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Utredning om förtidsröstningslokalernas förenlighet
med vallagens krav i valet 2018
Lokaler för förtidsröstning
Sedan 2006 har förtidsröstning anordnats i kommunens kontaktcenter ”Info
Danderyd” i Mörby centrum och på de tre biblioteken i Djursholm,
Stocksund och Enebyberg. I valet till riksdag, kommun och landsting 2014
valde fler än 9 300 Danderydsbor att förtidsrösta vilket är en ökning med
nästan 1 200 röster från föregående valår.
Lokal

Antal röster 2014

Förändring från 2010

Information Danderyd 5533

+ 554

Djursholms bibliotek

1751

+ 154

Enebybergs bibliotek

1237

+ 273

Stocksunds bibliotek

866

+ 203

Enligt utvärderingen som gjordes efter valet lämpade sig de fyra lokalerna
väl för röstmottagning. Utgångspunkten är därför att genomföra
förtidsröstmottagning i samma lokaler i valet 2018.
Rättsliga utgångspunkter vid bedömningen
Lokaler för förtidsröstning ska enligt vallagen ifråga om lokalisering,
tillgänglighet och öppethållande ge väljarna goda möjligheter att rösta. En
röstningslokal ska vara tydligt avgränsad och även i övrigt vara lämpad för
ändamålet så att väljare inte hindras eller störs under röstningen. Den 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 (22 § 4 kap.
vallagen (2005:837)).
Vid tillämpningen av rekvisitet om tillgänglighet har ledning främst hämtats
från en instruktion med checklista utgiven av Handisam, Myndigheten för
handikappolitisk samordning (Checklista för tillgängliga vallokaler, 2014).
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Checklistan bygger i grunden på Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta
hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser
(BFS 2013:9 HIN 3).
Information Danderyd
Med sitt centrala geografiska läge och de ändamålsenliga lokalerna i Mörby
Centrum utgör Information Danderyd det främsta förtidsröstningsstället i
kommunen. Det är också här som mer än hälften av förtidsrösterna tas emot.
Mörby centrum har inte anknytning till någon viss politisk eller religiös
sammanslutning. Information Danderyd är visserligen inhyst mellan lokaler
där företag bedriver affärsverksamhet. Att väljaren skulle påverkas
nämnvärt av att lokalen skulle ha anknytning till något av företagen bedöms
dock som liten.
Kontaktcentret kommer att ha kvar sin informationsdisk precis innanför
entrén medan röstmottagningen kommer att äga rum i den innersta delen av
lokalen. Ytan är tillräckligt stor för att röstmottagningen ska kunna
avskärmas från resten av verksamheten.
Öppettider

Förtidsröstningen bedöms inte kunna äga rum under verksamhetens
ordinarie öppettider. Enligt vallagens regler ska en förtidsröstningslokal
vara öppen varje dag under förtidsröstningen. På valdagen ska dessutom en
förtidsröstningslokal vara öppen lika länge som vallokalerna, det vill säga
mellan 08.00– 20.00 (24 § 4 kap. vallagen).
Verksamheterna i de fyra förtidsröstningslokalerna är dock stängda under
söndagar. Då Information Danderyd kommer att fylla rollen som
kommunens centrala röstmottagningsställe under förtidsröstningsperioden
bör öppettiderna utökas så att röstmottagning kan pågå varje dag fram till
och med valdagen. På valdagen bör lokalen vara öppen under de tolv
timmar som vallagen föreskriver.
Veckodag

Öppettider

Antal timmar

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Söndag
(valdagen)

08.00–19.00
08.00–17.00
08.00–17.00
08.00–17.00
08.00–17.00
11.00–15.00
11.00–15.00
08.00–20.00

11
9
9
9
9
4
4
12

Behov av utökat
öppethållande i timmar
–
–
–
–
–
–
4
12
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Tillgänglighetsbedömning

Vid platsbesök utanför och inom lokalen undersöktes tillgängligheten varvid
följande iakttagelser gjordes.
Tillgänglighetsbedömning av Information Danderyds entré
Krav
Kravet
Kommentar
uppfyllt?
Gångvägen fram till entrén är
Ja
framkomlig för personer som
använder rullstol eller rollator?
Det finns parkeringsplats reserverad
Nej
och skyltad för personer med nedsatt
rörelseförmåga inom 25 meter från
entrén?
Eventuell trappa framför entrédörren
Ja
Trappor behövs ej
är kompletterad med ramp eller hiss?
passeras för att ta
sig till lokalen.
Eventuell trappa har
Ja
Trappor behövs ej
kontrastmarkring?
passeras för att ta
sig till lokalen.
Entrédörren har automatisk
Ja
dörröppnare?
Entrédörren har ett fritt passagemått
Ja
på minst 80 centimeter?
Dörröppningar har ingen tröskel –
Ja
eller så är tröskeln högst 15 millimeter
och avfasad?
Anvisad plats för rökare (om sådan
Ja
Rökruta saknas.
finns) ligger minst 15 meter från
entrén?
Tillgänglighetsbedömning av Information Danderyds
inomhusförhållanden
Krav
Kravet
Kommentar
uppfyllt?
Väljarna kan ta sig mellan lokalerna
Ja
Kravet uppfyllt.
utan att passera trappor/trappsteg?
Eventuell hiss är minst 1,1x1,4 meter? Ja
Hiss behövs ej för
Hissdörren är placerad på kortsidan?
att ta sig till
lokalen.
Utrymmet framför hissen är minst
Ja
Hiss behövs ej för
1,5x1,5 meter? Dörrar som måste
att ta sig till
passeras har ett fritt passagemått på
lokalen.
minst 80 centimeter?
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Dörren/dörrarna i vallokalen har
automatisk dörröppnare eller är
uppställda?
Dörrarna har inga trösklar? Eventuella
trösklar är högst 15 millimeter och
avfasade?
Stora glasytor som kan misstas för
dörröppningar är markerade?

Ja

Trappor är markerade så att de kan
uppmärksammas av personer med
nedsatt syn?
Ledstång som är möjlig att greppa om
finns längs alla trappor

Ja

Väljarna kan sitta ner och vila på
stol/bänk med en sittyta på 45–50
centimeter, ryggstöd och armstöd?
Möbleringen ger tillräckligt
manöverutrymme, det vill säga att det
inte finns möbler eller andra föremål
som kan hindra framkomligheten?
Det finns toalett som även fungerar
för personer som använder eldriven
rullstol?
Tvålen på toaletterna är oparfymerad?

Ja

Ja
Ja

Ja

Inga glasytor
bedöms utgöra
risk.
Trappor behövs ej
passeras för att ta
sig till lokalen.
Trappor behövs ej
passeras för att ta
sig till lokalen.

Ja

Ja
Ja

Skyltar, symboler och texter är
Ja
utformade så att de är lätta att läsa och
placerade så att de är lätta att upptäcka
Det finns inga gröna växter som kan
vara allergiframkallande (till exempel
benjaminfikus, hyacint och björkris)

Ja

Lokalen har inga heltäckningsmattor?
Valarbetare och funktionärer avråds
från att använda parfym och andra
starka dofter?
Pälsdjur (utom ledarhund eller annan
hund i tjänst) får inte vistas i
lokalerna?

Ja
Ja
Ja

Kontroll sker i
anslutning till att
röstmottagning
påbörjas.
Kontroll sker i
anslutning till att
röstmottagning
påbörjas.
Kontroll sker i
anslutning till att
röstmottagning
påbörjas.
Råd ges under
röstmottagarnas
utbildning.
Kontroll sker i
anslutning till att
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röstmottagning
påbörjas.
Lokalen har bra ljudförhållanden?
Lokalen har bra ljusförhållanden?

Ja
Ja

Slutsats

Information Danderyd lämpar sig väl för röstmottagning med sitt centrala
läge och ändamålsenliga lokaler. Handikapparkeringen ligger dock längre
bort från entrén än 25 meter varför begäran om åtgärd lämnas till
fastighetsförvaltaren.
Djursholms bibliotek
Då biblioteket i Djursholm ligger beläget i kommundelens centrum är det
geografiska läget fördelaktigt för röstmottagning. Biblioteket har inte
anknytning till någon viss politisk eller religiös sammanslutning eller
företag. Röstmottagningen planeras äga rum på samma plats i lokalen som
under valåret 2014, det vill säga till vänster om entrén vid sidan om trappan
till övervåningen. Utrymmet är visserligen begränsat men bedöms vara
tillräckligt. Lokalen ger möjlighet att avskärma röstmottagningen enligt
vallagens krav.
Öppettider

Förtidsröstningen bedöms kunna äga rum under bibliotekets ordinarie
öppettider.
Veckodag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Öppettider
11.00–19.00
11.00–17.00
11.00–17.00
11.00–19.00
11.00–17.00
11.00–15.00
Stängt

Antal timmar
8
6
6
8
6
4
0

Tillgänglighetsbedömning

Vid platsbesök utanför och inom lokalen undersöktes tillgängligheten varvid
följande iakttagelser gjordes.
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Tillgänglighetsbedömning av Djursholms biblioteks entré
Krav
Kravet
Kommentar
uppfyllt?
Gångvägen fram till entrén är
Ja
framkomlig för personer som
använder rullstol eller rollator?
Det finns parkeringsplats reserverad
Ja
och skyltad för personer med nedsatt
rörelseförmåga inom 25 meter från
entrén?
Eventuell trappa framför entrédörren
Ja
Ramp finns.
är kompletterad med ramp eller hiss?
Eventuell trappa/ramp har
Nej
Varken trappa eller
kontrastmarkring?
ramp har
kontrastmarkering.
Åtgärd planeras.
Entrédörren har automatisk
Ja
dörröppnare?
Entrédörren har ett fritt passagemått
Ja
på minst 80 centimeter?
Dörröppningar har ingen tröskel –
Ja
eller så är tröskeln högst 15 millimeter
och avfasad?
Anvisad plats för rökare (om sådan
Ja
Rökruta saknas.
finns) ligger minst 15 meter från
entrén?
Tillgänglighetsbedömning av Djursholms biblioteks
inomhusförhållanden
Krav
Kravet
Kommentar
uppfyllt?
Väljarna kan ta sig mellan lokalerna
Ja
utan att passera trappor/trappsteg?
Eventuell hiss är minst 1,1x1,4 meter? Ja
Hiss behövs ej för
Hissdörren är placerad på kortsidan?
att ta sig till
lokalen.
Utrymmet framför hissen är minst
Ja
Hiss behövs ej för
1,5x1,5 meter? Dörrar som måste
att ta sig till
passeras har ett fritt passagemått på
lokalen.
minst 80 centimeter?
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Dörren/dörrarna i vallokalen har
automatisk dörröppnare eller är
uppställda?
Dörrarna har inga trösklar? Eventuella
trösklar är högst 15 millimeter och
avfasade?
Stora glasytor som kan misstas för
dörröppningar är markerade?

Ja

Trappor är markerade så att de kan
uppmärksammas av personer med
nedsatt syn?
Ledstång som är möjlig att greppa om
finns längs alla trappor
Väljarna kan sitta ner och vila på
stol/bänk med en sittyta på 45–50
centimeter, ryggstöd och armstöd?
Möbleringen ger tillräckligt
manöverutrymme, det vill säga att det
inte finns möbler eller andra föremål
som kan hindra framkomligheten?
Det finns toalett som även fungerar
för personer som använder eldriven
rullstol?
Tvålen på toaletterna är oparfymerad?

Ja

Ja
Ja

Inga glasytor
bedöms utgöra
risk.

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja

Skyltar, symboler och texter är
Ja
utformade så att de är lätta att läsa och
placerade så att de är lätta att upptäcka
Det finns inga gröna växter som kan
vara allergiframkallande (till exempel
benjaminfikus, hyacint och björkris)

Ja

Lokalen har inga heltäckningsmattor?

Nej

Valarbetare och funktionärer avråds
från att använda parfym och andra
starka dofter?

Ja

Kontroll sker i
anslutning till att
röstmottagning
påbörjas.
Kontroll sker i
anslutning till att
röstmottagning
påbörjas.
Kontroll sker i
anslutning till att
röstmottagning
påbörjas.
Ingen åtgärd
planeras. Mattan
kan inte bytas ut.
Råd ges under
röstmottagarnas
utbildning.

DANDERYDS KOMMUN

8 (13)
Datum

Diarienummer

2018-04-17

VN 2018/11

Samuel Larsson
Pälsdjur (utom ledarhund eller annan
hund i tjänst) får inte vistas i
lokalerna?

Ja

Lokalen har bra ljudförhållanden?
Lokalen har bra ljusförhållanden?

Ja
Ja

Kontroll sker i
anslutning till att
röstmottagning
påbörjas.

Slutsats

Med sitt geografiska läge och ändamålsenliga lokaler lämpar sig Djursholms
bibliotek väl för röstmottagning. Bristerna utgörs dels av att lokalen har
heltäckningsmatta och dels av avsaknaden av kontrastmarkering på trappa
och ramp. Begäran om åtgärdande av bristerna lämnas därför till
fastighetsförvaltaren.
Enebybergs bibliotek
Vid Enebybergs torg är Enebybergs bibliotek centralt placerat i
kommundelen. Lokalerna ligger på markplan och är utrymmesmässigt
generöst tilltagna. Röstmottagningen planeras äga rum i hörnet till höger om
bibliotekets entré där det finns goda möjligheter att avskärma
röstmottagningen från den övriga verksamheten i lokalen.
Biblioteket har ingen anknytning till någon viss politisk sammanslutning
eller företag.
En komplicerande omständighet utgörs av att Svenska kyrkan och
Equmeniakyrkan bedriver verksamhet i samma byggnad. För att ta sig in i
biblioteket behöver byggnadens entré passeras vilken delas med kyrkorna.
Därutöver hänger ett kors på byggnadens östra fasad som vetter mot
Enebybergsvägen.
Enligt vallagen ”bör” inte lokalen inte ha sådan anknytning till en viss
religiös sammanslutning som kan påverka väljaren i samband med
röstningen (22 § 4 kap. vallagen). Det religiösa inslaget som är knutet till
byggnaden torde utgöra sådan påverkan.
Lagen uppställer dock inte ett absolut förbud mot religiös anknytning. I
förarbetena till lagen klargörs att regeln ska tolkas på så sätt att kravet på
tillgänglighet ska ges företräde framför ett tvingande krav på att lokaler
undantagslöst måste sakna varje anknytning till en viss religiös
sammanslutning (prop. 2013/14:124 s. 21).
Enebybergs biblioteks läge och goda tillgänglighet bör i detta fall anses
utgöra grund för att ett undantag ska kunna göras. Lokalen bedöms därför
vara förenlig med vallagens krav.
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Öppettider
Förtidsröstningen bedöms kunna äga rum under bibliotekets ordinarie
öppettider.
Veckodag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Öppettider
11.00–19.00
11.00–19.00
11.00–19.00
11.00–19.00
11.00–16.00
11.00–15.00
Stängt

Antal timmar
8
8
8
8
5
4
0

Tillgänglighetsbedömning

Vid platsbesök utanför och inom lokalen undersöktes tillgängligheten varvid
följande iakttagelser gjordes.
Tillgänglighetsbedömning av Enebybergs biblioteks entré
Krav
Kravet
uppfyllt?
Gångvägen fram till entrén är framkomlig för Ja
personer som använder rullstol eller rollator?
Det finns parkeringsplats reserverad och
Nej
skyltad för personer med nedsatt
rörelseförmåga inom 25 meter från entrén?
Eventuell trappa framför entrédörren är
Ja
kompletterad med ramp eller hiss?
Eventuell trappa/ramp har kontrastmarkring?
Ja
Entrédörren har automatisk dörröppnare?
Ja
Entrédörren har ett fritt passagemått på minst Ja
80 centimeter?
Dörröppningar har ingen tröskel – eller så är
Ja
tröskeln högst 15 millimeter och avfasad?
Anvisad plats för rökare (om sådan finns)
Ja
ligger minst 15 meter från entrén?

Kommentar

Handikapparkering
ligger cirka 45 meter
från entrén.
Trappor saknas.
Trappor saknas.

Rökruta saknas.

Tillgänglighetsbedömning av Enebybergs biblioteks inomhusförhållanden
Krav
Kravet
Kommentar
uppfyllt?
Väljarna kan ta sig mellan lokalerna utan att
Ja
passera trappor/trappsteg?
Eventuell hiss är minst 1,1x1,4 meter?
Ja
Hiss behövs ej för att
Hissdörren är placerad på kortsidan?
ta sig till lokalen.
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Utrymmet framför hissen är minst 1,5x1,5
meter? Dörrar som måste passeras har ett fritt
passagemått på minst 80 centimeter?
Dörren/dörrarna i vallokalen har automatisk
dörröppnare eller är uppställda?
Dörrarna har inga trösklar? Eventuella trösklar
är högst 15 millimeter och avfasade?
Stora glasytor som kan misstas för
dörröppningar är markerade?
Trappor är markerade så att de kan
uppmärksammas av personer med nedsatt
syn?
Ledstång som är möjlig att greppa om finns
längs alla trappor
Väljarna kan sitta ner och vila på stol/bänk
med en sittyta på 45–50 centimeter, ryggstöd
och armstöd?
Möbleringen ger tillräckligt
manöverutrymme, det vill säga att det inte
finns möbler eller andra föremål som kan
hindra framkomligheten?
Det finns toalett som även fungerar för
personer som använder eldriven rullstol?
Tvålen på toaletterna är oparfymerad?

Ja

Skyltar, symboler och texter är utformade så
att de är lätta att läsa och placerade så att de är
lätta att upptäcka

Ja

Det finns inga gröna växter som kan vara
allergiframkallande (till exempel
benjaminfikus, hyacint och björkris)

Ja

Lokalen har inga heltäckningsmattor?
Valarbetare och funktionärer avråds från att
använda parfym och andra starka dofter?

Ja
Ja

Pälsdjur (utom ledarhund eller annan hund i
tjänst) får inte vistas i lokalerna?

Ja

Hiss behövs ej för att
ta sig till lokalen.

Ja
Ja
Ja
Ja

Inga glasytor bedöms
utgöra risk.
Trappor saknas.

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja

Kontroll sker i
anslutning till att
röstmottagning
påbörjas.
Kontroll sker i
anslutning till att
röstmottagning
påbörjas.
Kontroll sker i
anslutning till att
röstmottagning
påbörjas.
Råd ges under
röstmottagarnas
utbildning.
Kontroll sker i
anslutning till att
röstmottagning
påbörjas.
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Lokalen har bra ljudförhållanden?
Lokalen har bra ljusförhållanden?

Ja
Ja

Slutsats

Enebybergs bibliotek delar vissa utrymmen med två kyrkor varför det finns
anledning att befara att väljaren kan påverkas i samband med röstningen.
Vallagen stadgar dock att undantag kan göras med hänsyn till lokalens
tillgänglighet. Enebybergs bibliotek har ett mycket fördelaktigt geografiskt
läge och därtill ändamålsenliga lokaler. Därför bör lokalen anses uppfylla
vallagens krav. En ytterligare brist består av att handikapparkeringen är
placerad längre bort än 25 meter från entrén. Begäran om åtgärd lämnas till
fastighetsförvaltaren.
Stocksunds bibliotek
I likhet med de övriga biblioteken är biblioteket i Stocksund fördelaktigt
centralt placerad i sin kommundel. Lokalen har inte anknytning till viss
politisk eller religiös sammanslutning eller företag. Utrymmena inne i
lokalen är tillräckliga för röstmottagning även om det blir en utmaning att
avskärma den från resten av verksamheten i enlighet med vallagens krav.
Detta bedöms dock vara fullt möjligt med hjälp av skärmar och bokhyllor.
Öppettider

Förtidsröstningen bedöms kunna äga rum under bibliotekets ordinarie
öppettider.
Veckodag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Öppettider
11.00–17.00
11.00–17.00
11.00–19.00
11.00–17.00
11.00–17.00
Stängt
Stängt

Antal timmar
6
6
8
6
6
0
0

Tillgänglighetsbedömning

Vid platsbesök utanför och inom lokalen undersöktes tillgängligheten varvid
följande iakttagelser gjordes.

DANDERYDS KOMMUN

12 (13)
Datum

Diarienummer

2018-04-17

VN 2018/11

Samuel Larsson

Tillgänglighetsbedömning av Stocksunds biblioteks entré
Krav
Kravet
uppfyllt?
Gångvägen fram till entrén är framkomlig för Ja
personer som använder rullstol eller rollator?
Det finns parkeringsplats reserverad och
Nej
skyltad för personer med nedsatt
rörelseförmåga inom 25 meter från entrén?
Eventuell trappa framför entrédörren är
Ja
kompletterad med ramp eller hiss?
Eventuell trappa/ramp har kontrastmarkring?
Ja
Entrédörren har automatisk dörröppnare?
Ja
Entrédörren har ett fritt passagemått på minst Ja
80 centimeter?
Dörröppningar har ingen tröskel – eller så är
Ja
tröskeln högst 15 millimeter och avfasad?
Anvisad plats för rökare (om sådan finns)
Ja
ligger minst 15 meter från entrén?

Kommentar

Handikapparkering
ligger cirka 75 meter
från entrén.
Trappor saknas.
Trappor saknas.

Rökruta saknas.

Tillgänglighetsbedömning av Stocksunds biblioteks inomhusförhållanden
Krav
Kravet
Kommentar
uppfyllt?
Väljarna kan ta sig mellan lokalerna utan att
Ja
passera trappor/trappsteg?
Eventuell hiss är minst 1,1x1,4 meter?
Ja
Hiss behövs ej för att
Hissdörren är placerad på kortsidan?
ta sig till lokalen.
Utrymmet framför hissen är minst 1,5x1,5
Ja
Hiss behövs ej för att
meter? Dörrar som måste passeras har ett fritt
ta sig till lokalen.
passagemått på minst 80 centimeter?
Dörren/dörrarna i vallokalen har automatisk
Ja
dörröppnare eller är uppställda?
Dörrarna har inga trösklar? Eventuella trösklar Ja
är högst 15 millimeter och avfasade?
Stora glasytor som kan misstas för
Ja
Inga glasytor bedöms
dörröppningar är markerade?
utgöra risk.
Trappor är markerade så att de kan
Ja
Trappor saknas.
uppmärksammas av personer med nedsatt
syn?
Ledstång som är möjlig att greppa om finns
Ja
längs alla trappor
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Väljarna kan sitta ner och vila på stol/bänk
med en sittyta på 45–50 centimeter, ryggstöd
och armstöd?
Möbleringen ger tillräckligt
manöverutrymme, det vill säga att det inte
finns möbler eller andra föremål som kan
hindra framkomligheten?
Det finns toalett som även fungerar för
personer som använder eldriven rullstol?
Tvålen på toaletterna är oparfymerad?

Ja

Skyltar, symboler och texter är utformade så
att de är lätta att läsa och placerade så att de är
lätta att upptäcka

Ja

Det finns inga gröna växter som kan vara
allergiframkallande (till exempel
benjaminfikus, hyacint och björkris)

Nej

Lokalen har inga heltäckningsmattor?
Valarbetare och funktionärer avråds från att
använda parfym och andra starka dofter?

Ja
Ja

Pälsdjur (utom ledarhund eller annan hund i
tjänst) får inte vistas i lokalerna?

Ja

Lokalen har bra ljudförhållanden?
Lokalen har bra ljusförhållanden?

Ja
Ja

Ja

Ja
Ja

Kontroll sker i
anslutning till att
röstmottagning
påbörjas.
Kontroll sker i
anslutning till att
röstmottagning
påbörjas.
Gröna växter finns i
lokalen. Kontroll sker
i anslutning till att
röstmottagning
påbörjas.
Råd ges under
röstmottagarnas
utbildning.
Kontroll sker i
anslutning till att
röstmottagning
påbörjas.

Slutsats

Stocksunds bibliotek har ett fördelaktigt geografiskt läge i kommundelen.
Lokalerna är ändamålsenliga även om det blir en utmaning att avskärma
röstmottagningen från resten av verksamheten. En brist utgörs av att
handikapparkeringen ligger längre bort från entrén än de rekommenderade
25 metrarna. Begäran om åtgärdande lämnas till fastighetsförvaltaren.

