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Komplettering av öppettider för förtidsröstningen
Öppettiderna ska anpassas till när väljarna förväntas rösta.
Kommunen beslutar om vilka tider och vilka platser som förtidsröstningen
kan ske. Det är inte nödvändigt med samma
plats eller platser alla dagar och även öppettiderna kan kommunen
anpassa. Kommunen kan variera detta utifrån tidigare erfarenheter
och sina förutsättningar, så länge som grundkravet på
minst en öppen lokal varje dag och att det ger väljaren rimliga
möjligheter att förtidsrösta. I och med att röstkortsförsändelsen
inte kommer att ha annan information än om förtidsröstningslokalens
belägenhet och inte dess öppettider, kan kommunen
överväga om hur kommunen informerar om hur förtidsröstningen
sker lokalt.
En nyhet i vallagen är att under hela perioden med förtidsröstning, dvs. från och med
den artonde dagen före valdagen fram till och med valdagen,
måste det i kommunen finnas minst en röstningslokal öppen
varje dag.
Dessutom måste det på valdagen finnas en röstningslokal öppen i kommunen
under samma tid som vallokalerna har öppet, dvs.
08:00 - 20:00.
Efter diskussion med Trelleborgs kommuns säkerhetsavdelning har det dessutom konstaterats att
Palmfestivalen äger rum fredagen den 24 och lördagen den 25. Säkerhetsavdelningen avråder därför
att ha öppet för förtidsröstning på Biblioteket och Algatan 5.
Övriga förtidsröstningslokaler är öppna.
Förslag till beslut.
Med hänsyn till att det under hela perioden med förtidsröstningen måste finnas minst en
röstningslokal öppen varje dag samt att det på valdagen måste finnas en röstningslokal öppen i
kommunen under samma tid som vallokalerna har öppet, dvs .kl. 08:00 - 20:00, föreslås valnämnden
komplettera beslutet angående öppettider för förtidsröstningen enligt följande,
att Algatan 5 är öppen söndagen den 26 augusti och söndagen den 2 september kl. 11.00 – 14.00 samt
valdagen den 9 september under samma tid som vallokalerna d v s kl. 08.00 – 20.00,
att Biblioteket och Algatan 5 är stängda fredagen den 24 och lördagen den 25 augusti 2018.

