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Rapport – Tillgänglighet vallokaler 
Denna rapport är ställd till kommunens funktionshinderråd med anledning av 
uppkommen fråga om hur barn- och ungdomsförvaltningens arbete ser ut med 
tillgänglighet i skolorna och då i synnerhet i anslutning till de tilltänkta vallokalerna. 

Förutsättningar vallokaler  
Med anledning av att valdistrikten inför valet 2022 har ändrats samt att de vallokaler 
som tidigare använts haft brister gällande tillgängligheten, uppkom ett behov av att se 
över vilka lokaler som ska användas vid valen framöver. I första hand är tanken att 
kommunens idrottshallar ska användas då de till stor del redan är 
tillgänglighetsanpassade. Den 15 oktober 2020 åkte tjänstepersoner samt 
valnämndens ordförande runt och inspekterade möjliga lokaler utifrån ett 
tillgänglighetsperspektiv med Myndigheten för delaktighets Checklista för 
tillgängliga vallokaler för handen. 

Anmärkningar vid inspektionen: 
Karby sporthall 

- Bom till handikapparkering var låst 
- Parkering vid gymmet 
- Ej handikappanpassad toalett 

 
Gustav Vasa sporthall 

- Trappsteg in till lokalen 
- Alternativ ingång: Nödutgång på gavel saknar ramp 
- Ej handikappanpassad toalett 

 
Anmärkningarna är framförda till barn- och ungdomsförvaltningen. Enkla åtgärder 
finns för att undanröja hinder gällande Bom till handikapparkering vid Karby 
sporthall samt Trappsteg in till lokalen vid Gustav Vasa sporthall. 
 
Barn- och ungdomsförvaltningens arbete med 
tillgänglighet i skolorna 
Valkansliet har stämt av hur barn- och ungdomsförvaltningens arbete med 
tillgänglighet i skolorna ser ut idag tillsammans med förvaltningens lokalstrateg. 

Arbete med tillgänglighetsanpassningar 
Barn och ungdomsförvaltningen vidtar åtgärder för att tillgänglighetsanpassa en 
skolas lokaler endast när det föreligger ett behov hos personal eller elev av en sådan 
anpassning. Några särskilda anpassningar vid exempelvis tilltänkta vallokaler görs 
inte av barn- och ungdomsförvaltningen. 
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Budgetförutsättningar 
När det gäller frågan om vilken budget som belastas för kostnader för 
tillgänglighetsanpassningar inom förvaltningen så ser det ut på följande vis: 

- Kostnad upp till 50 tkr för en eller flera tillgänglighetsanpassade åtgärder, 
förutsatt att de är sammanlänkade till varandra och avser samma projekt, 
belastar respektive skolas budget. 

- Kostnad för tillgänglighetsanpassade åtgärder över  50 tkr belastar central 
budget. 

Tidsplan kring arbetet med vallokaler 
- Februari 2021 Valnämnden - Beslut om förslag till fullmäktige 
- Mars 2021 Funktionshinderråd - Rapport om tillgänglighet i vallokaler 
- Våren 2021 Fullmäktige - Beslut om förslag till länsstyrelsen 
- November 2021 Länsstyrelsen - Fastställande av förslag 
- Vår 2022 - Inspektion av vallokaler ur tillgänglighetssynpunkt tillsammans 

med representanter från KFR 
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