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VN/20585/2021

Ordnandet av röstningen på anstalter i kommunalvalet 2021

Enligt 46 § 2 mom. i vallagen får en röstberättigad som vårdas på sjukhus
eller i en verksamhetsenhet inom socialvården vilken lämnar vård dygnet
runt eller vilken kommunstyrelsen annars har bestämt att ska vara
förhandsröstningsställe, eller som har intagits i en straffanstalt
förhandsrösta i denna anstalt.

Röstning på anstalter ska erbjudas alla som bor i anstalter som anges i
lag eller bestäms av kommunstyrelsen. Till exempel verksamhetsenheter
inom socialvården som lämnar vård dygnet runt omfattas av
anstaltsröstningen. Röstningen på anstalter förrättas av en valbestyrelse
som utses av kommunstyrelsen. Röstningen på anstalter genomförs under
minst en och högst fyra dagar under förhandsröstningsperioden
26.5−8.6.2021 vid de tidpunkter som valbestyrelsen bestämmer.

Justitieministeriet önskar att anstalterna samarbetar med den kommunala
centralvalnämnden och den valbestyrelse som sköter anstaltsröstningen i
fråga om arrangemangen kring röstningen. Det är nödvändigt att på
förhand diskutera bl.a. det uppskattade antalet väljare, de praktiska
arrangemangen kring röstningen, såsom om röstningen kan genomföras i
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ett gemensamt utrymme eller om det också finns personer som behöver
rösta i patientrummen och om de specialarrangemang som
coronavirusläget föranleder. Anstaltens personal kan bistå vid röstningen
så att närkontakterna mellan väljarna och valbestyrelsen minimeras.

Till valbestyrelsen har lämnats justitieministeriets och Institutet för hälsa
och välfärds anvisningar om hur röstning vid anstalter ska genomföras på
ett hälsosäkert sätt i coronavirusläget. Centralvalnämnderna utbildar
valbestyrelserna i deras uppgifter.

Justitieministeriet rekommenderar att röstning vid anstalter ordnas så
omfattande som möjligt. I frågor som gäller arrangemangen kring
röstningen på anstalter kan man kontakta centralvalnämnden i den egna
kommunen.
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