 
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