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Valnämnden

Vallokaler vid 2018 års val
Förslag till beslut
Följande vallokaler ska användas vid 2018 års val:
Valdistrikt

Vallokal

Gustavsberg 1 Lugnet
Gustavsberg 2 Hästhagen m.fl.
Gustavsberg 3 Munkmora
Gustavsberg 4 Höjdhagen m.fl.
Gustavsberg 5 Ösbydalen m.fl.
Gustavsberg 6 Ormingelandet
Gustavsberg 7 Porslinskvart. m.fl.
Gustavsberg 8 Mörtnäs
Gustavsberg 9 Mölnvik m.fl.
Gustavsberg 10 Charlottendal m.fl.

Munkmoraskolan, matsalen
Gustavsbergsteatern, Kristallsalen
Munkmoraskolan, matsalen
Gustavsbergsteatern, foajén
Musikens hus
Ungkulturhuset Gurraberg
Gustavsbergs gymnasium, G2
Ösbyskolan
Ösbyskolan
Musikens hus

Ingarö 1 Lemshaga
Ingarö 2 Säby Eknäs
Ingarö 3 Ingarö Strand
Ingarö 4 Klacknäset

Ingaröhemmet
Ingarö föreningshus
Ingarö föreningshus
Ingaröhemmet

Värmdö 1 Saltarö
Värmdö 2 Strömma m.fl.
Värmdö 3 Ängsvik
Värmdö 4 Hemmesta
Värmdö 5 Vik
Värmdö 6 Kopparmora
Värmdö 7 Haghulta Kolvik
Värmdö 8 Herrviksnäs m.fl.

Värmdö Bygdegård
Viks skola, matsalen
Sockenstugan vid Värmdö kyrka
Hemmesta högstadieskola, matsalen
Viks skola, matsalen
Värmdö Bygdegård
Hemmesta högstadieskola, matsalen
Kullsvedsskolan, matsalen

Djurö 1 Vindö
Djurö 2 Djurö
Djurö 3 Stavsnäs

Djurö skola, matsalen
Djurö skola, matsalen
Stavsnäs Bygdegård

Beslutsnivå
Valnämnden

Bakgrund
Kommunen ska se till att det finns lämpliga lokaler som kan användas som vallokaler och
som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger väljaren goda möjligheter att
rösta. För varje valdistrikt ska det finnas en vallokal. Vidare ska en vallokal vara tydlig
avgränsad och även i övrigt vara lämpad för ändamålet så att väljare inte hindras eller störs
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under röstningen. Lokalen ska inte ha anknytning till en viss politisk sammanslutning och den
bör inte ha sådan anknytning till en viss religiös sammanslutning eller till ett visst företag som
kan påverka väljaren i samband med röstningen. 20§ vallagen (2005:837).
Huvudregeln är att alla vallokaler ska vara öppna mellan 08.00 och 20.00 vid val till riksdag,
kommun- och landstingsval. 21§ vallagen (2005:837).
Valkansliet har under hösten 2017 genomfört en översyn av de lokaler som användes vid valet
2014 och som kan tänkas användas vid valen 2018 och 2019. Översynen gjordes utifrån
vallagens krav på tillgänglighet och neutralitet. Översynen av tillgänglighet visade att en
vallokal, Brunns skolas matsal, inte är optimal att använda ur ett tillgänglighetsperspektiv.
Vidare redovisades i översynen att två vallokaler, Ingaröhemmet och Sockenstugan, har
anknytning till en viss religiös sammanslutning.
Valnämnden beslutade 2017-11-21 § 13 att församlingshem kan användas som vallokal där
bättre alternativ utifrån krav på lokalisering, tillgänglighet och neutralitet saknas. Valnämnden
uppdrog även till förvaltningen att vid kommande sammanträde ge förslag på vilka vallokaler
som ska användas vid valet 2018.

Ärendebeskrivning
Antalet valdistrikt har ökat från 22 till 25 sedan förra valet vilket innebär att fler vallokaler
behöver tas i anspråk vid 2018 års val jämfört med 2014 års val.
I Gustavsberg har två nya valdistrikt tillkommit samtidigt som Ekdalaskolan, vars matsal
tidigare nyttjas som vallokal, står inför renovering och därför inte kan användas som vallokal
vid 2018 års val. I Gustavsberg har två nya vallokaler identifierats och föreslås användas vid
valet 2018; Gustavsbergs gymnasium G2 och Ungdomskulturhuset Gurraberg. Vidare föreslås
att Musikens hus och Ösbyskolan utökas till att inhysa två distrikt var istället för ett.
På Värmdölandet har ett valdistrikt tillkommit. Tidigare använda vallokaler på Värmdölandet
kan inte expandera och förvaltningen föreslår därför att en ny lokal tas i anspråk;
Kullsvedsskolans matsal. På Värmdölandet har Värmdö kyrkas församlingshem
Sockenstugan används som vallokal vid flera val. Förvaltningen har inte hittat något bättre
alternativ till denna lokal utifrån vallagens krav på lokalisering, tillgänglighet och neutralitet,
och föreslår därför att Sockenstugan används som vallokal även vid 2018 år val.
På Ingarö har inga ändringar av valdistrikten gjorts. Ingarö Föreningshus föreslås användas
som vallokal istället för Brunn skola som i översyn genomförd av förvaltningen 2017 inte
ansågs lämplig som vallokal ur ett tillgänglighetsperspektiv. Vid valet 2014 användes Ingarö
kyrkas församlingshem som vallokal. Förvaltningen har inte hittat något bättre alternativ till
denna lokal utifrån vallagens krav på neutralitet, tillgänglighet och lokalisering. Dock föreslås
att kyrkans nybyggda församlingshem, som ligger i anslutning till det som användes vid valet
2014, används vid valet 2018. Ur ett tillgänglighetsperspektiv är det nya församlingshemmet
bättre än det gamla.
På Djurö har inga ändringar av valdistrikt gjorts. Förvaltningen föreslår att samma vallokaler
används som vid valet 2014.
Förvaltningen föreslår att valnämnden beslutar att följande lokaler används vid valet 2018:
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Valdistrikt

Vallokal

Gustavsberg 1 Lugnet
Gustavsberg 2 Hästhagen m.fl.
Gustavsberg 3 Munkmora
Gustavsberg 4 Höjdhagen m.fl.
Gustavsberg 5 Ösbydalen m.fl.
Gustavsberg 6 Ormingelandet
Gustavsberg 7 Porslinskvart. m.fl.
Gustavsberg 8 Mörtnäs
Gustavsberg 9 Mölnvik m.fl.
Gustavsberg 10 Charlottendal m.fl.

Munkmoraskolan, matsalen
Gustavsbergsteatern, Kristallsalen
Munkmoraskolan, matsalen
Gustavsbergsteatern, foajén
Musikens hus
Ungkulturhuset Gurraberg
Gustavsbergs gymnasium, G2
Ösbyskolan
Ösbyskolan
Musikens hus

Ingarö 1 Lemshaga
Ingarö 2 Säby Eknäs
Ingarö 3 Ingarö Strand
Ingarö 4 Klacknäset

Ingaröhemmet
Ingarö föreningshus
Ingarö föreningshus
Ingaröhemmet

Värmdö 1 Saltarö
Värmdö 2 Strömma m.fl.
Värmdö 3 Ängsvik
Värmdö 4 Hemmesta
Värmdö 5 Vik
Värmdö 6 Kopparmora
Värmdö 7 Haghulta Kolvik
Värmdö 8 Herrviksnäs m.fl.

Värmdö Bygdegård
Viks skola, matsalen
Sockenstugan vid Värmdö kyrka
Hemmesta högstadieskola, matsalen
Viks skola, matsalen
Värmdö Bygdegård
Hemmesta högstadieskola, matsalen
Kullsvedsskolan, matsalen

Djurö 1 Vindö
Djurö 2 Djurö
Djurö 3 Stavsnäs

Djurö skola, matsalen
Djurö skola, matsalen
Stavsnäs Bygdegård

Bedömning
Förslag på vallokaler och distriktens placeringar bedöms följa vallagens krav på
tillgänglighet, lokalisering och neutralitet på bästa möjliga sätt. De vallokaler som i översynen
från 2017 ansågs som ej lämpliga att använda ur ett tillgänglighetsperspektiv har bytts ut mot
bättre alternativ. Alternativ till tidigare använda lokaler med religiös koppling har sökts men
inte hittats och förvaltningen föreslår därför att dessa lokaler används som vallokaler även vid
2018 års val. Att en vallokal är lokaliserad så att väljarna har en naturlig väg till vallokalen
har vägts in i den bedömningen, liksom krav på att alla vallokaler ska vara
tillgänglighetsanpassade samt att lokalen bedöms som lämplig som vallokal utifrån bland
annat möbleringsmöjligheter.
I Gustavsberg föreslås att två nya lokaler tas i anspråk samt att två tidigare använda vallokaler
utökas till att inhysa två distrikt istället för ett. I vilket ”rum” vartdera distriktet ska vara i de
lokaler som huserar fler än ett distrikt kommer att undersökas närmare av valkansliet under
våren. I förslag till beslut saknas därför specificering så som ”matsal” eller ”foajé” för vissa
distrikt.
Valnämnden föreslås godkänna förvaltningen förlag till vallokaler för 2018 års val.
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Ekonomiska konsekvenser

Ökningen av distrikt innebär att fler lokaler behöver tas i anspråk jämfört med valet 2014.
Kostnader för lokalhyra för lokaler belastar valnämnden.
Konsekvenser för miljön

Besluten har inga direkta konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Att väljaren ska ha en naturlig väg till sin vallokal, att väljaren helst inte ska behöva passera
en annan vallokal på väg till sin vallokal samt att väljaren i den mån det är möjligt ska få rösta
i samma lokal som vid senaste valet, har vägts in i bedömningen när förslag till vallokaler och
distriktens placering tagits fram.
Konsekvenser för barn
Förslag till beslut har inga direkta konsekvenser för barn.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kansli- och utredningsavdelningen.

Sändlista för beslutsexpediering
KUA

Frida Nilsson
Sektorchef administration

Annica Lempke
Kanslichef

