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Tillgänglighet till vallokaler och förtidsröstningslokaler i Tyresö
Inför valnämndens beslut om vilka vallokaler och röstningsmottagningsställen
som ska användas i valen 2014 har kommunkansliet gjort en inventering av
tidigare vallokaler och möjliga alternativa lokaler. Vid besök i lokalerna har vi
bland annat undersökt bredd på dörrar, trösklar, behov av ramper, alternativa
entréer, möjligheter att möblera vallokalen på ett ändamålsenligt sätt och
parkeringsmöjligheter i anslutning till vallokalen. Merparten av lokalerna har
tidigare använts som vallokaler och det finns erfarenheter från tidigare val vad
som har fungerat bra och varit mindre bra. Några vallokaler som tidigare varit
placerade i förskolor valdes bort med hänvisning till brister i tillgängligheten.
Avstämning har skett med ordföranden för kommunala rådet för
funktionshinderfrågor.
I mars kommer kommunkansliet att göra nya besök i de 24 vallokalerna
tillsammans med en tjänsteman från samhällsbyggnadsförvaltningen med
särskild kompetens vad avser tillgänglighet och representant från kommunala
rådet för funktionshinderfrågor för att mer i detalj undersöka ev. behov av
åtgärder. Vid besöken utgår vi från riktlinjerna från Handisam (se nedan) och
kommunens tillgänglighetshandbok. Därefter kommer eventuella behov av
åtgärder att sammanställas och diskuteras med förvaltare för lokalerna och
kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Resultatet av inventeringen
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kommer att redovisas till valnämnden. Finns behov av åtgärder som inte enkelt
kan avhjälpas av kommunen eller som bedöms som omfattande blir det en fråga
för valnämnden och vid behov kommunstyrelsen att diskutera hur det ska
hanteras.
Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) har tagit fram
riktlinjer med rekommendationer för vad som krävs för att en myndighet ska
betraktas som tillgänglig. Rekommendationerna omfattar både statliga och
kommunala myndigheter, och därmed sådana lokaler för röstmottagning som
kommunerna inrättar. För personer med nedsatt rörelseförmåga innebär kraven
bl.a. att det ska finnas en användbar gångväg från parkeringsplatsen eller
hållplatsen till entrén och att entrén går att ta sig in genom utan att passera
trappa eller trappsteg. Det rum eller utrymme inne i lokalen som används som
val- eller röstningslokal ska lätt kunna nås och användas.
I propositionen som ligger till grund för den nyligen antagna ändringen i
vallagen om att kommuner inte kan ansöka om dispens för icke-tillgängliga
vallokaler betonar regeringen vikten av att alla vallokaler är tillgängliga. De
hänvisar till de riktlinjer och bestämmelser som finns på området bland annat
från Handisam och i plan- och bygglagen. Det är också detta
demokratiministern har refererat till i uttalanden angående den nya lagen. Dessa
riktlinjer och regler gäller inte specifikt enbart för vallokaler, utan är något vi har
att förhålla oss till när det gäller alla våra kommunala lokaler och den gatumiljö
som kommunen ansvarar för.
Inför valen kommer utbildningar att genomförs för dem som ska arbeta som
röstmottagare. I utbildningarna kommer bland annat att uppmärksammas
tillgänglighetsaspekter vid möblering av vallokalerna, uppsättande av skyltar,
behov att hjälpa till vid ramper, entréer med mera. Andra åtgärder som vidtagits
för att höja tillgängligheten är inköp av nya valskärmar som är enklare att nå för
rullstolsburna och tydligare skyltar som visar till lokalerna.

