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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 allmänna
valen 2022 har 21 st antal röstningslokaler identifierats och valts ut till förtidsröstning. De
utvalda lokalerna anses vara lämpliga utifrån tidigare erfarenheter, tillgänglighet och att det på
platsen 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 förtidsröstningen vid de
allmänna valen 2022.
2. Valnämnden uppdrar åt valnämndens arbetsutskott att fatta beslut kring eventuella
förändringar av röstningslokalerna.
3. Valnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Valnämndens arbetsutskott 2022-03-22
Valnämnden 2022-03-29
Valnämndens arbetsutskott 2022-05-10
Valnämnden 2022-05-17
Ärendet

Enligt 4 kap 22 § vallagen (2005:837) ska varje kommun, i val som gäller hela landet, se till att
det finns lämpliga lokaler som kan användas som röstningslokaler och som i fråga om
lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta.

SIGNERAD

Den som inte kan eller vill rösta i sin vallokal på valdagen kan rösta i förtid i en röstningslokal.
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Det går att förtidsrösta i vilken lokal som helst i hela landet. Det är kommunen som bestämmer
vilka lokaler som ska användas för förtidsröstning i enlighet med Valmyndighetens riktlinjer.
Det ska alltid i alla kommuner finnas minst en röstningslokal öppen varje dag där förtidsröstning
kan ske och väljare oavsett folkbokförd kommun kan rösta. Förtidsröstning startar 18 dagar
innan valdag; fr.o.m. onsdag 24 augusti t.o.m. valdagen söndag 11 september. I alla kommuner
ska det finnas minst en röstningslokal öppen under valdagen den 11 september med samma
öppettid som vallokalerna, dvs. kl. 8.00-20.00. 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.
Lokalerna
Ett antal förändringar sedan föregående val 2018 föreslås inför valen 2022. Fem lokaler som
användes 2018 kommer inte att föreslås på nytt; i tre fall på grund av låga röstarantal och i det
fjärde fallet på grund av omfattande ombyggnation. I det sista fallet, på Mobilia, har två lokaler
istället blivit en. De tre lokalerna som inte föreslås med bakgrund av lågt besökande är Masten 2,
Garaget och Malmö universitet. Två av dessa ligger i Västra hamnen, där Malmö Live kommer
att föreslås som ny lokal för att skapa geografisk balans. Lokalen på köpcentret Kronprinsen är
inte tillgänglig på grund av omfattande renoveringar i byggnaden. Därför föreslås istället en
modul på närliggande Fridhemstorget. På köpcentret Mobilia föreslås i år en sammanhängande
större yta i stället för två separata.
Annan placering av röstningslokalen föreslås vid två platser. På ICA Maxi vid Toftanäs har
ombyggnation i lokalen omöjliggjort röstmottagande inuti lokalen, varför en modul i direkt
anslutning till entrén föreslås. Även biblioteket på Rosengård är under ombyggnation, och som
alternativ kommer en lokal i entrén till Rosengård centrum föreslås.
Inför förtidsröstning till allmänna valen 2022 har således totalt 19 antal platser identifierats i
Malmö på vilka 20 röstningslokaler kommer att placeras. På Malmö Centralstation kommer två
uppsamlingslokaler att skapas för att kunna uppfylla gällande tillgänglighetskrav. Nedan lista
visar samtliga identifierade lämpliga röstningslokaler uppdelade på köpcentrum, bibliotek samt
övriga. Alla platser är tillfrågade och godkända. De föreslagna röstningslokalernas öppettider är
inte bekräftade, men utgångspunkten är att öppethållandet följer verksamheternas öppettider
och att öppettiderna är likartade i den mån det är görligt. På Malmö Live kommer möjligheterna
till en kvällsöppen röstningslokal undersökas vidare.
Följande röstningslokaler har valts ut inför allmänna valen 2022:
Köpcentrum:
Emporia, Hyllie Boulevard 19. Placering på våning 2 vid gula trappan.
Entré, Fredsgatan 14. Placering på våning 1 i anslutning till systembolag och matbutik.
ICA Maxi, Toftanäs, Topplocksgatan 10. Placering utanför ingången i en modul.
Jägersro Center, Jägersrovägen 151. Placering ännu ej klarlagt.
Kv. Caroli, Östergatan 12. Placering på våning 1.
Mitt Möllan, Claesgatan 8. Placering längst ner i cafédelen.
Mobilia, Per Albin Hanssons väg 32A. Placering i lokal ut mot busshållplats.
Rosengård Centrum, Frölichs väg 1. Placering i foajén vid huvudentrén.
Triangeln, Södra Förstadsgatan 41. Placering i lokal i på plan 2, mot södra utgången.
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Bibliotek:
Bellevuegårdsbiblioteket, Svansjögatan 9. Placering i studierum.
Bunkeflostrands bibliotek, Klagshamnsvägen 46, ingång Gottfridsgatan. Placering i studierum.
Kirsebergsbiblioteket, Kronetorpsgatan 1. Placering på öppen yta.
Limhamnsbiblioteket, Odengatan 43. Placering på öppen yta.
Lindängenbiblioteket, Munkhättegatan 170. Placering vid tidskriftsyta.
Oxiebiblioteket, Lertegelvägen 128. Placering i studierum.
Stadsbiblioteket, Kung Oscars väg 11. Placering i foajén.
Övriga platser
Fridhemstorget, Fridhemstorget. Modul.
Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8. Placering vid caféytan.
Malmö Centralstation, Centralplan 6. Två röstningslokaler placeras på Centralstationen för att
kunna tillgodose tillgänglighetskrav, en i ”blå salen” och en nedanför anslutande trappa.
Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 4. Placering vid biljettkassan. Ny lokal.
Stadshuset, August Palms plats 1. Plats i foajén.
Röstningslokaler på valdagen
På valdagen föreslås att följande tre röstningslokaler håller öppet:
Malmö Centralstation, Centralplan 6. Öppettider: valdagen kl. 08:00-20:00.
Stadshuset, August Palms plats 1. Öppettider: valdagen kl. 08:00-20.00.
Mobilia, Per Albin Hanssons väg 32A. Öppettider 10.00-16.00.
Ansvariga

Daniel Olsson, valchef

