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Röstningslokaler i de allmänna valen 2022
Förslag till beslut
1. Val- och demokratinämnden godkänner förslag till röstningslokaler i de allmänna valen 2022 enligt
bilaga 1 till kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 11 april.
2. Beredningsansvarig Mikael Forssander och valsamordnare Johanna Edin tilldelas genom
delegation befogenhet att å nämndens vägnar teckna hyresavtal för röstningslokalerna.
3. Beredningsansvarig Mikael Forssander och valsamordnare Johanna Edin bemyndigas att efter
samverkan med lokalägare respektive verksamhetsansvariga fastställa öppettider i röstningslokalerna.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Kommunstyrelsekontoret presenterar ett förslag på röstningslokaler i de allmänna valen 2022 som
bedöms uppfylla de krav på tillgänglighet och värdeneutralitet som krävs. För att uppnå kontinuitet för
väljarna bygger förslaget på de röstningslokaler som användes i samband med
Europaparlamentsvalet 2019. Den enda skillnaden är att Havstornet föreslås ersätta Norrtälje
konsthall, eftersom den bedöms öka den geografiska tillgängligheten, säkerställa värdeneutraliteten
och eventuellt locka fler att rösta på grund av lokalens attraktivitet. Förslaget kommer kompletteras
med förslag till beslut om ytterligare två röstningslokaler, den ena är Bergshamra bygdegård och den
andra är Gräddö bys samfällighetslokal, när dessa har blivit bokade.

Ärendet
Beskrivning
Val- och demokratinämnden har redan tagit beslut om kommunens vallokaler inför de allmänna valen
2022, men ska även se till att det finns lämpliga röstningslokaler som i fråga om lokalisering,
tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta. Kommunstyrelsekontorets
förslag utgår från de lokaler som användes under förtidsröstningen i det senaste
Europaparlamentsvalet 2019, då man valde att utöka antalet röstningslokaler i Norrtälje stad från två
till tre stycken. Då användes Kommunhuset Ankaret, Norrtäljes stadsbibliotek och Norrtälje konsthall
som röstningslokaler. Valsamordningens förslag inför de allmänna valen 2022 är att antalet i Norrtälje
stad fortsatt är tre stycken, men att Norrtälje konsthall byts ut mot Havstornet. I övrigt lämnas
röstningslokalerna oförändrade jämfört med under Europaparlamentsvalet 2019, eftersom lokalerna
har fungerat väl och kontinuitet för väljarna är viktigt för ett högt valdeltagande. Beslut om ytterligare
två röstningslokaler kommer behöva tas på nämndsammanträdet i maj, gällande Bergshamra
bygdegård och Gräddö bys samhällighetslokal. Detta beror på att valsamordningen ännu inte fått
bekräftat att dessa kan användas för röstmottagning under förtidsröstningen.
Eftersom intagna vid häkte eller kriminalvårdsanstalt också ska erbjudas möjligheten att rösta finns
även Anstalten Norrtälje med i förslaget som särskilt röstmottagningsställe. I enlighet med tidigare val
planeras röstmottagningen där att hållas söndagen vecka före valdagen, alltså den 4 september. Då

är det valsamordningen som ser till att utbildade valarbetare finns på plats för att genomföra
röstmottagningen.
Kommunstyrelsekontoret föreslår även att beredningsansvarig Mikael Forssander och valsamordnare
Johanna Edin delegeras befogenhet att teckna hyresavtal för röstningslokalerna och fastställa dess
öppettider i samråd verksamhetsansvariga, i syfte att underlätta det administrativa arbetet. Men som
huvudregel kommer röstmottagningen följa den ordinarie verksamhetens öppettider. En röstningslokal
måste även vara öppen under vallokalernas ordinarie öppettider på valdagen, och där föreslås
Kommunhuset Ankaret, likt vid tidigare val, vara den lokal som erbjuder röstmottagning på valdagen.
Lagkrav
Detta ärende regleras av Vallag 2005:837.
Koppling till gällande styrdokument
Enligt val- och demokratinämndens reglemente ska nämnden aktivt verka för att öka valdeltagandet
inom kommunen, vilket är något som främjas med röstningslokaler som i fråga om lokalisering,
tillgänglighet, värdeneutralitet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta.
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Lokalkostnader i samband med genomförandet av de allmänna valen är inräknade i val- och
demokratinämndens budget för 2022. Eftersom Havstornet redan hyrs av kommunen under den
tilltänkta perioden kommer förslaget inte innebära någon ökad lokalkostnad. Den enda ekonomiska
konsekvensen av förslaget är att personalkostnaderna eventuellt blir lite högre, eftersom det kan
behövas extra bemanning nere på markplan och vid hissen.
Vid en riskanalys av förslaget att ersätta konsthallen med Havstornet har det framkommit att den nya
lokalen skulle kunna innebära en minskad tillgänglighet för personer med rörelsehinder. För att
säkerställa god tillgänglighet ska lokalen och framför allt hissen i anslutning till lokalen kontrolleras
utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.

Förvaltningens analys och slutsatser
I Norrtälje stad är antalet förtidsröstande alltid högt, där den största delen av rösterna tas emot på
Norrtälje stadsbibliotek. Inför Europaparlamentsvalet valde val- och demokratinämnden att avlasta
biblioteket genom beslut om ytterligare en röstningslokal i området, och då valdes konsthallen i
Norrtälje. Men vid en översyn av röstningslokalerna inför valen 2022 har valsamordningen istället valt
att föreslå Havshornet, eftersom den bedöms vara mer geografiskt tillgänglig för väljarna och i övrigt
lämplig för ändamålet. Dessutom bedömer valsamordningen att lokalens attraktivitet kan locka fler till
att rösta, samt att värdeneutralitet enklare uppnås i Havstornet jämfört med i konsthallen eftersom det
ibland visas utställningar med politiska budskap i konsthallen. Sammantaget är valsamordningens
slutsats att ett byte från konsthallen till Havstornet har potential att öka väljarnas möjlighet att rösta.
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