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Sammanfattning

Väljare som inte kan rösta i sin vallokal på valdagen ska kunna rösta i förtid i en röstningslokal.
Det är kommunen som bestämmer vilka lokaler som ska ha en förtidsröstning. Inför
Europaparlamentsvalet 2019 har 24 st. röstningslokaler identifierats och valts ut till
förtidsröstning. De utvalda lokalerna anses vara lämpliga utifrån tidigare erfarenheter,
tillgänglighet och att det på stället sker stor rörelse av människor. På valdagen föreslås även tre
röstningslokaler erbjuda möjlighet att rösta.
Förslag till beslut

Valnämnden föreslås besluta
1. Valnämnden godkänner föreslagna röstningslokaler till förtidsröstning i
Europaparlamentsvalet 2019.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Valnämnden 2019-02-05
Ärendet

SIGNERAD

Den som inte kan rösta i sin vallokal på valdagen kan rösta i förtid i en röstningslokal. Det går
att förtidsrösta i vilken lokal som helst i hela landet. Det är kommunen som bestämmer vilka
lokaler som ska ha en förtidsröstning. Det ska alltid i alla kommuner finnas minst en
röstningslokal öppen varje dag som förtidsröstning kan ske.
Förtidsröstning startar 18 dagar innan valdag; fr.o.m. onsdag 8 maj t.o.m. valdagen söndag 26
maj. I alla kommuner ska det finnas minst en röstningslokal öppen under valdagen den 26 maj
med samma öppettid som vallokalerna, dvs. kl. 8.00-21.00.
Röstningslokalerna ska vara så många till antalet och ha en sådan geografisk spridning att de kan
klara av att ta emot det förväntade antalet förtidsröstande i området.
Alla röstningslokaler ska vara tillgängliga, och i första hand bör lokaler användas där det redan
bedrivs någon form av aktivitet och där många väljare passerar.
Inför förtidsröstning till Europaparlamentsvalet 2019 har totalt 23 st. platser identifierats i
Malmö på vilka 24 röstningslokaler kommer att placeras. På en av platserna (Centralstationen)
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kommer två röstningslokaler att skapas för att kunna uppfylla gällande tillgänglighetskrav. Nedan
lista visar identifierade lämpliga röstningslokaler uppdelade på köpcentrum, kommunala platser
samt övriga. Samtliga platser är tillfrågade och godkända.
De föreslagna röstningslokalernas öppettider är inte bekräftade, men utgångspunkten är att
öppethållandet följer verksamheternas ordinarie öppettider.
Följande röstningslokaler har valts ut inför Europaparlamentsvalet 2019:
Köpcentrum:
Emporia (plan 3), Hyllie Boulevard 19
Entré – placering och adress ännu ej klarlagt.
ICA MAXI, Toftanäs, Topplocksgatan 10
Jägersro Center, Jägersrovägen 151 – placering ännu ej klarlagt.
Kronprinsen Köpcenter, Regementsgatan 52
Kv. Caroli, Östergatan 12
Mitt Möllan, Claesgatan 8
Mobilia – placering och adress ännu ej klarlagt.
Triangeln köpcenter (plan 2), Södra Förstadsgatan 41
Bibliotek:
Bellevuegårdsbiblioteket, Svansjögatan 9, Bellevuegårdens torg
Biblioteket i Garaget, Lönngatan 30
Bunkeflostrands bibliotek, Klagshamnsvägen 46, ingång Gottfridsgatan
Kirsebergsbiblioteket, Kronetorpsgatan 1
Lindängenbiblioteket, Munkhättegatan 170
Limhamnsbiblioteket, Linnégatan 41
Masten 2, Mastgränd 4
Oxiebiblioteket, Lertegelvägen 128
Rosengårdsbiblioteket, Rosengårds Centrum, Dicksons väg 12
Stadsbiblioteket, Kung Oscars väg 11
Övriga platser
Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8
Malmö Centralstation, Centralplan 6
Två röstningslokaler placeras på Centralstationen för att kunna tillgodose tillgänglighetskrav.
Malmö Universitet Niagara, Nordenskiöldsgatan 1.
Stadshuset, August Palms plats 1
Röstningslokaler på valdagen
På valdagen föreslås att följande tre röstningslokaler håller öppet:
Mobilia, Öppettider: valdagen kl. 10:00-16:00
Malmö Centralstation, Centralplan 6. Öppettider: valdagen kl. 08:00-21:00.
Stadshuset, August Palms plats 1. Öppettider: valdagen kl. 08:00-21.00.
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