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Beslutande ledamöter
Eva Ann-Britt Sjöstedt (S) (Ordförande)
Olle Schmidt (L) (Vice ordförande)
Mats Svanberg (M) (2:e vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Daniel Olsson (Valchef)
Aida Memisovska (Nämndsekreterare)
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Beslut om vallokaler vid de allmänna valen 2022

VN-2022-25
Sammanfattning
Enligt 4 kap 20 § vallagen (2005:837) ska det för varje valdistrikt finnas en vallokal.
Kommunen ska även se till att det finns lämpliga lokaler som kan användas som vallokaler
och som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda
möjligheter att rösta.
Valkansliet har från hösten 2021 arbetat med att inventera lokaler ur ett
tillgänglighetsperspektiv. Under 2020 gjordes en översyn av valdistrikten i Malmö vilket
resulterade i en ökning med 18 nya distrikt. Ett ökat antal valdistrikt innebär även ett ökat
behov av lokaler. Totalt har 77 byggnader identifierats som bedöms uppfylla kraven för
lokalisering och tillgänglighet. Platserna har valts ut ifrån principer om geografisk närhet till
väljaren och ändamålsenliga lokaler. De lokaler som efter föregående val inte har fått några
anmärkningar och som fortfarande bedöms vara tillgängliga föreslås att återigen användas
under valdagen den 11 september 2022.
Beslut
Valnämnden föreslås besluta
1. Valnämnden godkänner föreslagna vallokaler och valdistriktens placering i enlighet med
vad som presenteras i bilaga 1.
2. Valnämnden uppdrar åt valnämndens arbetsutskott att fatta beslut kring eventuella
förändringar av vallokalerna.
3. Valnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutet skickas till
Grundskoleförvaltningen
Fritidsförvaltningen
Förskoleförvaltningen
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Boukefs Privatskola
Kockum Fritid
Bladins gymnasium
Bladins Grundskola
Beslutsunderlag
•
Tjänsteskrivelse VN 220517 Beslut om vallokaler vid de allmänna valen 2022
•
Bilaga 1. Vallokaler till riksdag, region- och kommunfullmäktigevalen 2022
•
Bilaga 2. Förteckning över nya vallokaler och nya valdistrikt
•
Bilaga 3. Karta över vallokaler och valdistrikt

