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 Kallelse 
 
 
 

 

1. Val av justeringsperson   
   
 

 

2. Godkännande av vallokaler vid allmänna valet den 
11 september 2022 (Valn.2021.0001) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Vallokaler vid allmänna valet den 11 september 2022 

 

3. Godkännande av röstningslokaler till 
förtidsröstningen till det allmänna valet 2022 
(Valn.2021.0004) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Röstningslokaler till förtidsröstning till valet 2022 

 

4. Godkännande av öppettider för 
förtidsröstningslokaler till det allmänna valet 2022 
(Valn.2021.0004) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Öppettider för förtidsröstning 
 Förslag till schema för öppettider för förtidsröstningslokaler 

 

5. Antagande av delegeringsordning för valnämnden 
(Valn.2021.0003) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Delegeringsordning för valnämnden 
 Förslag till delegeringsordning för valnämnden 

 

6. Information om rekrytering av röstmottagare   
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 Kallelse 
 
 
 

7. Information om broschyr avseende öppettider för 
förtidsröstningslokaler 

  

   
Beslutsunderlag 
 Helsingborgs valfolder 

 

8. Information om förändringar i vallagen   
   
 

 

9. Anmälan av ordförandebeslut från valnämndens 
ordförande avseende utseende av 
behörighetsadministratörer i ValID 
(Valn.2021.0005) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Ordförandebeslut från valnämndens ordförande avseende utseende av 

behörighetsadministratörer i Valid 
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Godkännande av vallokaler vid allmänna valet 

den 11 september 2022 

2 

Valn.2021.0001 
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 Valn.2021.0001  
 
 
 
2021-10-06 
Christina Nilsson Valnämnden 
+4641362124  
christina.nilsson3@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunstyrelsen@eslov.se |  www.eslov.se 
 

Vallokaler vid allmänna valet den 11 september 2022 

Ärendebeskrivning 
Enligt 4 kap. 20-21 §§ vallagen (2005:837) ska varje kommun se till att det finns 
lämpliga lokaler som kan användas som vallokaler och som i fråga om lokalisering, 
tillgänglighet och öppettider ger väljarna goda möjligheter att rösta. För varje 
valdistrikt ska finnas en lokal. 
Vid val till riksdag, kommun och region ska vallokalerna vara öppna för röstning 
mellan klockan 8.00 och 20.00. 

Beredning 
Kommunledningskontoret föreslår att följande vallokaler används vid val till riksdag, 
kommun och region den 11 september 2022: 
 
Centrum Sydost  Medborgarhusets A-sal 
Centrum Väster  Medborgarhusets B-sal 
Karlsro  Kärråkra Vårdcentral 
Rönneberga  Eslövshallen, vid Norrevångsskolan  
Solkullen  Fridasroskolan 
Väster  Ekenässkolans matsal 
Sallerup  Sallerups Sporthall 
Berga  Nya Östra skolan 
Billinge  Billinge gymnastiksal 
Stehag  Stehagskolan 
Marieholm  Marieskolan 
Västra Strö  Kyrkstugan Västra Strö 
Örtofta  Örtofta församlingsgård i Väggarp 
Skarhult  Östra Strö skola 
Flyinge  Flyingeskolan 
Löberöd  Ölyckeskolan 
Harlösa  Harlösa skola 
Centrum   Carl Engström skolan, hus A 
Norr  Bredablickskolan 
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 Valn.2021.0001 

 2 (2) 

Förslag till beslut 
- Valnämnden beslutar att godkänna ovan nämnda vallokaler vid val till riksdag, 

kommun och region den 11 september 2022.  
- Vallokalerna ska hållas öppna för röstning på valdagen mellan klockan 8.00 och 

20.00.  

Beslutet skickas till 
Valkansliet 
 
 
 
Eva Hallberg Patrik Linder 
Kommundirektör Avdelningschef 
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Godkännande av röstningslokaler till 

förtidsröstningen till det allmänna valet 2022 

3 

Valn.2021.0004 
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 Valn.2021.0004  
 
 
 
2021-11-22 
Christina Nilsson Valnämnden 
+4641362124  
christina.nilsson3@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunstyrelsen@eslov.se |  www.eslov.se 
 

Röstningslokaler till förtidsröstning till valet 2022 

Ärendebeskrivning 
Valnämnden har att besluta om röstningslokaler för förtidsröstningen inför det 
allmänna valet den 11 september 2022. Förtidsröstningsperioden pågår från den 24 
augusti till och med den 11 september 2022. 

Beredning 
Kommunledningskontoret föreslår följande röstningslokaler: 
Eslövshallen 
Stadshuset 
Karlsrobadet 
Snäckan på Sallerup (Hyresgästföreningens lokal) 
Stadsbiblioteket 
Träffpunkten på Berga 
Församlingshemmet i Flyinge 
Harlösa Byahus 
Hantverksgården i Löberöd  
Marieholms bibliotek 
Stehags bibliotek 

Förslag till beslut 
- Föreslagna röstningslokaler antas för förtidsröstningen den 24 augusti till och med 

den 11 september 2022.  

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Eva Hallberg  Patrik Linder 
Kommundirektör avdelningschef för juridiska avdelningen 
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 Valn.2021.0004 

 2 (2) 
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Godkännande av öppettider för 

förtidsröstningslokaler till det allmänna valet 
2022 

4 

Valn.2021.0004 
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 Valn.2021.0004  
 
 
 
2021-12-20 
Christina Nilsson Valnämnden 
+4641362124  
christina.nilsson3@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(1) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunstyrelsen@eslov.se |  www.eslov.se 
 

Öppettider för förtidsröstning 

Ärendebeskrivning 
Valnämnden har att besluta om öppettider för förtidsröstningen inför det allmänna 
valet den 11 september 2022. Förtidsröstningsperioden pågår den 24 augusti till och 
med den 11 september 2022. 

Beslutsunderlag 
Schema för öppettider för förtidsröstning 

Beredning 
Kommunledningskontoret föreslår öppettider för förtidsröstningen i enlighet med 
bilagan Schema för öppettider för förtidsröstning.  

Förslag till beslut 
- Föreslagna öppettider antas för förtidsröstningen den 24 augusti till och med den 

11 september 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Eva Hallberg Patrik Linder 
Kommundirektör Avdelningschef 
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Schema för förtidsröstning

24 aug 25 aug 26 aug 27 aug 28 aug 29 aug 30 aug 31 aug 01 sep 02 sep 03 sep 04 sep 05 sep 06 sep 07 sep 08 sep 09 sep 10 sep 11 sep
Eslövshallen kl. 15 19 kl. 15 19 kl. 15 19 kl. 15 19 kl. 15 19
Stadshuset kl. 9 14 kl. 9 14 kl. 9 14 kl. 9 14 kl. 9 14 kl. 9 14 kl. 9 14 kl. 9 14 kl. 9 14 kl. 9 14 kl. 9 14 kl. 9 14 kl. 9 14
Karlsrobadet kl. 14 19 kl. 12 17 kl.10 14 kl. 11 14 kl. 12 17 kl. 14 19 kl. 12 17 kl.10 14 kl. 11 14 kl. 12 17 kl. 14 19 kl. 12 17 kl.10 14
Hyresgästföreningen
Snäckan Sallerup kl. 15 19 kl.10 14 kl. 15 19 kl. 15 19 kl.10 14 kl. 15 19 kl. 15 19 kl.10 14
Stadsbiblioteket kl.10 19 kl.10 19 kl.10 18 kl.10 14 kl.10 19 kl.10 19 kl.10 19 kl.10 19 kl.10 18 kl.10 14 kl.10 19 kl.10 19 kl.10 19 kl.10 19 kl.10 18 kl.10 14 kl.08 20
Träffpunkten Berga kl. 15 19 kl. 15 18 kl.10 14 kl. 15 19 kl. 15 19 kl. 15 18 kl.10 14 kl. 15 19kl. 15 19 kl. 15 18
Församlingshemmet i
Flyinge kl. 15 19 kl. 15 19 kl.15 18 kl. 15 19 kl.15 18
Harlösa Byahus kl. 15 19 kl. 15 19 kl. 15 19 kl. 15 19kl. 15 19
Hantverksgården i
Löberöd kl. 15 19 kl. 15 19 kl. 15 19 kl. 15 19 kl. 15 19
Marieholms bibliotek kl.15 19 kl.10 13 kl.15 19 kl.15 19 kl.10 13 kl.15 19 kl.15 19 kl.10 13
Stehags bibliotek kl.15 19 kl.15 19 kl.15 19 kl.15 19 kl.15 19
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Antagande av delegeringsordning för 

valnämnden 

5 

Valn.2021.0003 
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 Valn.2021.0003  
 
 
 
2022-01-03 
Helena Heintz Valnämnden 
+4641362123  
helena.heintz@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(1) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunledningskontoret@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Förslag till beslut; Delegeringsordning för 
valnämnden 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på delegeringsordning för 
valnämnden för att underlätta och effektivisera det valadministrativa arbetet.  

Beslutsunderlag 
Förslag till delegeringsordning för valnämnden 

Beredning 
Innehållet i delegeringsordningen har tagits fram efter genomgång av tidigare beslut 
som valnämnden fattat samt efter översyn av vad andra kommuners 
delegeringsordningar för valnämnder omfattar. Innehållet har stämts av med 
kommunens jurist.   

Förslag till beslut 
- Förslag till delegeringsordning för valnämnden antas att gälla från och med  

2022-02-01.  

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret, juridiska avdelningen 
 
 
 
Eva Hallberg Patrik Linder 
Kommundirektör Avdelningschef 
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Delegeringsordning för valnämnden i 
Eslövs kommun  
 

Antagen av valnämnden 2022-01-20 

Att gälla från och med 2022-XX-XX 
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Bakgrund och information 
 

Valnämnden kan genom delegering eller annan form av uppdrag/behörighet ge 
personal på Kommunledningskontoret som arbetar med valadministrationen olika 
former av möjlighet att agera. Dessa är samlade i detta dokument, 
delegeringsordningen.  

Allmänna förutsättningar 

De juridiska förutsättningarna för valnämndens möjlighet att delegera 
beslutanderätt följer av 6 kapitlet 37-40 §§ och 7 kapitlet 5-8 §§ kommunallagen 
(KL). Huvudsyftet med delegering av beslutanderätten är att 

- avlasta valnämnden rutinärenden för att skapa utrymme för mer 
omfattande behandling av betydelsefulla och principiella ärenden, och 

- möjliggöra en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare 
och handläggningen snabbare, samt  

- förbättra servicen  

Med delegering avses att valnämnden överför självständig beslutanderätt till 
förtroendevalda eller anställda i kommunen. Det vill säga att valnämnden ger 
någon i uppdrag att fatta beslut på styrelsens vägnar i vissa ärenden. De vanligaste 
förekommande ärendena samlas i valnämnden delegeringsordning, men nämnden 
kan också besluta om delegation i en viss fråga enligt särskilt beslut.  

Beslut som är fattade med stöd av delegeringsordning har samma rättsliga verkan 
som om det skulle ha fattats av valnämnden. Rätten att ta beslut förs helt över till 
delegaten. Delegaten ansvarar för det fattade beslutet. Valnämnden kan inte ändra 
eller återkalla ett beslut som har fattats med stöd av delegation. Delegaten kan 
lämna över beslutanderätten i ett visst ärende till valnämnden om ärendets 
beskaffenhet bedöms påkalla det.  

Om ärendet är principiellt viktigt kan valnämnden ta över ärendet och föregripa 
delegatens beslut, det vill säga ta upp ärendet till eget avgörande även om 
beslutanderätten delegerats. Då måste den som fått beslutanderätten delegerad till 
sig få reda på, i förväg, att valnämnden tänker fatta ett eget beslut.  

Valnämnden kan dock när som helst besluta om att återkalla en delegats 
beslutanderätt.  

Man får inte utöva delegerad beslutanderätt i ärenden som berör ens egna 
personliga förhållanden eller där det enligt kommunallagen finns något annat jäv. 
Bestämmelserna finns i 6 kapitlet 28-32 §§ kommunallagen.  

Skillnad mellan kommunalrättslig delegering, ren verkställighet och 
ställningsfullmakt 

Delegering innebär att självständig beslutanderätt överförs från nämnden till 
delegaten att skilja från beslutanderätt som utgår från givna ramar som de anställda 
har att utgå ifrån som då kallas för ren verkställighet. Ren verkställighet saknar 
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utrymme för självständiga bedömningar och i dessa ärenden handlar det om att 
verkställa sådant som redan är beslutat och reglerat genom lag, kommunens 
styrdokument eller avtal. Exempel på ren verkställighet är utlämnande av allmänna 
handlingar enligt tryckfrihetsförordningen, att ta ut avgift för barnomsorg enligt en 
av kommunfullmäktige fastställd taxa eller personalärenden som gäller ledighet vid 
sjukdom eller liknande enligt kollektivavtal.  

Vissa ärenden är i gränslandet mellan ren verkställighet och självständiga beslut 
men kan ändå räknas som ren verkställighet under förutsättning att det finns klara 
riktlinjer och där intresset för att överklaga med stöd av kommunallagen inte 
bedöms vara stort.  

Delegeringsbeslut ska kunna överklagas genom laglighetsprövning eller 
förvaltningsbesvär. Beslut som är ren verkställighet kan inte överklagas.  

Rätten att avge yttranden behöver delegeras, trots att yttranden normalt inte kan 
överklagas. Kännetecknande för denna typ av beslut är, förutom att de regleras i 
lag, bland annat att det finns alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra 
vissa överväganden och bedömningar.  

Övriga beslut kallas beslut av verkställighetskaraktär och innebär åtgärder som 
normalt finns inom den anställdes område. Interna beslut och ställningstaganden 
som rör den inre verksamheten, till exempel de flesta personaladministrativa beslut 
och beslut i den löpande driften, räknas till verkställighet och omfattas inte av 
delegeringsrätten. Sådan beslutanderätt kan framgå av arbetsbeskrivningar, 
ekonomi- /personalrutiner och liknande.  

Avgränsning av delegats beslutanderätt 

Enligt 6 kapitlet 38 § kommunallagen får inte beslutanderätten delegeras i följande 
slag av ärenden: 

- ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 
kvalitet, 

- framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 
anledning av att beslut i valnämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 
överklagats, 

- ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Överklaganden 

Delegeringsbeslut kan överklagas på samma sätt som valnämndens beslut.  

Delegeringsbeslutens innehåll  

Av delegeringsbesluten ska det framgå att beslutet är fattat på delegation, särskild 
mall finns framtagen för detta. Respektive delegat ansvarar för att 
delegeringsbeslut anmäls till valnämnden. 
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Anmälan av delegeringsbeslut  

Beslut fattade med stöd av delegering ska anmälas på första 
valnämndssammanträde efter tidpunkten för beslutet. I protokollet ska anges att 
valnämnden tagit del av delegeringsbeslut inkomna under viss tid.  

Ramar för beslut  

För samtliga beslut som fattas med stöd av delegering gäller att besluten ska följa 
gällande lagstiftning, av Eslövs kommuns beslutade styrdokument samt ligga inom 
budgeterad ram för den verksamhet det gäller. Om ärendet inte ryms inom 
budgeten ska ärendet beslutas av valnämnden. 

Brådskande ärenden  

Valnämnden får enligt 6 kapitlet 39 § kommunallagen uppdra åt ordföranden eller 
annan ledamot att besluta i ärenden som är så brådskande att valnämndens beslut 
inte kan avvaktas. Det rör sig bara om ärenden som måste beslutas omgående. 
Ärenden som avgörs med den här bestämmelsen ska anmälas vid valnämndens 
nästa sammanträde. 

Ersättare för delegat  

Vid ordinarie delegats frånvaro inträder närmast överordnad chef. Vid 
kommundirektörens frånvaro träder i första hand tillförordnad kommundirektör in. 
Ersättaren får samma rätt att fatta delegeringsbeslut som ordinarie delegat. Ett 
beslut som har fattats av en ersättare ska anmälas till valnämnden. 
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Allmänna ärenden 

 Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
1.  Beslut på nämndens 

vägnar i ärenden som är så 
brådskande att 
valnämndens avgörande 
inte kan avvaktas.  

6 kap 39 § 
KL 

Valnämndens 
ordförande eller, 
vid förhinder för 
denne, vice 
ordförande.  
 
Sådana beslut ska 
anmälas vid 
nämndens nästa 
sammanträde. 

 

2. Avgivande av yttrande 
som inte är av principiell 
beskaffenhet eller annars 
av större vikt. 

 Kommundirektör 
Avdelningschef 
för den juridiska 
avdelningen 

Respektive 
angiven 
delegat 
innehar 
delegation 
var för sig. 

3. Beslut att inte lämna ut 
allmän handling och 
uppställa villkor för dess 
utlämnande.  

TF, OSL Avdelningschef 
för juridiska 
avdelningen 
Kommunjurist 

Respektive 
angiven 
delegat 
innehar 
delegation 
var för sig. 

 

Ekonomiärenden 

 Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
1. Inköp av material, varor och 

tjänster samt tecknande av 
hyres- m fl avtal till ett 
belopp om upp till 100 000 
kronor.  

 Kommundirektör 
Avdelningschef 
för juridiska 
avdelningen 

Respektive 
angiven 
delegat 
innehar 
delegation 
var för sig. 

2. Attesträtt på samtliga 
konton inom nämndens 
verksamhet.  

 Avdelningschef 
för juridiska 
avdelningen 

 

 

Valadministrativa ärenden 

 Ärende Lagrum Delegat 
1. Förordna röstmottagare i 

röstningslokal och vallokal.  
3 kap 5 § VL Valhandläggare 

 
2. Förordna ambulerande 

röstmottagare 
3 kap 5 § VL Valhandläggare 

3. Besluta om öppettider för 
röstningslokaler 

4 kap 24 § VL Valhandläggare 
 

4. Införa rättelse eller ändring i 
röstlängd på uppdrag av 
Valmyndigheten eller 
Länsstyrelsen 

5 kap 7 § VL Valhandläggare 
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5. Beslut om fullmakt för uthämtning 
av poströster/förtidsröster samt 
mottagande av assurerade 
försändelser. 

 Valhandläggare 

6. Underteckna avtal om hantering av 
förtidsröster 

 Avdelningschef 
för juridiska 
avdelningen 

 

 

Förteckning av administrativ ordning 
Av följande förteckning framgår vad som gäller i administrativa frågor för 
valnämnden. Förteckningen beslutas av valnämnden men utgör inte 
delegering i kommunallagens bemärkelse. Åtgärder som vidtas med stöd 
av denna förteckning ska alltså inte anmälas till nämnden. 

 
Nr Ärende Ansvar Anmärkning 
 Administrativ ordning   

1 Fullmakt: 
Rätt att föra valnämndens talan inför 
domstol, valprövningsnämnden 
eller annan myndighet ävensom rätt 
att därvid sätta annan i sitt ställe. 
 

Avdelningschef för 
juridiska 
avdelningen 
Kommunjurist  

Respektive angiven 
fullmaktshavare 
innehar fullmakten 
var för sig. 

20 ( 26 )



 

 

 

 

 
Information om broschyr avseende öppettider 

för förtidsröstningslokaler 

7 

 
   

21 ( 26 )



Om du inte kan ta dig till en vallokal
Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsned
sättning inte kan ta dig till en vallokal kan du rösta med 
bud. Budet måste vara minst 18 år och vara antingen anhö
rig, vårdare eller lantbrevbärare. Att rösta med bud kräver 
en budröstningssats som kan hämtas i vallokaler under 
förtidsröstningen och under valdagen. Det går också bra 
att beställa hem en budröstningssats genom att kontakta 
Helsingborgs stad på 04210 50 00.
Du som inte kan ta dig till vallokalen och inte har någon 
som kan vara bud kan få hjälp av ambulerande röstmot
tagare. Ring 04210 50 00 för tidsbokning.

Har du en fråga om EU?
Undrar du hur Sverige påverkas av medlemskapet i EU, vill 
du veta mer om aktuella valfrågor eller är du intresserad av 
att lyssna på en valdebatt?

Kontakta Europa Direkt – ett informationskontor om EU på 
Helsingborgs kontaktcenter.  
Helsingborg.se/europadirekt  

Kontakta oss

Helsingborg kontaktcenter
Telefon: 04210 50 00
Epost: kontaktcenter@helsingborg.se
Besöksadress: Stortorget 17

Webbplatser
helsingborg.se
helsingborg.se/val2019

For information in other languages
val.se

A
llt du behöver veta om

 hur och var du röstar i EU-valet 2019. 
Du kan förtidsrösta från 8 m

aj.

helsingborg.se/val2019

Vem får rösta?
Den 26 maj är det val till Europaparlamentet

Du har rösträtt om du

• är eller någon gång har varit folkbokförd i Sverige,

• är svensk medborgare

• och senast på valdagen fyller 18 år.

Röstkortet kommer i din brevlåda mellan 2 och 8 maj. Alla 
som har rätt att rösta i valet till Europaparlamentet kommer 
att få sitt röstkort skickat till sin folkbokföringsadress 
under den tiden. På röstkortet står det vilket valdistrikt du 
tillhör och adress till den vallokal du ska gå till om du röstar 
på valdagen.

Om du inte fått något röstkort, eller om ditt röstkort kommit 
bort, kan du kontakta Helsingborgs stad på 04210 50 00 

Att rösta på valdagen

distrikt. Varje valdistrikt har en egen vallokal som är öppen 
821 på valdagen och det är bara i den vallokalen du kan 
rösta om du väljer att rösta på valdagen den 26 maj. Vilket 
valdistrikt du tillhör och adressen till din vallokal står på 
ditt röstkort.

För att rösta på valdagen behöver du bara ha med dig giltig 
legitimation till vallokalen. Det är inget krav att du ska ta 
med röstkortet när du röstar i din vallokal.

EU
-Val 2019

26 m
aj
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Öppettider förtidsröstning ons 8/5 tors 9/5 fre 10/5 lör 11/5 sön 12/5 mån 13/5 tis 14/5 ons 15/5 tor 16/5 fre 17/5  lör 18/5 sön 19/5 mån 20/5 tis 21/5 ons 22/5 tor 23/5 fre 24/5 lör 25/5

Adolfsberg Träffpunkt, Södra Hunnetorpsvägen 56 14-18 - - 12-15 - - - 14-19 - - 12-15 - - - 14-19 - - 12-15

Arbetsförmedlingen, Södergatan 39 11-15 11-19 11-15 - - 11-15 11-15 11-15 11-19 11-15 - - 11-15 11-15 11-15 11-19 11-15 -

Campus Helsingborg, Universitetsplatsen 2 11-14 11-14 - - - 11-14 11-14 11-14 11-14 - - - 11-14 11-14 11-14 11-14 - -

Bårslöv, Församlingsgården, Ekebyvägen 10 - - - 12-15 - - - 15-19 - 13-17 12-15 - - - 15-19 - - 12-15

Drottninghögs bibliotek, Blåkullagatan 5 10-16 13-16 13-16 - - 14-18 13-16 10-16 13-16 13-16 - - 14-18 13-16 10-16 13-16 13-16 -

Elinebergs bibliotek, Ramlösavägen 90 - 11-16 - - - 15-18 10.30-12 - 11-16 - - - 15-18 10.30-12 - 11-16 - -

Helsingborg kontaktcenter, Stortorget 17 10-18 10-18 10-16 10-14 - 10-18 10-18 10-18 10-18 10-16 10-14 - 10-18 10-18 10-18 10-18 10-16 10-14

Helsingborgs lasarett, Charlotte Yhlens gata 10 10-17 10-17 10-16 10-16 10-16 10-17 10-17 10-17 10-17 10-16 10-16 10-16 10-17 10-17 10-17 10-17 10-16 10-16

Kattarp, Sockenstugan, Hasslarpsvägen 1 - - - 12-15 - - 15-18 - - - 12-15 - - 15-18 - - - 12-15

Laröd, Helsingborgshems hyresgästlokal, Travvägen 29 - 15-18 - - - - - - 15-18 - - 13-17 - - 15-18 12-15 15-18 -

Mörarp, Helsingborgshems hyresgästlokal, Bjuvsleden 15 - 15-19 - - 13-16 - - 15-19 - - - 13-16 - - - 15-19 - 13-16

Planteringen, Träffpunkt Rosenknoppen, Planteringsvägen 36 - 15-18 - - 13-16 - 13-16 - 15-19 - - 13-16 - 13-16 - 15-19 - -

Påarps bibliotek, Ekebergavägen 7 - - 11-15 - - - 11-17 - - 11-15 - - - 11-17 - - 11-15 -

Pålsjö Östra, Helsingborgshem hyresgästlokal, Nils Kaggs gata 31 - 11-16 - - -  - 15-18 - 15-18 - - - 15-18 - 11-16 - 15-18 -

Ringstorps bibliotek, Johan Banérs gata 66 15-18 14-16 14-16 - - 15-18 14-16 15-18 14-16 14-16 - - 15-18 14-16 15-18 14-16 14-16 -

Rosengårdens bibliotek, Ludvikagatan 57 11-16 - 10.30-12 - - 15-18 - 11-16 - 10.30-12 - - 15-18 - 11-16 - 10.30-12 -

Rydebäcks bibliotek, Frösögatan 3A 15-18 13.30-16 - 10.30-12 - 15-18 13.30-16 15-18 13.30-16 - 10.30-12 - 15-18 13.30-16 15-18 13.30-16 - 10.30-12

Råå bibliotek, Kaptensgatan 24 10.30-12 13.30-16 - 10.30-12 - 15-18 15-18 10.30-12 13.30-16 - 10.30-12 - 15-18 15-18 10.30-12 13.30-16 - 10.30-12

Stadsbiblioteket, Bollbrogatan 1 10-18 10-18 10-18 12-15 - 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 12-15 - 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 12-15

Vallåkra bygdegård, Ryavägen 38 - 16-19 - - - - 14-17 - 16-19 - - - - 14-17 - 16-19 - -

Väla Centrum, ingång 5 och 6, Marknadsvägen 9 10.30-19 10.30-19 10.30-19 10.30-17 10.30-17 10.30-19 10.30-19 10.30-19 10.30-19 10.30-19 10.30-17 10.30-17 10.30-19 10.30-19 10.30-19 10.30-19 10.30-19 10.30-17

Ättekulla, HSB lokal, Ättekullagatan 6 - 15-19 - - - 14-18 - - 15-19 - 10-14 - 14-18 - - 15-19 - 10-14

Ödåkra bibliotek, Norra Rälsgatan 1 - 13.30-16 - 10.30-12 - 15-18 10.30-12 - 13.30-16 - 10.30-12 - 15-18 10.30-12 - 13.30-16 - 10.30-12

Valdag 26 maj 2019. Din röst räknas!
Förtidsrösta från och med 8 maj
Förtidsröstningen pågår under perioden 8 maj till 26 maj och du kan förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i hela Sveri
ge. Vid förtidsröstningen behöver du utöver giltig legitimation även överlämna ditt röstkort. Skulle du ha glömt ditt röstkort hemma 

Nedan ser du förtidsröstningslokalernas öppettider i Helsingborg. Om du inte kan rösta i din vallokal på valdagen går det också att 
förstidsrösta den 26 maj på Järnvägsgatan 22, ingång från parkeringsdäcket, klockan 8.0021.00.
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