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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.

Förslag till 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.
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

Beslutsplanering

Valnämndens arbetsutskott 2022-05-10
Valnämnden 2022-05-17
Beslutet skickas till
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Grundskoleförvaltningen
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Fritidsförvaltningen
Förskoleförvaltningen
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Boukefs Privatskola
Kockum Fritid
Bladins gymnasium
Bladins Grundskola

Ärendet

Inför riksdag, region- och kommunfullmäktigevalet 2022 är Malmö kommun indelad i 210
valdistrikt, vilket är en ökning med 18 valdistrikt sedan Europaparlamentsvalet 2019.
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,
tillsammans med i lokalen tjänstgörande vaktmästare och med hjälp av tillgänglighetsrådgivare på
stadsbyggnadskontoret. Totalt har 77 byggnader lokaliserats och bokats upp inför valdagen den
11 september. Vid inventering har man bland annat gått igenom tänkt möblering, vilka ingångar
som ska användas, eventuella larm, förekomst av trösklar och trappor, parkering, och toaletter
anpassade för personer med funktionsnedsättning. Eventuella tillgänglighetsproblem som måste
åtgärdas har beställts via stadsfastigheter, exempelvis montering av ramper.
En i förhållande till tidigare val tillkommande faktor är ett ökat behov av större lokaler som en
följd av eventuella pandemieffekter, men också med anledning av kravet på insynsskydd vid
valsedelsställen. En del av de lokaler som använts vid tidigare val har visat sig vara för trånga för
ändamålet och för dåligt förberedda för långa köer och högt tryck. Valkansliet har vid
inventeringen därför särskilt tittat på hanteringen av köer och flödesscheman i lokalen och valt
bort de byggnader som inte har ansetts vara tillräckligt rymliga. Genomgående har förskolor
visat sig vara problematiska, varför man inför Europaparlamentsvalet 2019 ersatte många av de
förskolor som tidigare använts med större skolor och sporthallar. Inför de allmänna valen 2022
föreslås att ytterligare två förskolor byts ut.
Mot bakgrund av ovanstående har sporthallar och gymnastiksalar varit särskilt intressanta vid
inventeringen. Valkansliet har tillsammans med fritidsförvaltningen identifierat ett antal
sporthallar och undersökt tillgängligheten på dessa. De sporthallar som bedöms uppfylla kraven
för lokalisering och tillgänglighet föreslås ersätta några av de närliggande skolorna. Utöver
sporthallar och gymnastiksalar har även ett antal andra nya byggnader identifierats och bokats
upp med anledning av det ökade antalet valdistrikt, eller för att ersätta tidigare använda lokaler
där det pågår ombyggnation. Platserna har valts ut ifrån principer om geografisk närhet till
väljaren och ändamålsenliga lokaler. Även arbetsmiljömässiga aspekter har tagits i beaktning, så
som hur lokalerna är anpassade till möblering och ljudvolym under valdagen. 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.
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Nya valdistrikt
Under 2020 gjordes en översyn av valdistrikten i Malmö vilket resulterade i en ökning med 18
nya distrikt. Vallokaler till de nya valdistrikten har under 2021/2022 identifierats och föreslås
placeras i byggnader som bedöms uppfylla kraven för lokalisering och tillgänglighet.
Valdistrikt Elinelund föreslås placeras i Elinelundsskolans gymnastiksal. Skolan är nybyggd och
kommer vara färdigställd under sommaren 2022.
Valdistrikt Örtagården Ö föreslås placeras på Örtagårdsskolan. Skolan har använts som vallokal
vid flera val tidigare och har utrymme för åtminstone två valdistrikt.
Valdistrikten Hyllievång-Allétorget och Hyllievång-Dagvattenparken föreslås placeras på Hyllievångs
sporthall. Sporthallen har inte använts som vallokal tidigare. Efter besök i sporthallen och i
samråd med skolans personal görs bedömningen att anläggningen har utrymme för tre
valdistrikt.
Valdistrikten Hyllievång-Sagas gränd och Hyllievång-Skrivaregatan föreslås placeras på
Hyllievångsskolan. Hyllievångsskolan har använts som vallokal för ett valdistrikt vid tidigare val
och där finns utrymme att placera ytterligare valdistrikt.
Valdistrikt N Sorgenfri föreslås placeras på Universitetsholmens gymnasium (som tillfälligt har
sina lokaler på Agneslundsvägen 22). Byggnaden har inte använts som vallokal tidigare men
bedöms vara tillgänglig. Förslaget är att ett valdistrikt placeras på skolan, men där finns utrymme
för fler om behovet skulle uppstå.
Valdistrikt Riseberga-Elsa Anderssons gata föreslås placeras på Bulltofta Motionscenter.
Motionscentret har inte använts som vallokal tidigare men ligger geografiskt bra placerat i
förhållande till valdistriktet. Anläggningen rymmer ett valdistrikt och bedöms vara tillgängligt.
Valdistrikten Västra Hamnen-Bassängkajen och Västra Hamnen-Isbergs gata föreslås placeras på
Neptuniskolan. Skolan har inte använts som vallokal tidigare men bedöms vara tillgänglig och
tillräckligt stor för att åtminstone rymma två valdistrikt.
Valdistrikt Västra Hamnen-Varvsgatan (samt ytterligare ett distrikt) föreslås placeras på
Stapelbäddsskolans idrottshall i anslutning till Stapelbäddsskolan. Efter besök i sporthallen och i
samråd med skolans personal görs bedömningen att anläggningen har utrymme för två
valdistrikt.
Valdistrikt Västra Hamnen-Bomgatan föreslås placeras på Stapelbäddsskolan.
Skolan har använts som vallokal vid tidigare val och har utrymme för åtminstone två valdistrikt.
Valdistrikt Limhamn-Cementparken (samt ytterligare ett distrikt) föreslås placeras på Malmö
International School på Limhamn (för att inte förväxla med lokalerna på Klerkgatan där skolan
tidigare bedrev sin verksamhet och som användes som vallokal). Skolan har inte använts som
vallokal tidigare men bedöms vara tillgänglig och ha kapacitet för åtminstone två valdistrikt.
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Valdistrikten Limhamn-Fernissagatan, Limhamn-Fendertorget, Limhamn-Rosengrens gata och LimhamnFormgatan föreslås placeras i Glasbrukshallen, i anslutning till Glasbruksskolan som tidigare har
använts som vallokal för ett valdistrikt. Efter besök i sporthallen och i samråd med skolans
personal görs bedömningen att anläggningen har utrymme för fyra valdistrikt.
Valdistrikt Lindängen-Vårsången föreslås placeras på Lindängeskolan. Skolan har använts som
vallokal vid flera val tidigare och har utrymme för ytterligare ett valdistrikt.
Samtliga lokaler som presenteras i bilaga 1. har kontaktats och ansvariga har skriftligen eller
muntligen bekräftat kännedom om att valnämnden nyttjar deras lokaler under valdagen den 11
september. De sporthallar som kommer att användas under valdagen har bokats upp redan från
och med fredagen den 9 september.
Ansvariga

Daniel Olsson, valchef

