
 

 

 

 

Information om de allmänna valen och kommunal folkomröstning 
2018 

 
 

Allmän information 
Söndagen den 9 september 2018 är det allmänna val i Sverige och kommunal folkomröstning 

i Ljusnarsbergs kommun. De allmänna valen omfattar val till riksdag, landstingsfullmäktige 

(regionfullmäktige) och kommunfullmäktige. 

 

Den kommunala folkomröstningen avser en ombyggnation av Ljusnarshallen i nuvarande 

storlek (18x36 meter) eller ombyggnation till fullstor idrottshall (22x43 meter) Den 

kommunala folkomröstningen är rådgivande, beslut om ändrad storlek av Ljusnarshallen 

måste tas av kommunfullmäktige. Detta innebär att resultatet av den kommunala 

folkomröstningen den 9 september 2018 inte är beslutande. 

 

Information om de allmänna valen, inklusive beställning av ambulerande röstmottagare och 

dubblettröstkort, kan erhållas av 

 

• kommunen på telefonnummer 0580-805 01, 0580-805 08 eller 070-397 05 01.  

• Valmyndigheten på telefonnummer 020-82 58 25 (ej beställning av ambulerande 

röstmottagare) 

• kommunens webbplats www.ljusnarsberg.se (information) 

• Valmyndighetens webbplats www.val.se (information) 

 

Ambulerande röstmottagare kan enbart beställas genom kommunen via telefonsamtal. 

 

På Valmyndighetens webbplats finns bland annat information om det svenska valsystemet, 

hur arbetet i vallokaler och lokaler för förtidsröstning går till, de politiska partiernas 

personvalsedlar samt information på andra språk än svenska. 

 

 

Röstning i vallokal 
Söndagen den 9 september 2018 har följande vallokaler i kommunen öppet  

klockan 08.00-20.00: 

 

Valdistrikt   Vallokal 

Hörken   Bygdegården, Hörken 

Ställdalen   Förskolan Åstugan, Ställdalen 

Kyrkbacksskolan, Kopparberg Kyrkbacksskolan 

Bångbro   Folkets Hus, Bångbro 

Tingshuset, Kopparberg  Tingshuset 

 

På röstkortet finns angivet vilken vallokal väljaren skall rösta i.  

 

Väljaren måste kunna styrka sin identitet vid röstning i vallokal valdagen.   



Förtidsröstning 
Från den 22 augusti 2018 och till och med den 9 september 2018 genomförs förtidsröstning. 

Det är även möjligt att förtidsrösta i den kommunala folkomröstningen. Förtidsröstning måste 

ske i samtliga fyra val samtidigt.  

 

Kommunen förtidsröstningslokal är Tingshuset i Kopparberg samtliga dagar utom söndagen 

den 9 september 2018 då Kommunhuset i Kopparberg är förtidsröstningslokal. 

Förtidsröstningslokalerna har följande öppettider: 

 

Måndagar, onsdagar och fredagar klockan 12.00-18.00 

Tisdagar och torsdagar klockan 12.00-20.00 

Lördagar och söndagar klockan 10.00-14.00 

Söndagen den 9 september 2018 klockan 08.00-20.00 

 

För att rösta via förtidsröstning krävs att väljaren har med sig röstkortet. Skulle väljaren sakna 

röstkort, kan dubblettröstkort erhållas av kommunen eller Valmyndigheten. Vidare skall 

väljaren kunna styrka sin identitet. 

 

Väljare kan förtidsrösta i annan lokal för förtidsröstning än de som finns i hemkommunen. 

 

 

Institutionsröstning 
Kommunen arrangerar ingen institutionsröstning utan detta har ersatts av ambulerande 

röstmottagare se nedan. 

 

 

Röstning via ambulerande röstmottagare 
Kommunen har förordnat ambulerande röstmottagare som vid behov besöker personer som  

utgöra bud. Rösta via ambulerande röstmottagare får den som är sjuk, har 

funktionsnedsättning eller är äldre och därför inte kan ta sig till vallokalen eller lokal för 

förtidsröstning eller kan rösta via bud. Ambulerande röstmottagare tjänstgör följande tider: 

 

• måndagar till fredagar under perioden 22 augusti-8 september 2018  

klockan 13.00-16.00 samt söndagen den 9 september 2018 klockan 10.00-18.00. 

 

Vid behov av ambulerande röstmottagare, kontakta kommunen, se ovan under Allmän 

information. 

 

Ambulerande röstmottagare kommer även att vara utplacerad vissa bestämda tidpunkter på 

några av kommunens äldreboenden. Detta ersätter institutionsröstning i kommunen. 

Ambulerande röstmottagare kommer att vara utplacerat enligt följande: 

 

• tisdagen den 4 september 2018 klockan 09.30-11.30.  

Plats: Äldreboendet Treskillingen 

• tisdagen den 4 september 2018 klockan 13.30-14.30.  

Plats: Äldreboendet Solgården 

• tisdagen den 4 september 2018 klockan 15,00-16.00.  

Plats: Äldreboendet Koppargården 

  



Onsdagsräkning 
Onsdagen den 12 september 2018 klockan 10.00 genomförs onsdagsräkning i Kommunhuset i 

Kopparberg. Vid detta tillfälle behandlar kommunen 

 

• de förtidsröster som röstmottagarna underkänt på valdagen 

• de förtidsröster som inte granskats i vallokalen. Det är förtidsröster från annan 

kommun, brevröster från utlandet och röster från utlandet via Valmyndigheten som 

aldrig skickats ut till vallokal eller kommit till kommunen efter valdagen. 
 

 

Öppen rösträkning 
Rösträkningen söndagen den 9 september 2018 efter klockan 20.00 i respektive vallokal samt 

onsdagsräkningen är öppen för allmänheten. 

 

 

 

 

 

Valnämnden i Ljusnarsbergs kommun 
 

 

 

 


