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Valnämnden

Dnr Vln 2018/3
Vallokaler och lokaler för förtidsröstning vid 2018 års val inriktningsbeslut
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till valnämnden.
1.
De vallokaler och röstningslokaler för förtidsröstning som användes i 2014 års
val godkänns som utgångspunkt för planering av vallokaler och röstningslokaler för
förtidsröstning för 2018 års val.
2.
Valnämndskansliet ges i uppdrag att senast till nämndens sammanträde i april
återkomma med slutligt förslag på vallokaler och lokaler för förtidsröstning för 2018
års val.
Ärendet i korthet

På valdagen ska varje valdistrikt ha en vallokal som ska vara centralt placerad med
hänsyn till kommunikationer för de väljare som bor i valdistriktet. Under
förtidsröstningen ska kommunen se till att det finns lämpliga lokaler i fråga om
lokalisering, tillgänglighet och öppethållande. I Järfälla kommun används
företrädesvis skolor som vallokaler. För förtidsröstningen har även ett antal vakanta
butikslokaler använts vid tidigare val. Erfarenheterna från 2014 års val talar för att de
lokaler som användes i huvudsak fungerade väl. En översyn av tillgängligheten är
dock nödvändig under föreberedelserna inför årets val.
Som utgångspunkt för planeringen föreslår kansliet att samma vallokaler och lokaler
för förtidsröstning som användes i valet 2014 även används i årets val. Kansliet
föreslår även att en ny lokal identifieras för det nytillkomna valdistriktet 38
Kalvshälla, samt att möjligheten att hyra vakanta butikslokaler i Centrumgallerian
och Barkarbystaden för förtidsrösningen ses över.

Handlingar
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Bakgrund

Varje valdistrikt ska ha en vallokal under valdagen. Lokalen ska vara centralt
placerad med hänsyn till kommunikationer för de väljare som bor i valdistriktet.
Lokaler med politisk eller religiös anknytning ska undvikas. Lokalerna ska vara
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tillgängliga. I Järfälla kommun liksom i de flesta kommuner används företrädesvis
skolor som vallokaler.
Under förtidsröstningen ska kommunen se till att det finns lämpliga lokaler som i
fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter
att rösta. Andelen väljare som väljer att förtidsrösta har ökat under de senaste årens
val och förväntas fortsätta öka i valet 2018. Med anledning av ökningen kommer
antalet lokaler för förtidsröstning behöva ses över inför årets val.
Överväganden

Erfarenheterna från 2014 års val talar för att de lokaler som användes i huvudsak
fungerade väl. Skolorna är centralt placerade och har i de flesta fall tillräckliga ytor
för att ta emot de röstande. Kostnaden är också försumbar jämfört med vad det skulle
kosta att hyra externa lokaler. Mycket talar därför för att samma lokaler som
användes i valet 2014 även kan användas i årets val, med smärre justeringar. En
översyn av tillgängligheten och lämpligheten bör dock göras. Med anledning av
förändringar vad gäller vakanser av den butikslokal som användes i
Centrumgallerian i 2014 års val, samt befolkningsökningen i Barkarbystaden
behöver ett antal nya lokaler för förtidsröstningen identifieras. Andelen förtidsröster
förväntas även öka i valet 2018. Valnämndskansliet kommer att ha detta i åtanke när
antalet lokaler för förtidsröstning planeras.
Valnämndskansliet kommer tillsammans med kommunens fastighetsavdelning att
inventera de lokaler som användes 2014 för att se över lämpligheten och eventuella
behov av tillgänglighetsåtgärder. Ett liknande förfarande kommer även att
genomföras med de nya lokaler som identifieras. För planering och genomförande av
dessa åtgärder är det viktigt att nämnden redan nu godkänner inriktningen för vilka
vallokaler som ska användas.
Slutsatser

Vallokalerna behöver slutligt inte fastställas förrän vid sammanträdet i april. För att
skapa utrymme för att identifiera nya lokaler samt fastställa behovet av
tillgänglighetsanpassningar är det däremot viktigt att nämnden i form av ett
inriktningsbeslut tar ställning till vilka lokaler som ska användas redan nu.
Valnämndskansliet anser att de vallokaler och lokaler för förtidsröstning som
användes i 2014 års val bör användas som utgångspunkt för planeringen av lokaler
för valet 2018.
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