
VAD KAN JAG RÖSTA PÅ?
Du kan rösta på olika partier eller rösta blankt. I 
vallokalen finns valsedlarna från olika partier samt 
blanka valsedlar för de tre valen. Röstmottagarna som 
jobbar i vallokalen har tystnadsplikt och kan hjälpa 
dig om det är något du undrar över.

Olika sätt att lämna rösten på
Du kan rösta från utlandet, rösta i förtid, rösta med 
bud eller rösta i din vallokal på valdagen. 

Har du en funktionsnedsättning eller liknande och 
inte själv kan göra i ordning din röst kan du:

  be en röstmottagare i lokalen om hjälp
  du kan utse ett bud som röstar i ditt ställe om  

    du inte kan ta dig till lokalen
  om du inte känner någon som kan vara bud åt dig, 

    kan kommunen ordna med en ambulerande röst
    mottagare. Boka ambulerande röstmottagare via  
    e-post till valnamnd@skara.se eller via telefon,  
    072-978 30 00. 

VAR OCH NÄR KAN JAG RÖSTA?
På skara.se/val hittar du kartor till alla lokaler i Skara
kommun. Den 24 augusti – 11 september kan du
förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela
landet. 

Förtidsröstning 24/8 – 11/9
Från den 24 augusti börjar förtidsröstningen. Ska du 
förtidsrösta är det viktigt att du tar med ditt röstkort.

Aulan i Skara stadshus är kommunens förtids- 
lokal och är öppen 24 augusti till 11 september

Måndag-fredag kl 10.00 – 19.00
Lördag-söndag kl 10.00 – 14.00
Valdagen den 11 september kl 08.00 – 20.00

Övriga förtidslokaler
25/8 Husaren i Axvall kl 16.00 – 19.00
30/8 Varnhemsskolan i matsalen kl 16.00 – 19.00
1/9 Ardalaskolan kl 16.00 – 19.00
6/9 Vallegården i Eggby kl 16.00 – 19.00
7/9 Katedralskolan kl 11.00 – 13.00

Val 2022 

Den 11 september är det val i Sverige till riksdag, region- och 
kommunfullmäktige. Alla som är röstberättigade får rösta. 
Alla som har rösträtt får ett röstkort till sin folkbokföringsadress 
senast den 24 augusti.

skara.se/val

24/8 
förtids- 

röstningen  
öppnar

11/9
valdagen, 

sista dagen 
att rösta

11/9 efter 
stängning 

räknas 
rösterna

Slutgiltig 
rösträkning  

av Läns- 
styrelsen

14/9 sena 
förtids- 
röster 
räknas

Fastställt 
resultat 
inom 10 
dagar

VALINFORMATION FRÅN SKARA KOMMUN

Ta med 
id-handling 

och röstkort!

For information about the Swedish elections 
in other languages please visit val.se

VALDAGEN 11/9, SE NÄSTA SIDA!
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skara.se/val

ATT RÖSTA PÅ VALDAGEN
Inför årets val har valdistrikten ändrats om. Vi har också passat på att byta namn på val- 
distrikten för att de ska bli lättare att förstå vilket valdistrikt man hör till. På ditt röstkort 
står det vilket valdistrikt du hör till och vallokalens namn. Du hittar också alla uppgifter 
om valdistrikt och vallokaler på skara.se/val 2022.
 
Vallokalerna den 11 september är öppna kl 08.00 –20.00
Efter kl  20.00 kan du inte rösta men vallokalen är öppen för den som vill titta på röst- 
räkningen.

ARDALA

GÄLLKVIST VÄSTRA/
HÄRLUNDA

HINDSBO/
HÄNDENE

SKARA- 
BERG 
/TVETA

VARNHEM/EGGBY

AXVALL

CENTRUM

MARIEBERG

VÄSTER- 
MALM

Valdistrikt    Vallokal

Marieberg    Mariebergsskolan, matsalen
Västermalm-Domprostegården Källeskolan 
Centrum    Viktoriaskolans entré
Skaraberg-Tveta   Katedralskolan
Gällkvist västra-Härlunda  Gällkvistskolan
Gällkvist östra-Skånings Åsaka  Vilanhallen
Hindsbo-Händene   Mariebergsskolan, gymnastiksalen
Ardala     Ardalaskolan
Axvall     Husaren
Varnhem-Eggby   Varnhemsskolan

Efter valet 
räknar vi rösterna
Valet till riksdagen 
räknas först, sedan valet 
till kommunfullmäktige 
och sist valet till region-
fullmäktige. Resultaten 
presenteras på val.se 
och i media.

På skara.se/val finns en interaktiv karta över valdistrikten.

GÄLLKVIST  
ÖSTRA/ 
SK ÅSAKA


