
Var röstar jag? 
På ditt röstkort framgår vilket valdistrikt du 
tillhör. Svedala kommun har tretton valdi-
strikt som fördelar sig i olika vallokaler i de 
tre tätorterna Svedala, Bara och Klågerup. 
Vallokalerna är öppna för att ta emot dina 
röster mellan kl 08:00–20:00 på valdagen. 
I anslutning till vallokalerna kommer det att 
finnas personal i västar som visar dig var just 
din vallokal finns. 

BARA
Det finns tre valdistrikt i Bara. Kuben är val-
lokal och de tre valdistrikten finns i sporthallen 
i gatuplan. Två veckor innan valdagen kan du 
förtidsrösta på Bara bibliotek. Du kan endast 
förtidsrösta på biblioteket då det är bemannat 
och inte under meröppet. Bibliotekets öppet-
tider finns i tabellen för förtidsröstning, som 
du ser på nästa sida.

KLÅGERUP
Det finns två valdistrikt i Klågerup. Klågerup-
skolan är vallokal och båda valdistrikten finns 
i skolans stora matsal. I fyra dagar under 
valveckan kan du förtidsrösta på Klågerups 
bibliotek. Du kan endast förtidsrösta på 
biblioteket då det är bemannat och inte 
under meröppet. Bibliotekets öppettider finns 
i tabellen för förtidsröstning, som du ser på 
nästa sida.
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SVEDALA
Det finns åtta valdistrikt i Svedala tätort och fem av dessa finns på Naver-
lönnskolan och tre på Aggarpsskolan. Svedala bibliotek är förtidsröstnings-
lokalen i Svedala tätort och det är öppet i förtidsröstningen alla dagar i 
veckan. Då främst under de tider biblioteket är bemannat och inte under 
meröppettiderna. 

Valdistrikt Vallokal Adress  

Svedala centrum Naverlönnskolan Bökebergsgatan 25

Svedala stadsparken - Sjödiken Naverlönnskolan Bökebergsgatan 25

Svedala kyrka Naverlönnskolan Bökebergsgatan 25

Svedala gamla Sockerbruket Naverlönnskolan Bökebergsgatan 25

Svedala norr Naverlönnskolan Bökebergsgatan 25

Svedala öster - Börringe Aggarpsskolan Aggarpsvägen 20–34 

Svedala söder Aggarpsskolan Aggarpsvägen 20–34 

Svedala väster - Skabersjö Aggarpsskolan Aggarpsvägen 20–34 

Bara centrum Kuben Henriettes Coyets gata 11

Bara Torup Kuben Henriettes Coyets gata 11

Bara Bjärshög Kuben Henriettes Coyets gata 11

Klågerup, Hyby, Holmeja Klågerupskolan Stenminnesvägen 2

Klågerup centrum Klågerupskolan Stenminnesvägen 2

VALDISTRIKT OCH VALLOKALER I SVEDALA KOMMUN

SVEDALANYTT VALEXTRA
Till dig som röstar i Svedala kommun

INFÖR VALET SÖNDAG 11 SEPTEMBER 2022

I ÅR ÄR DET VAL
Söndagen den 11 september är det valdag för val till 
riksdag, region- och kommunfullmäktige. Då kan du 
påverka vilka partier och politiker som ska styra de 
kommande fyra åren. Du är välkommen att rösta i 
ditt valdistrikt på valdagen eller i en förtidsröstnings-
lokal redan från den 24 augusti. 
Här i SvedalaNytt Valextra finns praktisk information 
du behöver inför valet.

Välkommen att rösta!
Hälsningar från Valnämnden i Svedala kommun

Enkelt.
Tryggt.
Säkert.

Mer information om nya valdistrikt finns på sista sidan.



Kommunen kan hjälpa till med röstningenFÖRTIDSRÖSTA 
Du kan förtidsrösta var du än befinner dig i landet från 24 augusti till och med valdagen  
11 september. I Svedala kommun erbjuds förtidsröstning under bestämda tider på biblioteken  
i de tre tätorterna Svedala, Bara och Klågerup. 

Du behöver ta med dig ditt röstkort och din ID-handling med foto till förtidsröstningslokalen.  
Du kan endast förtidsrösta en (1) gång. Om du förtidsröstar flera gånger underkänns alla dina 
förtidsröster. Det innebär att du röstar i alla tre valen på en och samma gång, om du vill rösta  
i alla valen.  

Datum Svedala bibliotek Bara bibliotek Klågerups bibliotek

Onsdag 24 augusti Kl 13:00–17:00

Torsdag 25 augusti Kl 13:00–17:00

Fredag 26 augusti Kl 13:00–17:00

Lördag 27 augusti Kl 11:00–14:00

Söndag 28 augusti Kl 11:00–14:00

Måndag 29 augusti Kl 11:00–17:00 Kl 13:00–18:30 

Tisdag 30 augusti Kl 11:00–18:00 Kl 10:30–13:30 

Onsdag 31 augusti Kl 11:00–19:00 Kl 10:30–13:30 

Torsdag 1 september Kl 11:00–18:00 Kl 12:30–18:30

Fredag 2 september Kl 12:00–17:00 Kl 13:30–15:30

Lördag 3 september Kl 11:00–14:00 Kl 10:30–12:30

Söndag 4 september Kl 11:00–14:00

Måndag 5 september Kl 11:00–18:00 Kl 12:30–18:30 Kl 10:30–13:30

Tisdag 6 september Kl 11:00–18:00 Kl 10:30–13:30 Kl 13:30–18:30

Onsdag 7 september Kl 10:00–19:00 Kl 10:30–13:30 Kl 10:30–13:30

Torsdag 8 september Kl 10:00–19:00 Kl 12:30–18:30 KL 13:30–16:30

Fredag 9 september Kl 11:00–18:00 Kl 13:30–15:30

Lördag 10 september Kl 10:00–14:00

Söndag 11 september Kl 08:00–20:00

LOKALER OCH ÖPPETTIDER FÖR FÖRTIDSRÖSTNING I SVEDALA KOMMUN

RÖSTA MED BUD
Om du inte kan ta dig till vallokalen eller förtidsröstningslokalen 
på grund av sjukdom, hög ålder eller funktionsnedsättning kan du 
utse ett bud som transporterar och lämnar in din röst till vallokalen  
eller till en förtidsröstningslokal. 

Budet ska ha fyllt 18 år och kunna uppvisa ID-handling med foto-
grafi när budet lämnar in rösten. Du behöver också ett vittne. Budet 
och vittnet får inte vara samma person. Särskilt material behövs för 
att rösta med bud och det kan hämtas i Svedala kommuns Kund-
service i kommunhuset eller på kommunens bibliotek under deras 
bemannade öppettider. Personer som kan agera bud är din 
make/maka eller sambo, barn, barnbarn, föräldrar, syskon eller 
de personer som brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter. 

ÅNGERRÖSTA
Om du har förtidsröstat och ångrar dig 
kan du ångerrösta genom att gå och 

rösta i din vallokal på valdagen. 
Du kan inte ångerrösta om du redan  

har röstat i din vallokal.

AMBULERANDE RÖSTMOTTAGARE
Om du inte kan ta dig till ett röstmottagningsställe på grund av sjukdom, hög ålder eller funktionsnedsättning och inte 
känner någon som kan agera som bud och vittne kan kommunen hjälpa till med röstningen. Ambulerande röstmottagning 
ska användas som ett komplement till budröstning. Två röstmottagare kommer hem till dig i din bostad för att ta emot din 
röst och det går till på samma sätt som i en förtidsröstningslokal. Röstmottagarna har partivalsedlar och blanka valsedlar
med sig. Om du eventuellt behöver hjälp att göra i ordning din röst hjälper röstmottagaren dig. Röstmottagaren har 
tystnadsplikt. 

HUR BOKAR JAG AMBULERANDE RÖSTMOTTAGARE?
Ambulerande röstmottagare bokas via Svedala kommuns 
valadministratör på telefonnummer 0709-478122 under 
kommunens ordinarie kontorstider. Du kan också skicka 
e-post till: registrator.vn@svedala.se  

Tala om att du vill rösta genom ambulerande röstmottagare. 
Uppge ditt namn, adress och telefonnummer. Därefter ringer 
vi tillbaka till dig och bokar en tid. 

Tänk på att du måste ha ditt röstkort och din ID-handling 
med fotografi tillgänglig när vi besöker dig. Vänligen boka 
i god tid. 

Ambulerande röstmottagning kan bokas för att kunna 
förtidsrösta under följande tider: 
24–26 augusti mellan kl 13:30–16:00
30 augusti–1 september mellan kl 11:30–16:00 
5 september–9 september mellan kl 11:30–16:00 
Valdagen 11 september mellan kl 13:00–18:30 

AMBULERANDE RÖSTMOTTAGNING PÅ VÅRA 
ÄLDREBOENDEN OCH TRYGGHETSBOENDEN
Ambulerande röstmottagning kommer även till kommunens 
äldreboenden och trygghetsboenden för att ge boende 
möjlighet att förtidsrösta. Valkansliet säkerställer att ambule-
rande förtidsröstning sker på ett säkert sätt med hänsyn till 
smittskydd och besöken planeras i dialog med bland annat 
kommunens medicinska sjuksköterska. Den ambulerande 
röstmottagningen på våra äldre- och trygghetsboenden är 
inte öppen för allmänheten, men anhöriga är välkomna att 
förtidsrösta tillsammans med de boende.

Ambulerande röstmottagning besöker äldre- och 
trygghetsboenden enligt följande: 
Stella Nova i Svedala, 24 augusti kl 10:00–11:00      
Solgården i Klågerup, 24 augusti kl 13:30–14:30 
Toftaängen i Svedala, 25 augusti kl 10:00–11:00      
Furen i Svedala, torsdag 25 augusti kl 13:30–14:30     
Holmagården på Oxie vårdhem, fredag 26 augusti 
kl 10:00–11:00 

Foto: Fialotta Bratt

I Svedala kommun har deltagare i daglig verksamhet varit 
med och utvecklat produkter som ska användas i valet.

– Uppgifterna har varit ett omväxlande inslag i arbetsupp-
gifterna, säger Armend Avdyli, stödpedagog på daglig 
verksamhet.

Förberedelserna var tidigt i gång inför de allmänna valen 
2022. Deltagare i den kommunala dagliga verksamheten 
har tillverkat dels lock till uppsamlingslådor som ska 
användas i vallokalerna, dels en förstärkning till stödet för 
valsedelsställen där alla valsedlar ska placeras. 

– Vi såg nyttan och att det var en bra uppgift för daglig 
verksamhets snickerigrupp framförallt, säger Armend. 

Gruppen har deltagit vid inköp av material, tillverkning och 
montering. En förmiddag spenderades på kommunhuset 
där det blev full aktivitet med förflyttning av valsedelställ 
och montering av förstärkningsmaterial. Arbetet skapar en 
stolthet och delaktighet. När valdagen kommer blir det 
extra roligt för deltagarna att veta att de deltagit i något 
så fint och viktigt som förberedelserna i valet.

DAGLIG VERKSAMHET HJÄLPTE TILL INFÖR VALET



NYA VALDISTRIKT INFÖR VALET 2022
Svedala kommun har ändrat och även utökat sina valdi-
strikt till valet 2022. Läs därför extra noga på ditt röstkort 
om vilken vallokal som gäller för just dig på valdagen den 
11 september.

Svedala kommun har vuxit i antalet röstberättigade sedan 
valet 2019, därför har Svedala kommun nu 13 valdistrikt 
istället för 11 valdistrikt år 2019. Ett valdistrikt är ett geo-
grafiskt område som består av mellan 1 000 och 2 000 
röstberättigade. Det lägsta antalet är för att valhemligheten 
ska kunna hållas och det högsta antalet för att arbetet med 
att räkna alla rösterna inte ska ta för långt tid på valnatten.

De största ändringarna är att på valdagen röstar boende 
i Skabersjö på Aggarpsskolan och boende i Sjödiken på 
Naverlönnskolan. Detta beror på ny indelning i valdistrikten. 
Det finns också ett nytt valdistrikt som heter Svedala gamla 
sockerbruket.
 

VALNÄMNDENS ARBETE
Valnämnden är kommunens lokala valmyndighet och 
har tillsammans med kommunens valkansli arbetat med 
valet det senaste året. Arbetet innefattar bland annat att 
ta fram de 13 valdistrikten, inköp av bland annat valbås, 
valsedels ställ och valurnor samt rekrytering av röstmotta-
gare till valdagen och förtidsröstningen. 

Totalt har uppemot 140 personer rekryterats att arbeta med 
valet. Dessa genomgår en obligatorisk utbildning för upp-
drag som röstmottagare eller ordförande i valdistrikt. 
Valnämnden har också fattat beslut om diverse rutiner för 
hantering av förtidsröster, placering av valsedlar, utformning 
av blanketten för incidentrapportering, utformat ordnings-
regler i och vid vallokaler och röstningslokaler. Valnämnden 
har i år arbetat särskilt mycket med att valet ska präglas av 
objektivitet, det vill säga saklighet och opartiskhet. Väljarna 
ska ha ett högt förtroende för valets genomförande.  

Valnämndens medlemmar kommer att finnas i våra valloka-
ler på valdagen för att följa att dagens val genomförs på ett 
tryggt och säkert sätt, som ett slags lokala valobservatörer. 
De kan också ge kunskapsmässigt stöd till röstmottagarna 
och ordförandena om så skulle behövas. Men de utför inte 
deras arbete. Valnämndens representanter kommer att bära 
västar och namnbricka.

VALARBETARE BÄR NAMNSKYLT OCH VÄST
En nyhet är att röstmottagarna och ordförandena i valdi-
strikten kommer att ha västar på sig. Västarna ska göra det 
enklare för väljaren att identifiera vem som är valarbetare 
och kunna be om hjälp i vallokalen om så önskas. Även 
vid förtidsröstningen kommer röstmottagarna att bära västar. 
Alla har också en namnskylt på sig.

STÄRKT SKYDD FÖR VALHEMLIGHETEN 
Vid valet till europaparlamentet 2019 prövade vi för första 
gången att skärma av alla valsedelsställ så att väljaren 
kan ta sina valsedlar utan att någon ser. Syftet är att stärka 
skyddet för valhemligheten och minska risken för att väljaren 
utsätts för otillbörlig påverkan. Väljaren ska först ta valsedlar 
i det avskärmade valsedelsstället och sedan gå till valloka-
lens ingång för att få sitt valkuvert och gå till ett valbås. Vi 
kommer att göra på samma sätt i detta valet och fortsätta 
med avskärmningarna runt valsedelsställen. Regeringen har 
beslutat att skärmningar av valsedelställ ska utvärderas efter 
valen 2022.
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För att rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. 
Alla som har rösträtt får ett röstkort. Röstkortet innehåller 
information om vilka val du har rösträtt i och vilken vallokal 
du tillhör. Omkring den 24 augusti ska du ha fått ditt röst-
kort skickat till din folkbokföringsadress. Du behöver ta med 
dig ditt röstkort om du ska förtidsrösta. Röstkortet används 
för att skicka din röst till din vallokal. 

RÖSTRÄTT OCH RÖSTKORT 
Om du röstar på valdagen i din vallokal är röstkortet inte 
ett krav, men bra att ha med sig eftersom det står på röst-
kortet vilket valdistrikt du tillhör. Om du inte fått ditt röstkort 
omkring 24 augusti kan du kontakta Kundservice och be 
att få ett dubblettröstkort. Du kan besöka eller ringa till 
Kundservice på 040-626 80 00, eller skicka ett mejl till 
registrator.vn@svedala.se.

Svedala kommun, www.svedala.se, kommunen@svedala.se, 040-626 80 00. 

Läs mer på svedala.se, sök 
på Valdistrikt eller scanna 
QR-koden med mobilkameran


