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Förteckning över valnämndens delegationsbeslut 2022‐01‐19 ‐ 2022‐03‐30
Dokumentnr. Dokumenttitel Ansvarig person Dokumentkategori
VN‐2022/20‐1 Delegationsbeslut‐ Deltagande på Valkonferens 2022 i Uppsala 

län 9 och 10 maj
Elin Mårtensson Delegationsbeslut

VN‐2022/15‐1 Delegationsbeslut ‐ behörighet och åtkomst för valkansliet till 
Valid

Markus Sjölén Gustafsson Delegationsbeslut

VN‐2022/14‐2 Delegationsbeslut ‐ Deltagande för vice ordförande i 
konferensen Val 2022 ‐  utmaningar och möjligheter den 24 
februari 2022

Markus Sjölén Gustafsson Delegationsbeslut

VN‐2022/14‐1 Delegationsbeslut ‐ Deltagande för ordförande i konferensen Val 
2022 ‐  utmaningar och möjligheter den 24 februari 2022

Markus Sjölén Gustafsson Delegationsbeslut
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Handläggare 
Markus Sjölén Gustafsson 

Tjänsteskrivelse 
2022-02-28 

Diarienummer 
VN-2022/11 

Valsamordnare   

 

Valnämnden 

Risk- och sårbarhetsanalys samt åtgärdsplan för valet 2022 

 

Förslag till beslut 

1. Valnämnden antar risk- och sårbarhetsanalys samt åtgärdsplan för valet 2022 i enlighet 
med förvaltningens förslag daterat 2022-02-28.  

2. Åtgärdsplanen ska följas upp av valnämnden innan röstningen inleds.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden uppdrog år förvaltningen att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys samt ta 
fram förslag på åtgärder på valnämndens sammanträde se VN 2021-09-07, § 6. Arbetet 
genomfördes under hösten 2021.  
 
Valnämndens ansvar 
Valnämnden spelar här en viktig roll i genomförandet av röstningen och i den preliminära 
rösträkningen. I ansvaret ingår att utse och utbilda röstmottagare, se till att lokaler, material 
och ordningen i val- och röstningslokaler upprätthålls på ett korrekt och säkert sätt. 
Valnämnden samverkar i genomförandet av valet med regionala och nationella myndigheter. 
Genomförandet av ett val är en stor uppgift och det är viktigt att valet går till på rätt sätt, att 
valet genomförs säkert och transparent.  
 
För att genomförandet av valet ska ske på ett bra sätt har valkansliet under hösten 2021 
genomfört en risk- och sårbarhetsanalys på uppdrag av valnämnden. Analysen ger 
förutsättningar för valnämnden att vidta åtgärder för att förebygga risker samt upprätta 
handlingsplaner för särskilda händelser. I säkerhetsarbetet ingår också samverkan med 
andra aktörer både vad gäller förebyggande, informationsspridning samt krisåtgärder.  
 
Hot mot svenska val 
Svenska myndigheter har påtalat risken för att antagonistiska hot, dvs. avsiktligt illvilliga 
handlingar i syfte att påverka, sker i syfte att påverka valet eller förtroendet för valets 
genomförande. Det finns dokumenterade fall av attacker som genomförts i under valen 2018 
och 2019.   
 
Valmyndigheten menar att det största hotet idag kommer från it-attacker och ryktesspridning 
via sociala medier. I valen 2014-2019 skedde också ett antal incidenter bland annat stulna 
valsedlar, förkryssade valsedlar, omflyttningar av valsedlar, sabotage av vallokaler, stölder 
av röstkort m.m. 
 
Valmyndigheten har tagit fram en dimensionerad hotbild inför valet 2022. Enligt 
Valmyndigheten finns ingen aktör som har förmåga att systematiskt påverka valresultatet. 
Valsystemet är manuellt, decentraliserat och transparent samt hanteras genom flera 
oberoende processer. Ett antal aktörer har dock förmågan att påverka valets genomförande 
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och förtroendet för valen exempelvis genom attacker mot vallokaler, försök att stjäla 
valsedlar eller medveten spridning av missinformation. Valadministrationen bör verka för att 
reducera antalet tillfällen en aktör kan utnyttja. Det är också viktigt att arbeta proaktivt mot 
missinformation.  
 
Varje kommun behöver utifrån denna ta fram en egen analys över faktiska hot vid 
genomförandet av valet. De största hoten mot valen i Knivsta är rekrytering av tillräckligt 
många röstmottagare, utbildning eller handhavandefel. Flertalet åtgärder vidtas i förslaget till 
åtgärdsplan som tagits fram. 
 
Resultat 
I riskanalysen har totalt nio tematiska områden identifierats med totalt 49 moment där det 
finns en risk att valkansliets arbete eller valets genomförandekan  påverkas. Bland de 49 
momenten har graderingen av risken i 26 fall ansetts som låg, i fall 20 medel. Tre moment 
har graderats med en hög risk. I anslutning till riskerna har 104 åtgärder identifierats med en 
ansvarig utsedd för att åtgärda respektive risk.  
 
Av de risker som identifierats är det framförallt risker för tillbud och olyckor under 
genomförandet av valet samt olika typer av externa händelser (exempelvis försök till 
informationspåverkan eller sabotage). Flertalet åtgärder syftar till att stärka beredskapen för 
valnämnden att agera snabbt och att arbeta förebyggande för att motverka sårbarheter.  
 
Åtgärderna föreslås följas upp av valnämnden i slutet av sommaren innan röstningen drar 
igång.  
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet innebär ingen ekonomisk konsekvens. Åtgärdsplanen kan genomföras inom 
befintliga resurser.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista 
 
Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat 2021-02-28 

Förslag till risk- och sårbarhetsanalys samt åtgärdsplan för valet 2022, daterad 2022-02-28 
sekretess enligt 18 kap. 13 § offentlighets och sekretesslagen (2009:400) 
 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
 
 
Hanne Natt och Dag 
T.f. Chef för kommunledningskontoret 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Risk- och sårbarhetsanalysen påverkar främst valnämndens arbete, väljarna och 
röstmottagarna. Samtliga är över 18 år.  

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Handläggare 
Markus Sjölén Gustafsson 

Tjänsteskrivelse 
2022-03-24 

Diarienummer 
VN-2022/17 

   

 

Valnämnden 

Beslut om val- och röstningslokaler i valet 2022 

 

Förslag till beslut 

1. Valnämnden antar förslaget på val- och röstningslokaler för valet 2022 i enlighet med 
tjänsteutlåtandet daterat 2022-03-24. 

2. Valnämnden mottar rapporten förslag på val- och röstningslokaler samt 
tillgänglighetsredogörelse, daterad 2022-03-24. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt vallagen ska det för varje valdistrikt finnas en vallokal. Knivsta kommun har tolv distrikt 
och alltså ska tolv lokaler fastställas. Kommunen ska också se till att det finns lämpliga 
lokaler för förtidsröstning. Vid i valet 2022 behövs två röstningslokaler. 
 

Val- och röstningslokaler 

Valnämnden ansvarar för att det finns vallokaler i varje valdistrikt.  
 
Knivsta kommun har sedan 2018 tolv valdistrikt distrikt (Lagga-Östuna, Vassunda, Östra 
Knivsta, Husby-Långhundra, Norra Alsike, Vrå, Boängen, Södra Knivsta, Västra Knivsta, 
Tallbacken, Sågen och Gredelby). Enligt 4 kap. 20 § vallagen ska det för varje valdistrikt 
finnas en vallokal. Vallokalen ska vara tydligt avgränsad så att väljare inte hindras eller störs 
under röstningen och ska även vara lämplig utifrån lokalisering, tillgänglighet och 
öppethållande så att det ger väljare goda möjligheter att rösta.  
 
Enligt 4 kap. 22 §, samma lag ska kommunen se till att det finns lämpliga lokaler för 
förtidsröstning. I de allmänna valen i september 2018 och valet till Europaparlamentsvalet 
valde över 40 % av de röstande i kommunen att förtidsrösta i kommunens två 
röstningslokaler. Röstningslokalen i kommunhuset används i betydligt högre utsträckning än 
röstningslokalen Alsike. Tider och dagar för röstningslokalerna beslutas av valnämnden i 
separat ärende.  
 
Valkansliet har genomfört besök vid samtliga föreslagna lokaler för att kontrollera lokalernas 
lämplighet ur tillgänglighetssynpunkt. En redogörelse för tillgängligheten i varje lokal, samt 
motiveringen till varför en lokal bedöms som lämplig återfinns i en separat rapport Förslag på 
val- och röstningslokaler 2022 samt tillgänglighetsredogörelse.  
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Förslag på val- och röstningslokaler 2022 

Valkansliet föreslår att följande val- och röstningslokaler används  

Distrikt Fastighet Lokal 
Förtidsröstning Kommunhuset (ny) ”f.d. cafét” 

Förtidsröstning Alsike skola (flytt) Skolrestaurangen 

  

Boängen Alsike sporthall (ny) Vid behov delas lokalen i två 

Gredelby Högåsskolan Gymnastiksal 

Husby-Långhundra Långhundraskolan Gymnastiksal 

Lagga-Östuna Lagga skola Gymnastiksal 

Norra Alsike Adolfsbergsskolan (ny) Skolrestaurang 

Sågen Högåsskolan (flytt) Skolrestaurang 

Södra Knivsta Centrum för Idrott och Kultur Sporthall B (stora delen) 

Tallbacken Centrum för Idrott och Kultur Sporthall B (mindre delen) 

Vassunda Björkhallen (ny) - 

Vrå Alsike skola Skolrestaurang 

Västra Knivsta Ängbyskolan Skolrestaurang 

Östra Knivsta Thunmansskolan (flytt) Skolrestaurang 

   

Backup Alsike sporthall ”Delad hall” 

Backup Thunmansskolan Elevcafé 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

För användning av kommunala fastigheter betalas ingen hyra. För nyttjande och 
återställande av lokalen i Vassunda tillkommer en mindre kostnad som tas inom ramen för 
Valnämndens driftsbudget.  

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-24 

Rapport - Förslag på val- och röstningslokaler 2022 samt tillgänglighetsredogörelse.  

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

 

Hanne Natt och Dag  

Tf. Chef för kommunledningskontoret  



 § 25 Fastställande av val- och röstningslokaler samt tillgänglighetsredogörelse i valet 2022 - VN-2022/17-1 Fastställande av val- och röstningslokaler samt tillgänglighetsredogörelse i valet 2022 : Fastställande av val- och röstningslokaler samt tillgänglighetsredogörelse i valet 2022

Sida 3 av 3 

 
 

 

  

 
Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Röstmottagningsställena i skolorna används under tider där eleverna inte är där.  

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Ej relevant.  

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

Ej relevant.  

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Sammanfattning 
Valnämnden ansvarar för att det ska finnas val och röstningslokaler i kommunen. 
Vallagen anger vilka kriterier som vallokaler behöver uppfylla. Det ställs bland annat 
krav på tillgänglighet, placering och värdeneutralitet. I övrigt måste lokalen också 
vara tillräckligt stor för att väljarna inom ett avgränsat område ska kunna ta valsedlar 
och göra i ordning sina röster bakom en valskärm.  
 
Inför varje val behöver valnämnden bedöma vilka lokaler som är lämpligast. 
Valkansliet rekommenderar att nedanstående lokaler används som val- och 
röstningslokaler 2022.  
 

Sammanställning av förslag på val- och röstningslokaler 2022 
Distrikt Lokal Övrigt 

Förtidsröstning Kommunhuset (ny) ”f.d. cafét” 
Förtidsröstning Alsike skola (flytt) Skolrestaurangen 

  
Boängen Alsike sporthall (ny) Vid behov delas lokalen i två 
Gredelby Högåsskolan Gymnastiksal 

Husby-Långhundra Långhundraskolan Gymnastiksal 
Lagga-Östuna Lagga skola Gymnastiksal 
Norra Alsike Adolfsbergsskolan (ny) Skolrestaurang 

Sågen Högåsskolan (flytt) Skolrestaurang 
Södra Knivsta Centrum för Idrott och Kultur Sporthall B (stora delen) 

Tallbacken Centrum för Idrott och Kultur Sporthall B (mindre delen) 
Vassunda Björkhallen (ny) - 

Vrå Alsike skola Skolrestaurang 
Västra Knivsta Ängbyskolan Skolrestaurang 
Östra Knivsta Thunmansskolan (flytt) Skolrestaurang 

   
Backup Alsike sporthall ”Delad hall” 
Backup Thunmansskolan Elevcafé 
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1. Krav på vallokaler  
 
Enligt reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Knivsta kommun (antagen 6 
juni 2021) § 50 ska valnämnden ansvara för de uppgifter som, enligt vallagen och 
övriga valförfattningar ankommer på den lokala valmyndigheten vid genomförandet 
av allmänna val.  
 
I 4 kap. 20 § vallagen (2005:837)  står att varje kommun ska se till att det finns 
lämpliga lokaler som kan användas som vallokaler ”och som i fråga om lokalisering, 
tillgänglighet och öppethållande ger väljare goda möjligheter att rösta.”  
 
Vallagen anger också att vallokalen ska vara tydligt avgränsad och även i övrigt 
lämpad för ändamålet så att väljare inte hindras eller störs under röstningen. Lokalen 
får heller inte ha anknytning till en viss politisk sammanslutning och den bör inte ha 
anknytning till en viss religiös anknytning eller till ett visst företag som kan tänkas 
påverka väljaren i samband med röstningen. Motsvarande bestämmelser för 
röstningslokaler (ofta benämnda som förtidsröstningslokaler) finns i 4 kap. 22 § 
vallagen.  
 
Vidare framgår att det ska finnas en vallokal för varje valdistrikt. Sedan 2018 är det 
tolv valdistrikt i Knivsta (KS-2017/354). Valnämnden får själv bestämma antalet 
förtidsröstningslokaler men bestämmer själv vilka tider och dagar som en 
röstningslokal ska vara öppen.  
 
Valnämnden är alltså skyldig att tillhandahålla val- och röstningslokaler. Vallagen 
anger vidare ett antal kriterier och målsättningar som lokalerna ska uppfylla.  
 

1.1 Lämpliga lokaler i fråga om lokalisering, tillgänglighet och 
öppethållande 
 
Vad som innefattas i begreppen lokalisering i vallagens mening har aldrig preciserats 
av lagstiftaren. I äldre vallagar har kommunen haft ansvar för att tillhandahålla 
”lämpliga lokaler”, där exempelvis centralitet och tillgänglighet ansågs ingå. Den 
nuvarande formuleringen om ”lämpliga lokaler i fråga om lokalisering, tillgänglighet 
och öppethållande” infördes inför valet 2002 och överfördes i nuvarande vallag 2005.  
 
Vallagen har som huvudregel att vallokaler ska befinna sig inom valdistriktet, för att 
väljare lätt ska kunna ta sig till lokalen, det är dock inte ett absolut krav. Möjligheten 
till lokala anpassningar finns eftersom kommunernas förutsättningar skiljer sig åt när 
det kommer till geografisk utbredning och invånarantal. I fråga om lämplig lokalisering 
kan man beakta exempelvis centralitet, närhet till kommunikationer och hur pass 
”välkänd” platsen är för väljarna. Det går också med nuvarande reglering att placera 
flera vallokaler inom samma byggnad (exempelvis en skola) eller att placera en 
vallokal i ett annat valdistrikt om kommunen finner det mer lämpligt.  
 
I förhållande är bestämmelserna kring öppethållande betydligt tydligare. Huvudregeln 
är att vallokaler är öppna från klockan 08:00 till 20:00 (vid nationella val) och till 
klockan 21:00 (vid val till Europaparlamentet). Det finns möjlighet att i undantagsfall 
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begränsa öppettiderna för en vallokal – men dessa regler är till för vallokaler som är 
placerade i glesbygd och valdistrikt med få väljare. Bestämmelserna finns i 4 kap. 21 
§ vallagen.  
 
För förtidsröstningslokaler gäller att minst en lokal ska vara öppen varje dag under 
förtidsröstningsperioden. Röstningsperioden för valet 2022 är 24 augusti till 11 
september. Här finns ingen bestämmelse om antalet timmar lokalens ska vara öppen 
förutom på valdagen då röstningslokalen ska vara öppen samma tider som 
vallokalerna. Bestämmelserna  om röstningslokalernas öppethållande finns i 4 kap. 
24 §. Beslutet om röstningslokalernas öppningshållande hanteras i separat ärende. 
 
Att vallokalerna är tillgängliga för väljare med funktionsnedsättning har länge setts 
som viktigt eftersom det ytterst handlar om människors möjlighet att rösta. Fram till 
2014 fanns vissa möjligheter för valnämnden att vid ”särskilda skäl” få godkänt av 
Länsstyrelsen att använda en lokal som inte var tillgänglig.1 Numera finns inte den 
möjligheten kvar. Ändringen tillkom bland annat eftersom undantaget ansågs strida 
mot internationella konventioner. I anslutning till ändringen anförde regeringen också 
att sedan 2001 finns ett krav i plan- och bygglagen om att ”hinder mot tillgänglighet till 
eller användbarhet av lokaler dit allmänheten har tillträde ska alltid avhjälpas, om 
hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt 
avhjälpta”. Den nationella målsättningen var att dessa enkelt avhjälpta åtgärder 
skulle ha varit genomförda senast vid utgången av 2010 (prop. 2013/14:37 s. 29). 
 
I bedömningen av om lokaler kan anses tillgängliga finns det föreskrifter och 
allmänna råd utgivna av Boverket (BOFS:2013:9) som fungerar som bas för 
bedömningen av tillgängliga allmänna utrymmen. Bland de aspekter som föreskriften 
tar upp finns:  

 Mindre nivåskillnader och trappsteg, 
 Höga trösklar, 
 Tunga dörrar, 
 Olämpligt placerade dörröppnare, 
 Bristande kontrastmarkeringar, bristande varningsmarkeringar, 
 Bristande skyltning, 
 Dålig ljudmiljö, 
 Avsaknad av hörselslinga, 
 Avsaknad av ledstänger, 
 Bristande balansstöd, 
 Brister i utformning och placering av fast inredning.  

 
Valmyndigheten betonar i sin valhandledning att tillgängligheten även innefattar 
utemiljön och själva tillgången till byggnaden.  
 

1.2 Tydligt avgränsad lokal  
En vallokal eller röstningslokal ska vara tydligt avgränsad och i övrigt lämpad för 
ändamålet, så att väljare inte hindras eller störs under röstningen. Det ska vara klart 

                                                             
1 För att ändå säkerställa att väljare med funktionsnedsättning inte kan förvägras sin 
rösträtt finns fortfarande bestämmelser om att ta emot en sån väljares valkuvert 
utanför röstmottagningsstället. 8 kap. 7a § vallagen 
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inom vilket område röstmottagarna har befogenhet och skyldighet att upprätthålla 
sådan ordning som förutsätts för att väljaren ska kunna rösta med bibehållen 
valhemlighet.  
 

Om lokalen är placerad i ett utrymme där det pågår andra aktiviteter, som exempelvis 
bibliotek, ska den tydligt avgränsas genom till exempel avskärmningar. Det får inte 
heller komma in ljud i lokalen som kan påverka väljaren. 
 

1.3 Värdeneutralitet   
På samma sätt som vallokalerna ska vara avgränsade för att inte kunna anses 
påverka väljaren ska lokalen inte ha koppling till en ideologi eller organisation som 
valnämnden kan anta att väljarna inte påverkas. Bestämmelsen anger att lokalen inte 
ska ha en koppling till en politisk sammanslutning och att lokalen inte bör ha koppling 
till en viss religiös anslutning eller ett visst företag. Det handlar både om lokaler där 
valnämnden kan anta att väljaren skulle kunna påverkas av valet eller att en väljare 
skulle avstå från att rösta på grund av användandet av en viss lokal.  
 
Till skillnad från bestämmelserna om tillgänglighet finns här en viss möjlighet att 
använda byggnader där den värdemässiga neutraliteten skulle kunna ifrågasättas. I 
förarbetena exemplifieras t.ex. med användandet av församlingshem vilka ofta anses 
som tillgängliga i glesbygdsområden. Inte heller anses exempelvis gallerior, förskolor 
eller vårdboendens om drivs av privata utförare bryta mot bestämmelsen.  
 

1.4 Ytterligare hänsyn 
Vallagen har ytterligare ett antal bestämmelser som påverkar utformningen av 
vallokaler. Bland annat finns det sedan år 2019 gällande bestämmelsen om att det i 
anslutning till röstmottagningsställe ska anordnas en lämplig avskärmad plats där 
väljaren kan ta sina valsedlar utan insyn (8 kap. 2 § vallagen). Lagen specificerar att 
platsen i huvudsak ska vara utanför vallokalen, men att om det inte är möjligt får en 
sådan plats anordnas inne i lokalen. Kravet på avskärmningar väntas kräva 
ytterligare plats eftersom fler valsedelställ kommer behövas. Vidare ställer det ofta 
krav på ett lämpligt utrymme utanför själva vallokalen som ska utnyttjas. Vidare 
framgår av vallokalen att den ska vara tillräckligt stor för att möbleras med 
valskärmar och valurna. Dessa ska också placeras på ett sätt så att valhemligheten 
kan säkerställas.  
 

2. Bedömning 
Att hitta lämpliga lokaler som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande 
ger väljarna goda möjligheter att rösta, samtidigt som de är tydligt avgränsade och 
även i övrigt lämpade för ändamålet så att väljare inte hindras eller störs under 
röstningen är en utmaning. Lokalen ska därtill uppfattas som värdeneutral, det vill 
säga att 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. Som framgått ovan finns det 
många faktorer att väga in vid bedömningen när valnämnden ska besluta om 
lämpliga lokaler för röstning. 
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Valmyndigheten påpekar att det inte alltid går att uppfylla alla kraven. Inför varje val 
behöver valnämnden därför göra en bedömning av lokalernas lämplighet. 
Valmyndigheten betonar särskilt, att i de fall något av kriterierna behöver stå tillbaka 
krävs att valnämnden motiverar valet av lokal. I avsnitt 3 finns en redogörelse för de 
lokaler som föreslås användas i valet 2022.  
 
Valnämnden måste enligt förarbetena fråga sig om det kan leda till att valdeltagandet 
sjunker på grund av att vissa lokaler nyttjas eller inte nyttjas. I den avvägning som 
valnämnden gör när den ska bestämma om en lokal är lämplig, måste det vägas in 
om väljarna går miste om närhet och tillgänglighet. Det kan exempelvis bli svårare för 
personer med funktionsnedsättning att rösta, om vissa lokaler inte kan användas.  
 
Valmyndigheten rekommenderar följande kriterier och egenskaper gällande lämpliga 
röstmottagningsställen. Kriterierna är listade utan inbördes ordning.  

 Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning  
 Lokalens förutsättningar att underlätta för väljarna att rösta  
 Geografiskt avstånd för väljaren 
 Praktisk placering, t.ex. närhet till annan service  
 Lokalens förutsättningar vad gäller trängsel och köer  
 Möjligheter till avgränsning och avskildhet  
 Avstånd till politiska evenemang eller liknande  
 Väljaren ska uppfatta lokalen som värdeneutral 

 
Valkansliet har försökt att beakta samtliga av dessa kriterier så långt det är möjligt. 
Av dessa kriterier har valkansliet dock gjort bedömningen att tillgängligheten ändå 
anses vara det viktigaste eftersom det direkt påverkar väljarens möjlighet att rösta. 
Inför valet 2018 togs en tillgänglighetschecklista fram av valkansliet. Samma 
checklista har använts inför årets val. Resultatet från inspektioner av lokalerna i 
februari-mars 2022 redovisas efter varje avsnitt. För att ha en beredskap för 
eventuella rekommendationer från nationella myndigheter för att undvika trängsel har 
också lokalernas storlek och möjligheten att skapa bra flöden (separata in- och 
utgångar särskilt beaktats). I vissa fall uppnår inte lokalen kriteriet som anges. I det 
fallet finns oftast en kommentar som antingen anger en åtgärd eller förklaring till 
placeringen.  
 
I förhållande till varje distrikt finns angivet historik, samt den bedömning som 
valkansliet gör över lokalers lämplighet. I de fall tidigare vallokaler ändras finns 
skälen redovisade.  
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3. Vallokaler 
 
 

3.1 Valdistrikt: 3366 Boängen 
 
Historik 
Boängen är ett valdistrikt som omfattar de södra delarna av Alsike tätort och Ar. 
Valdistriktet bildades 2018 genom en delning av det tidigare valdistriktet Alsike och 
hade ungefär 950 röstberättigade 2018. I valen till riksdag, kommun och landsting 
2018 och i valet till Europaparlamentet 2019 användes hemkunskapssalen i Alsike 
skola som vallokal.  
 
Föreslagen lokal 2022 
 

Valdistrikt 3366 Boängen 
Lokal Alsike sporthall 
Adress Morkullegatan 4,  

741 45 Knivsta  
Koordinater Latitud: 59.74887811179028, 

Longitud: 17.78193740908433 
 
Förvaltningen gör bedömningen att 
hemkunskapssalen inte är lämplig att 
använda i valet 2022. Hemkunskapssalen i 
Alsike skola tillhör visserligen ett av de största 
klassrummen i skolan men den kommer vara 
för trång när fler valsedelställ används. Redan 
vid valet 2019 påtalades att lokalen upplevdes 
som trång med de nya valsedelställen.  
 
Att placera valsedelställen utanför 
hemkunskapssalen går inte, eftersom 
skolresturangen bredvid också används som 
vallokal. Hemkunskapssalen saknar 
tillgänglighetanpassad nödutgång. 
 
I valet 2022 föreslås Boängen använda Alsike sporthall som vallokal. Sporthallen 
uppfyller de krav som ställs på vallokaler i 4 kap. 20 § vallagen i fråga om lokalisering 
och tillgänglighet. Lokalen är inte heller kopplad till en viss politisk eller religiös 
anslutning eller till ett visst företag. Vallokalen är placerad inom valdistriktet och är 
möjlig att avgränsa. Sporthallen skulle också genom en skiljevägg delas upp i två 
lokaler (som back-up lokal se avsnitt 5.2).  
 
Valkansliet menar att ändringen till sporthallen har flera fördelar:  

 Sporthallen är en större lokal och det finns inga hinder för rullstolsburna vid 
nödutgången (vallokalens tillgänglighet ökar). 

 Trängseln kommer av samma anledning vara mindre då färre väljare kommer 
befinna sig på samma plats. 
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Nackdelar:  

 Förändringar av vallokaler medför en viss risk att väljare går till skolan av 
vana. Röstmottagare kommer dock kunna vägleda väljare till rätt lokal (Alsike 
sporthall). 

 När Boängen flyttas innebär det en försämring för röstmottagarna i de två 
lokalerna att samarbeta med varandra, exempelvis kunna ställa frågor, utbyta 
valsedlar som riskerar att ta slut. 

 
Tillgänglighetsredogörelse: Alsike sporthall 

Entré – tillgänglighet 
X Värdeneutral entré  

X 
Gångvägen fram till entrén är 
framkomlig för rullstol/rollator 

 

X 
Parkeringsplats reserverad, för nedsatt 
funktionsförmåga, inom 25 meter 

 

 Om trappa; ramp eller hiss Ej aktuellt. Entré via markplan.  
X Automatisk dörröppnare  
X Dörr; Passagemått minst 80 cm  
X Tröskel; högst 15 mm och avfasad  

X 
Anvisad plats för rökare; minst 15 meter 
från entré 

 

Inomhus – tillgänglighet 
X Värdeneutral lokal  
X Inga trappsteg mellan lokalerna  
 Om hiss; minst 1,1x1,4m Ej aktuellt.  
 Framför hiss 1,5x1,5m. Passagemått 

minst 80cm 
Ej aktuellt. 

X Alla dörrar; automatisk dörröppnare eller 
uppställda 

In- och utgång kommer ställas upp 
med dörrstopp.  

X Trösklar högst 15mm och avfasad  

 
Kontrastmarkeringar vid viktiga 
målpunkter (entré, toalett, 
höjdskillnader, glasväggar) 

 

 Om trappa; ledstång Ej aktuellt. 
X Tillgänglig sittyta 45+ cm med rygg- och 

armstöd 
 

X 
Toalett, för person med nedsatt 
funktionsförmåga, finns 

Utanför lokalen.  

X Lokalen har inga heltäckningsmattor  

X 
Lokalen har bra ljudförhållanden 
(lekmannamässig bedömning) 

Visst eko. 

X 
Lokalen har bra ljusförhållanden 
(lekmannamässig bedömning) 

 

X 
Plats för förvaring av ledar-, signal och 
servicehundar 
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3.2 Valdistrikt: 3571 Gredelby 
 
Historik 
Gredelby är ett valdistrikt som omfattar de norra delarna av Knivsta centralort med 
området kring Gredelby hagar och Östra Ängby. Valdistriktet bildades 2018 genom 
en delning av det tidigare valdistriktet Centrala Knivsta och hade ungefär 1100 
röstberättigade 2018. I valen till riksdag, kommun och landsting 2018 och i valet till 
Europaparlamentet 2019 användes Högåsskolans gymnastiksal som vallokal.  
 
Föreslagen lokal 2022 
 

Valdistrikt 3571 Gredelby 
Lokal Gymnastiksalen, Högåsskolan 

Adress Lertagsvägen 1A,  
741 39 Knivsta  

Koordinater Latitud: 59.73116699204809 
Longitud: 17.786252277242696  

 

Förvaltningen föreslår att lokalen återanvänds 
som vallokal för Gredelby 2022.  
 
Gymnastiksalen i Högåsskolan är rymlig och 
uppfyller i övrigt de krav som ställs på 
vallokaler  i 4 kap. 20 § vallagen i fråga om 
lokalisering och tillgänglighet. Vallokalen är inte 
heller kopplad till en viss politisk eller religiös 
anslutning eller till ett visst företag. 
 
Valsedelställen bör inte placeras i vallokalerna enligt vallagen, men eftersom det 
kommer vara två vallokaler i Högåsskolan kan valsedelställen inte placeras utanför 
vallokalen. Vallokalen är inte placerad inom valdistriktet, men ligger med tanke på 
distriktets utformning centralt för distriktets väljare. Lokalen kommer ha gemensam 
entré med valdistriktet Sågen, men vallokalerna har varsin utgång, på så sätt 
minskas viss trängsel.  
 
För röstmottagarna i Högåsskolan finns det begränsade möjligheter till att vila.  
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Tillgänglighetsredogörelse: Gymnastiksalen Högåsskolan 
 

Entré – tillgänglighet 
X Värdeneutral entré  

X 
Gångvägen fram till entrén är 
framkomlig för rullstol/rollator 

 

X 
Parkeringsplats reserverad, för nedsatt 
funktionsförmåga, inom 25 meter 

En tillfällig parkeringsplats kommer 
att ordnas likt tidigare val.  

 Om trappa; ramp eller hiss Ej aktuellt. Entré via markplan.  
X Automatisk dörröppnare  
X Dörr; Passagemått minst 80 cm  
X Tröskel; högst 15 mm och avfasad  

 
Anvisad plats för rökare; minst 15 meter 
från entré 

Ej aktuellt. Skolorna är helt rökfria 
zoner 

Inomhus – tillgänglighet 
X Värdeneutral lokal  
X Inga trappsteg mellan lokalerna  
 Om hiss; minst 1,1x1,4m Ej aktuellt.  
 Framför hiss 1,5x1,5m. Passagemått 

minst 80cm 
Ej aktuellt. 

X Alla dörrar; automatisk dörröppnare eller 
uppställda 

Dörr till gymnastiksalen och 
omklädningsrum kommer att ställas 
upp.  

X Trösklar högst 15mm och avfasad  

 
Kontrastmarkeringar vid viktiga 
målpunkter (entré, toalett, 
höjdskillnader, glasväggar) 

Saknas vid de mörka pelarna under 
trappan (utanför vallokal). 

 Om trappa; ledstång Ej aktuellt. 
X Tillgänglig sittyta 45+ cm med rygg- och 

armstöd 
 

X 
Toalett, för person med nedsatt 
funktionsförmåga, finns 

Saknas direkt uppsikt över toaletten 
från lokalen. Larmet går till del av 
skolan vi inte har tillgång till.   

X Lokalen har inga heltäckningsmattor  

X 
Lokalen har bra ljudförhållanden 
(lekmannamässig bedömning) 

 

X 
Lokalen har bra ljusförhållanden 
(lekmannamässig bedömning) 

 

X 
Plats för förvaring av ledar-, signal och 
servicehundar 
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3.3 Valdistrikt: 3775 Husby-Långhundra

Historik
Husby-Långhundra är ett valdistrikt som omfattar de ostligaste delarna av
kommunen. Valdistriktet har varit oförändrat sedan kommunen bildades och hade
ungefär 900 röstberättigade 2018. I valen till riksdag, kommun och landsting 2018
och i valet till Europaparlamentet 2019 användes Långhundra skolas gymnastiksal
som vallokal.

Föreslagen lokal 2022

Valdistrikt 3775 Husby-Långhundra
Lokal Gymnastiksalen, Långhundra skola
Adress Husby-Långhundra

741 95 Knivsta
Koordinater Latitud: 59.7506401708458

Longitud: 18.019803701608286

Förvaltningen bedömer att
Långhundra skolas gymnastiksal
ska användas i valet igen.
Lokalen är rymlig och har genom
omklädningsrum möjlighet till att
skapa ett bra flöde genom
lokalen. Förvaltningen gör
bedömningen att lokalen
uppfyller kraven i 4 kap. 20 §
vallagen i fråga om lokalisering,
tillgänglighet och värdeneutralitet.
I tidigare val har det noterats att
grinden till skolgården inte kan
öppnas av person sittandes i
rullstol. Därför behöver den stå
öppen under valdagen. Tidigare
har också en bom väster om
skolan behövt ställas upp för att personer med rullstol ska kunna använda
parkeringen mellan kyrkan och skolan. Bommen har nu tagits bort.

I tidigare tillgänglighetsbedömningar har det noteratsatt larmlampan vid
handikapptoaletten inte syns från vallokalen. Det stämmer fortfarande.
Röstmottagarna behöver därför ha viss uppsikt i hallen.

Det är möjligt att valsedelställen kan behöva placeras inne i vallokalen eftersom ytan
mellan entrén och gymnastiksalen är ganska liten.
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Tillgänglighetsredogörelse: Gymnastiksalen, Långhundra skola 
 

Entré – tillgänglighet 
X Värdeneutral entré  

X 
Gångvägen fram till entrén är 
framkomlig för rullstol/rollator 

 

X 
Parkeringsplats reserverad, för nedsatt 
funktionsförmåga, inom 25 meter 

 

 Om trappa; ramp eller hiss Ej aktuellt. Entré via markplan.  
X Automatisk dörröppnare  
X Dörr; Passagemått minst 80 cm  
X Tröskel; högst 15 mm och avfasad  

 
Anvisad plats för rökare; minst 15 meter 
från entré 

Ej aktuellt. Skolorna är helt rökfria 
zoner 

Inomhus – tillgänglighet 
X Värdeneutral lokal  
X Inga trappsteg mellan lokalerna  
 Om hiss; minst 1,1x1,4m Ej aktuellt.  
 Framför hiss 1,5x1,5m. Passagemått 

minst 80cm 
Ej aktuellt. 

X Alla dörrar; automatisk dörröppnare eller 
uppställda 

Dörr till gymnastiksalen och 
omklädningsrum kommer att ställas 
upp. Dörröppnare vid entré 

X Trösklar högst 15mm och avfasad  

X 
Kontrastmarkeringar vid viktiga 
målpunkter (entré, toalett, 
höjdskillnader, glasväggar) 

 

 Om trappa; ledstång Ej aktuellt. 
X Tillgänglig sittyta 45+ cm med rygg- och 

armstöd 
 

X 
Toalett, för person med nedsatt 
funktionsförmåga, finns 

Saknas direkt uppsikt över toaletten 
från lokalen.  

X Lokalen har inga heltäckningsmattor  

X 
Lokalen har bra ljudförhållanden 
(lekmannamässig bedömning) 

 

X 
Lokalen har bra ljusförhållanden 
(lekmannamässig bedömning) 

 

X 
Plats för förvaring av ledar-, signal och 
servicehundar 
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3.4 Valdistrikt: 3259 Lagga-Östuna 
 

Historik 
Lagga-Östuna är ett valdistrikt som omfattar byarna Lagga och Östuna-Spakbacken 
med omgivande landsbygd. Valdistriktet är oförändrat sedan kommunen bildades och 
hade ungefär nästan 1300 röstberättigade 2018. I valen till riksdag, kommun och 
landsting 2018 och i valet till Europaparlamentet 2019 användes Lagga skolas 
gymnastiksal som vallokal.  
 
Föreslagen lokal 2022 
 

Valdistrikt 3259 Lagga-Östuna 
Lokal Gymnastiksalen, Lagga skola 
Adress Lagga skola 

741 93 Knivsta  
Koordinater Latitud: 59.79695878383816 

Longitud: 17.837501661365838 
 
 
Förvaltningen gör bedömningen 
att Lagga skolas gymnastiksal ska 
användas som vallokal i valet 
2022. Vid ett antal tillfällen har 
hembygdsgården i Lagga 
föreslagits som vallokal. 
Hembygdsgården är dock inte 
tillgänglig för väljare i rullstol 
eftersom ramp saknas vid entrén.  

Den mest lämpliga lokalen i valet 
2022 är fortsatt gymnastiksalen i 
skolan. Lokalen uppfyller 
invändigt alla kriterier avseende 
tillgänglighet. Värt att notera är att 
personer i rullstol behöver ta sig 
genom ett omklädningsrum för att 
nå en nödutgång i markplan i 
händelse av att ingången till vallokalen skulle blockeras.  

Utrymmet utanför vallokalen är vidare för litet för att kunna rymma tre valsedelställ. 
Dessa kommer därför behöva placeras i vallokalen.  

Delar av skolgården är täckt av grusunderlag vilket kan försvåra för en person i 
rullstol eller med rullator, det finns dock en smal asfalterad länga från 
handikapparkeringen in i vallokalen. För att kunna ta sig in på skolgården från 
handikapparkeringen behöver en grind lyftas av. Nivåskillnader är kontrastmarkerade 
i gult. På det stora hela gör förvaltningen bedömningen att vägen in i vallokalen är 
tillgänglig om grinden lyfts av. I övrigt bedöms lokalen vara lämpligt placerad i 
valdistriktet och uppfylla kraven på värdeneutralitet.   
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Tillgänglighetsredogörelse: Gymnastiksalen, Lagga skola 
 

Entré – tillgänglighet 
X Värdeneutral entré  

X 
Gångvägen fram till entrén är 
framkomlig för rullstol/rollator 

Givet öppen grind. 

X 
Parkeringsplats reserverad, för nedsatt 
funktionsförmåga, inom 25 meter 

 

 Om trappa; ramp eller hiss Ej aktuellt. Entré via markplan.  
X Automatisk dörröppnare  
X Dörr; Passagemått minst 80 cm  
X Tröskel; högst 15 mm och avfasad  

 
Anvisad plats för rökare; minst 15 meter 
från entré 

Ej aktuellt. Skolorna är helt rökfria 
zoner 

Inomhus – tillgänglighet 
X Värdeneutral lokal  
X Inga trappsteg mellan lokalerna  
 Om hiss; minst 1,1x1,4m Ej aktuellt.  
 Framför hiss 1,5x1,5m. Passagemått 

minst 80cm 
Ej aktuellt. 

X Alla dörrar; automatisk dörröppnare eller 
uppställda 

Dörr till gymnastiksalen och 
omklädningsrum kommer att ställas 
upp. Dörröppnare vid entré 

X Trösklar högst 15mm och avfasad  

X 
Kontrastmarkeringar vid viktiga 
målpunkter (entré, toalett, 
höjdskillnader, glasväggar) 

Utanför lokalen.  

 Om trappa; ledstång Ej aktuellt. 
X Tillgänglig sittyta 45+ cm med rygg- och 

armstöd 
 

X 
Toalett, för person med nedsatt 
funktionsförmåga, finns 

Saknas direkt uppsikt över toaletten 
från lokalen.  

X Lokalen har inga heltäckningsmattor  

X 
Lokalen har bra ljudförhållanden 
(lekmannamässig bedömning) 

 

X 
Lokalen har bra ljusförhållanden 
(lekmannamässig bedömning) 

 

X 
Plats för förvaring av ledar-, signal och 
servicehundar 
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3.5 Valdistrikt: 3364 Norra Alsike 
 

Historik 
Norra Alsike är ett valdistrikt som omfattar Alsike östra landsbygd och området kring 
den gamla tätorten. Valdistriktet bildades 2018 från det tidigare valdistriktet Alsike 
och hade omkring 950 röstberättigade 2018. I valen till riksdag, kommun och 
landsting 2018 och i valet till Europaparlamentet 2019 användes Brännkärrsskolans 
skolrestaurang som vallokal.  
 
Föreslagen lokal 2022 
 

Valdistrikt 3364 Norra Alsike 
Lokal Skolrestaurangen, Adolfsbergsskolan 
Adress Lustigkullagatan 18 

741 47 Knivsta  
Koordinater Latitud: 59.75926704613797 

Longitud: 17.769726258123505 
 
Förvaltningen gör 
bedömningen att 
Brännkärrsskolan inte bör 
användas som vallokal i valen 
2022.  
 
Brännkärrskolan användes 
som vallokal 2018 första 
gången till följd av den ökade 
mängden valdistrikt. Skolan, 
som är bygd 2013, och 
matsalen fungerade som 
vallokal, men hade vissa 
svårigheter ur 
tillgänglighetssynpunkt. Det 
största problemet var vägen till 
lokalen. Det krävdes en 
tillfällig handikapparkering i anslutning till ingången. Ingången kunde vara svår att 
hitta då den låg på skolans baksida (huvudentrén tillhör en annan larmzon där 
röstmottagarna inte kan ha uppsikt). Det fanns därför ett stort behov av extra 
skyltning för att lokalen skulle kunna användas. 2018 förekom en incident där ett 
barn tog sig in genom en avspärrning och utlöste ett larm. 
 
Istället föreslås Adolfsbergsskolan skolrestaurang att användas som vallokal. 
Skolresturangen uppfyller de krav som ställs på vallokaler i 4 kap. 20 § vallagen i 
fråga om lokalisering och tillgänglighet. Lokalen ligger inte inom valdistriktet, men på 
gränsen till det. Lämpliga lokaler inom distriktet saknas.  
 
En viss utmaning med vallokalen är att stora fönster ger en del insyn in i vallokalen. 
Det krävs extra planering för att säkerställa att valskärmar och valsedelställ placeras 
på ett lämpligt sätt.  
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Tillgänglighetsredogörelse: Skolrestaurangen, Adolfsbergsskolan 
 

Entré – tillgänglighet 
X Värdeneutral entré  

X 
Gångvägen fram till entrén är 
framkomlig för rullstol/rollator 

 

X 
Parkeringsplats reserverad, för nedsatt 
funktionsförmåga, inom 25 meter 

Två stycken 

 Om trappa; ramp eller hiss Ej aktuellt. Entré via markplan.  
X Automatisk dörröppnare  
X Dörr; Passagemått minst 80 cm  
X Tröskel; högst 15 mm och avfasad  

 
Anvisad plats för rökare; minst 15 meter 
från entré 

Ej aktuellt. Skolorna är helt rökfria 
zoner 

Inomhus – tillgänglighet 
X Värdeneutral lokal  
X Inga trappsteg mellan lokalerna  
 Om hiss; minst 1,1x1,4m Ej aktuellt.  
 Framför hiss 1,5x1,5m. Passagemått 

minst 80cm 
Ej aktuellt. 

X Alla dörrar; automatisk dörröppnare eller 
uppställda 

Dörr till gymnastiksalen och 
omklädningsrum kommer att ställas 
upp.  

X Trösklar högst 15mm och avfasad  

X 

Kontrastmarkeringar vid viktiga 
målpunkter (entré, toalett, 
höjdskillnader, glasväggar) 

Finns exempelvis på glasdörrarna.  

 Om trappa; ledstång Ej aktuellt. 
X Tillgänglig sittyta 45+ cm med rygg- och 

armstöd 
 

X 
Toalett, för person med nedsatt 
funktionsförmåga, finns 

 

X Lokalen har inga heltäckningsmattor  

X 
Lokalen har bra ljudförhållanden 
(lekmannamässig bedömning) 

 

X 
Lokalen har bra ljusförhållanden 
(lekmannamässig bedömning) 

 

X 
Plats för förvaring av ledar-, signal och 
servicehundar 
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3.6 Valdistrikt: 3369 Sågen 
 
Historik 
Sågen är ett valdistrikt som omfattar Knivsta centrum norr om Staffansvägen bort till 
Gredelby hagar. Valdistriktet bildades 2018 från det tidigare valdistriktet Centrala 
Knivsta och hade omkring 750 röstberättigade 2018. I valen till riksdag, kommun och 
landsting 2018 och i valet till Europaparlamentet 2019 användes elevcaféterian i 
Thunmansskolan som vallokal.  
 
Föreslagen lokal 2022 
 

Valdistrikt 3369 Sågen 
Lokal Skolrestaurangen, Högåsskolan 
Adress Lertagsvägen 1A,  

741 39 Knivsta  
Koordinater Latitud: 59.73116699204809 

Longitud: 17.786252277242696  
 
Förvaltningen gör bedömningen att vallokalen 
för Sågen bör ändras inför valet 2022.  Istället 
för att använda elevcaféterian i 
Thunmansskolan föreslås skolrestaurangen i 
Högåsskolan användas. Skolrestaurangen 
användes som vallokal 2018 och 2019 för 
valdistriktet Östra Knivsta. Anledningen till att 
en ändring föreslås är med beaktande av 4 kap. 
20 § vallagen som ställer krav på lokalers 
lämplighet i fråga om lokalisering och 
tillgänglighet.  
 
I bedömningen anger Valmyndigheten att lokalens placering bör väljas med hänsyn 
till geografi, avstånd och kommunikationer. Just Högåsskolan är placerad inom 
Sågens geografiska område. Även om avståndet mellan Thunmansskolan och 
Högåsskolan inte är lång behöver väljare i Sågen flytta sig genom två valdistrikt för 
att ta sig till Thunmansskolan.  
 
Under 2018 och 2019 hade röstmottagningen problem med den rörelseinställda 
belysningen i Högåsskolans matsal. Efter valnämndens påpekande om problemet 
har en ny strömbrytare installerats på skolan – därmed ska problemet vara löst.  
 
Förvaltningen menar att ändringen av vallokalen flera fördelar:  

 Avståndet för väljarna till vallokalen minskar.  
 Sågen har omkring 500 färre röstberättigade än Östra Knivsta. Eftersom 

Högåsskolan delar ingång med valdistriktet Gredelby, som också är relativt 
stort innebär bytet att risken för trängsel minskar. 
 

De nackdelar förvaltningen ser är: 

 Förändringar av vallokaler medför en viss risk att väljare från kommer gå till fel 
lokal av vana. Det är dock tre år sedan senaste val så risken för förvirring är 



 § 25 Fastställande av val- och röstningslokaler samt tillgänglighetsredogörelse i valet 2022 - VN-2022/17-1 Fastställande av val- och röstningslokaler samt tillgänglighetsredogörelse i valet 2022 : Rapport - Förslag på val- och röstningslokaler 2022 samt tillgänglighetsredogörelse

19 
 

mindre än tidigare år. Röstmottagare kommer kunna vägleda vilsna väljare till 
rätt lokal. 

 
Tillgänglighetsredogörelse: Skolrestaurangen Högåsskolan 
 

Entré – tillgänglighet 
X Värdeneutral entré  

X 
Gångvägen fram till entrén är 
framkomlig för rullstol/rollator 

 

X 
Parkeringsplats reserverad, för nedsatt 
funktionsförmåga, inom 25 meter 

 

 Om trappa; ramp eller hiss Ej aktuellt. Entré via markplan.  
X Automatisk dörröppnare  
X Dörr; Passagemått minst 80 cm  
X Tröskel; högst 15 mm och avfasad  

 
Anvisad plats för rökare; minst 15 meter 
från entré 

Ej aktuellt. Skolorna är helt rökfria 
zoner 

Inomhus – tillgänglighet 
X Värdeneutral lokal  
X Inga trappsteg mellan lokalerna  
 Om hiss; minst 1,1x1,4m Ej aktuellt.  
 Framför hiss 1,5x1,5m. Passagemått 

minst 80cm 
Ej aktuellt. 

X Alla dörrar; automatisk dörröppnare eller 
uppställda 

Dörr för utpassering kommer vara 
uppställd.  

X Trösklar högst 15mm och avfasad  

X 
Kontrastmarkeringar vid viktiga 
målpunkter (entré, toalett, 
höjdskillnader, glasväggar) 

 

 Om trappa; ledstång Ej aktuellt. 
X Tillgänglig sittyta 45+ cm med rygg- och 

armstöd 
 

X 
Toalett, för person med nedsatt 
funktionsförmåga, finns 

Saknas direkt uppsikt över toaletten 
från lokalen. Larmet går till del av 
skolan vi inte har tillgång till.   

X Lokalen har inga heltäckningsmattor  

X 
Lokalen har bra ljudförhållanden 
(lekmannamässig bedömning) 

 

X 
Lokalen har bra ljusförhållanden 
(lekmannamässig bedömning) 

 

X 
Plats för förvaring av ledar-, signal och 
servicehundar 
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3.7 Valdistrikt: 3568 Södra Knivsta 
 
Historik 
Södra Knivsta är ett valdistrikt som omfattar landsbygden söder om centrala Knivsta 
på östra sidan om järnvägen ner mot Knivsta och öster ut mot Valloxen. Valdistriktet 
har funnits sedan kommunens bildande 2003 med en mindre justering 2018 då 
valdistriktet Tallbacken bröts ut. Valdistriktet hade flest röstberättigade 2018 med 
nästan 1400 röstberättigade. I valen till riksdag, kommun och landsting 2018 och i 
valet till Europaparlamentet 2019 användes skolrestaurangen i Thunmansskolan som 
vallokal.  
 
Föreslagen lokal 2022 
 

Valdistrikt 3568 Södra Knivsta 
Lokal Stora delen sporthall B, CIK 
Adress Parkvägen 31A,  

741 40 Knivsta  
Koordinater Latitud: 59.72105650510779 

Longitud: 17.791579351974402 
 
Förvaltningen gör bedömningen att vallokalen för 
Södra Knivsta bör ändras inför valet 2022. Istället 
för att använda skolrestaurangen föreslås 
vallokalen vara i sporthall B i CIK. Hallen kan delas 
in i två delar genom en skiljevägg med separata in- 
och utgångar. Södra Knivstas valdistrikt som har 
många röstberättigade kommer att vara i den 
större delen av B-hallen som omfattar 2/3 av 
hallen. I den andra delen av hallen kommer 
valdistriktet Tallbacken placeras. Valkansliet kan 
konstatera att CIK är placerat i valdistriktet, om än 
inte centralt. Det främsta skälet till ändringen är att 
B-hallen är betydligt rymligare och med tanke på 
att valdistriktet är det största sett till antalet röstberättigade vill valkansliet ta höjd för 
att kunna minska trängsel.  
 
Förvaltningen menar att ändringen av vallokalen flera fördelar:  

 Risken för trängsel minskar eftersom lokalen är rymlig.  
 CIK och B-hallen är välkänd  i kommunen då den användes som lokal för 

vaccinationer mot covid-19 under stora delar av 2021 (dos 1 och 2).  
 Kommunen har personal på CIK även på helgerna vilket kan underlätta för 

röstmottagarna i och med att det är en ny lokal.  
 

De nackdelar förvaltningen ser är: 

 Förändringar av vallokaler medför en viss risk att väljare från kommer gå till fel 
lokal av vana.  

 Då CIK inte använts som vallokal tidigare är det svårt att förutse hur lämplig 
lokalen är. Region Uppsala har dock använt hallen för 
vaccinationsprogrammet utan någon direkt svårighet.  
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Tillgänglighetsredogörelse: Sporthall B Centrum för Idrott och 
Kultur 
 

Entré – tillgänglighet 
X Värdeneutral entré  

X 
Gångvägen fram till entrén är 
framkomlig för rullstol/rollator 

 

X 
Parkeringsplats reserverad, för nedsatt 
funktionsförmåga, inom 25 meter 

 

 Om trappa; ramp eller hiss Ej aktuellt. Entré via markplan.  
X Automatisk dörröppnare  
X Dörr; Passagemått minst 80 cm  
X Tröskel; högst 15 mm och avfasad  

X 
Anvisad plats för rökare; minst 15 meter 
från entré 

 

Inomhus – tillgänglighet 
X Värdeneutral lokal  
X Inga trappsteg mellan lokalerna  
X Om hiss; minst 1,1x1,4m Lokalerna nås från markplan på 

parkeringssidan.  
X Framför hiss 1,5x1,5m. Passagemått 

minst 80cm 
 

X Alla dörrar; automatisk dörröppnare eller 
uppställda 

 

X Trösklar högst 15mm och avfasad  

X 
Kontrastmarkeringar vid viktiga 
målpunkter (entré, toalett, 
höjdskillnader, glasväggar) 

 

X Om trappa; ledstång  
X Tillgänglig sittyta 45+ cm med rygg- och 

armstöd 
 

X 
Toalett, för person med nedsatt 
funktionsförmåga, finns 

Saknas direkt uppsikt över toaletten 
från lokalen.  

X Lokalen har inga heltäckningsmattor  

X 
Lokalen har bra ljudförhållanden 
(lekmannamässig bedömning) 

 

X 
Lokalen har bra ljusförhållanden 
(lekmannamässig bedömning) 

 

X 
Plats för förvaring av ledar-, signal och 
servicehundar 
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3.8 Valdistrikt: 3566 Tallbacken 
 
Historik 
Tallbacken är ett valdistrikt som omfattar de södra delarna av Knivsta centrum 
närmare bestämt området mellan Forsbyvägen, Apoteksvägen och 
Margaretahemmet. Valdistriktet bildades 2018 som en utbrytning ur valdistriktet 
Södra Knivsta. Valdistriktet hade 2018 omkring 950 röstberättigade. I valen till 
riksdag, kommun och landsting 2018 och i valet till Europaparlamentet 2019 
användes Kupolen vid i Thunmansskolan som vallokal.  
 
Föreslagen lokal 2022 
 

Valdistrikt 3566 Tallbacken 
Lokal Mindre delen sporthall B, CIK 
Adress Parkvägen 31A,  

741 40 Knivsta  
Koordinater Latitud: 59.72105650510779 

Longitud: 17.791579351974402 
 
Förvaltningen gör bedömningen att vallokalen för 
Tallbacken bör flyttas inför valet 2022. Kupolen vid 
Thunmansskolan har vissa begränsningar när det 
gäller tillgängligheten (bland annat har automatisk 
dörröppnare saknats och dörren har ansetts tung och 
det har varit svårt att hitta till lokalen). Istället för att 
använda Kupolen föreslås vallokalen vara i sporthall 
B i CIK. Hallen kan delas in i två delar genom en 
skiljevägg med separata in- och utgångar. 
Tallbacken kommer att vara i den mindre delen av B-
hallen som omfattar 1/3 av hallen. Det var i det här 
utrymmet som vaccinationslokalen i CIK var placerad. I den andra delen av hallen 
kommer valdistriktet Södra Knivsta placeras. Vallokalen kommer inte ligga inom det 
faktiska valdistriktet, men vallokalen befinner sig inom en kilometers avstånd från 
samtliga inom valdistriktet. Valkansliet gör bedömningen att B-hallen är lämpligare av 
utrymmes och tillgänglighetsskäl.   
 
Förvaltningen menar att ändringen av vallokalen flera fördelar:  

 Risken för trängsel minskar eftersom lokalen är rymlig.  
 CIK och B-hallen är välkänd i kommunen då den användes som lokal för 

vaccinationer mot covid-19 under stora delar av 2021 (dos 1 och 2).  
 Kommunen har personal på CIK även på helgerna vilket kan underlätta för 

röstmottagarna i och med att det är en ny lokal.  
 

De nackdelar förvaltningen ser är: 

 Förändringar av vallokaler medför en viss risk att väljare från kommer gå till fel 
lokal av vana.  

 Då CIK inte använts som vallokal tidigare är det svårt att förutse hur lämplig 
lokalen är. Region Uppsala har dock använt hallen för 
vaccinationsprogrammet utan någon direkt svårighet.  
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Tillgänglighetsredogörelse: Sporthall B Centrum för Idrott och 
Kultur 
 

Entré – tillgänglighet 
X Värdeneutral entré  

X 
Gångvägen fram till entrén är 
framkomlig för rullstol/rollator 

 

X 
Parkeringsplats reserverad, för nedsatt 
funktionsförmåga, inom 25 meter 

 

 Om trappa; ramp eller hiss Ej aktuellt. Entré via markplan.  
X Automatisk dörröppnare  
X Dörr; Passagemått minst 80 cm  
X Tröskel; högst 15 mm och avfasad  

X 
Anvisad plats för rökare; minst 15 meter 
från entré 

 

Inomhus – tillgänglighet 
X Värdeneutral lokal  
X Inga trappsteg mellan lokalerna  
X Om hiss; minst 1,1x1,4m Lokalerna nås från markplan på 

parkeringssidan.  
X Framför hiss 1,5x1,5m. Passagemått 

minst 80cm 
 

X Alla dörrar; automatisk dörröppnare eller 
uppställda 

 

X Trösklar högst 15mm och avfasad  

X 
Kontrastmarkeringar vid viktiga 
målpunkter (entré, toalett, 
höjdskillnader, glasväggar) 

 

X Om trappa; ledstång  
X Tillgänglig sittyta 45+ cm med rygg- och 

armstöd 
 

X 
Toalett, för person med nedsatt 
funktionsförmåga, finns 

Saknas direkt uppsikt över toaletten 
från lokalen.  

X Lokalen har inga heltäckningsmattor  

X 
Lokalen har bra ljudförhållanden 
(lekmannamässig bedömning) 

 

X 
Lokalen har bra ljusförhållanden 
(lekmannamässig bedömning) 

 

X 
Plats för förvaring av ledar-, signal och 
servicehundar 
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3.9 Valdistrikt: 3363 Vassunda 
 
Historik 
Vassunda är ett valdistrikt som omfattar den västra delen av kommunen. Valdistriktet 
bildades 2006 när valdistriktet Alsike-Vassunda delades i två delar. Valdistriktet hade 
2018 omkring 1100 röstberättigade. I valen till riksdag, kommun och landsting 2018 
och i valet till Europaparlamentet 2019 användes Församlingshemmet vid Vassunda 
kyrka som vallokal.  
 
Föreslagen lokal 2022 
 

Valdistrikt 3363 Vassunda 
Lokal Björkhallen, Vassunda 
Adress Edeby 35 

741 91 Knivsta 
Koordinater Latitud: 59.70915742283424 

Longitud: 17.731160927394498 
 
Förvaltningen gör bedömningen att vallokalen för 
Vassunda bör flytta inför valet 2022. I Vassunda 
finns inga kommunala allmänna lokaler vilket gör 
urvalet av tillgängliga lokaler begränsat. 
Församlingshemmet är en liten lokal med begränsad 
tillgänglighet. Grusunderlag, en grind som enbart kan 
öppnas av stående samt en brant ramp gör det svårt 
att ta sig in i lokalen. Väl inne i lokalen är det en 
nivåskillnad på ungefär 15 centimeter som gör att 
rullstolsbundna inte kan ta sig in i lokalen själv. Det 
avgörande för ändringen är att med flera 
valsedelställ kommer lokalen vara för liten.  
 
Valkansliet föreslår därför att Björkhallen används 
istället. Hallen är en gymnastiksal som ägs av 
Vassunda IF. Även Björkhallen har problem med 
tillgänglighet (grusplan, en trappa för att komma in i 
lokalen och lokalen saknar toalett för person med nedsatt funktionsförmåga). 
Trappan går att lösa med en tillfällig ramp och toaletterna är i sig rymliga, och skulle 
kunna förstärkas med högre toalettstol. Den stora fördelen är att lokalens storlek. 
Hallen är 38 x 19 meter.  
 
Förvaltningen menar att ändringen av vallokalen flera fördelar:  

 Risken för trängsel minskar eftersom lokalen är rymlig. Fler valsedelställ 
kommer kunna användas och på så sätt minskar risken för flaskhalsar.   

 Lokalen finns i valdistriktet.  
 

De nackdelar förvaltningen ser är: 

 Lokalen kräver anpassningar för att kunna användas.  
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 Då Björkhallen inte använts som vallokal tidigare är det svårt att förutse hur 
lämplig lokalen är. Ett problem är möjligheten att hitta till lokalen. Det kommer 
dock finnas information på knivsta.se och valmyndighetens hemsida.  

 Förändringar av vallokaler medför en viss risk att väljare från kommer gå till fel 
lokal av vana. Avståndsmässigt ligger Björkhallen och Vassunda 
församlingshem  

 
Tillgänglighetsredogörelse: Björkhallen  
 

Entré – tillgänglighet 
X Värdeneutral entré  

 

Gångvägen fram till entrén är 
framkomlig för rullstol/rollator 

Grusunderlag gör det svårare för 
person i rullstol/med rullator att ta sig 
fram. Finns dock möjlighet att köra 
fram hela vägen till entrén.  

 
Parkeringsplats reserverad, för nedsatt 
funktionsförmåga, inom 25 meter 

Finns inte idag. Kommer åtgärdas 
med tillfällig skyltning. 

 
Om trappa; ramp eller hiss Finns inte idag. Kommer åtgärdas av 

kommunen.   
 Automatisk dörröppnare  

X Dörr; Passagemått minst 80 cm  
 Tröskel; högst 15 mm och avfasad  

X 
Anvisad plats för rökare; minst 15 meter 
från entré 

Rökfritt område  

Inomhus – tillgänglighet 
X Värdeneutral lokal  
X Inga trappsteg mellan lokalerna  
 Om hiss; minst 1,1x1,4m Ej aktuellt.  
X Framför hiss 1,5x1,5m. Passagemått 

minst 80cm 
 

X Alla dörrar; automatisk dörröppnare eller 
uppställda 

 

X Trösklar högst 15mm och avfasad  

 
Kontrastmarkeringar vid viktiga 
målpunkter (entré, toalett, 
höjdskillnader, glasväggar) 

 

 Om trappa; ledstång  
X Tillgänglig sittyta 45+ cm med rygg- och 

armstöd 
 

 
Toalett, för person med nedsatt 
funktionsförmåga, finns 

Finns inte idag. Kommer åtgärdas 
delvis. Saknas direkt uppsikt över 
toaletten från lokalen.  

X Lokalen har inga heltäckningsmattor  

X 
Lokalen har bra ljudförhållanden 
(lekmannamässig bedömning) 

 



 § 25 Fastställande av val- och röstningslokaler samt tillgänglighetsredogörelse i valet 2022 - VN-2022/17-1 Fastställande av val- och röstningslokaler samt tillgänglighetsredogörelse i valet 2022 : Rapport - Förslag på val- och röstningslokaler 2022 samt tillgänglighetsredogörelse

26 
 

X 
Lokalen har bra ljusförhållanden 
(lekmannamässig bedömning) 

 

X 
Plats för förvaring av ledar-, signal och 
servicehundar 

 

 
3.10 Valdistrikt: 3365 Vrå  
 
Historik 
Vrå är ett valdistrikt som omfattar de norra delarna av Alsike tätort. Valdistriktet 
bildades 2018 när valdistriktet Alsike delades i tre valdistrikt. Valdistriktet hade 2018 
ungefär 1150 röstberättigade. I valen till riksdag, kommun och landsting 2018 och i 
valet till Europaparlamentet 2019 användes skolresturangen i Alsike skola som 
vallokal.  
 
Föreslagen lokal 2022 
 

Valdistrikt 3365 Vrå 
Lokal Skolresturangen, Alsike skola 
Adress Brunnbyvägen 30,  

741 45 Knivsta  
Koordinater Latitud: 59.75099293800949  

Longitud: 17.784740193254294 
 
Förvaltningen gör bedömningen att 
skolrestaurangen är lämplig att använda i valet 
2022. Skolresturangen uppfyller de krav som ställs 
på vallokaler  i 4 kap. 20 § (2005:837) i fråga om 
lokalisering och tillgänglighet. Lokalen ligger inte i 
valdistriktet men är ändå nära. Skolan är också 
den vallokal som tidigare använts av distriktets 
väljare. Vallokalen är inte heller kopplad till en viss 
politisk eller religiös anslutning eller till ett visst 
företag.  
 
Skolrestaurangen är den enda lokalen som 
föreslås användas i Alsike skola vilket minskar 
risken för väljare att gå fel. I utvärderingen vid 
valet 2019 menade röstmottagarna att det var problem med skyltningen eftersom två 
vallokaler (Vrå och Boängen) låg i nära anslutning till varandra.  
 
En begränsning är dock att användningen av skolresturangen förhindrar att 
förtidsröstning kan ske i Alsike under lördagen den 10 september och söndagen den 
11 september.  
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Tillgänglighetsredogörelse: Skolresturangen Alsike skola 
 

Entré – tillgänglighet 
X Värdeneutral entré  

X 
Gångvägen fram till entrén är 
framkomlig för rullstol/rollator 

 

X 
Parkeringsplats reserverad, för nedsatt 
funktionsförmåga, inom 25 meter 

 

 Om trappa; ramp eller hiss Ej aktuellt. Entré via markplan.  
X Automatisk dörröppnare  
X Dörr; Passagemått minst 80 cm  
X Tröskel; högst 15 mm och avfasad  

 
Anvisad plats för rökare; minst 15 meter 
från entré 

Ej aktuellt. Skolorna är helt rökfria 
zoner 

Inomhus – tillgänglighet 
X Värdeneutral lokal  
X Inga trappsteg mellan lokalerna  
 Om hiss; minst 1,1x1,4m Ej aktuellt.  
 Framför hiss 1,5x1,5m. Passagemått 

minst 80cm 
Ej aktuellt. 

X Alla dörrar; automatisk dörröppnare eller 
uppställda 

 

X Trösklar högst 15mm och avfasad  

X 
Kontrastmarkeringar vid viktiga 
målpunkter (entré, toalett, 
höjdskillnader, glasväggar) 

 

 Om trappa; ledstång Ej aktuellt. 
X Tillgänglig sittyta 45+ cm med rygg- och 

armstöd 
 

X 
Toalett, för person med nedsatt 
funktionsförmåga, finns 

Larm hörs tydligt. Saknas direkt 
uppsikt över toaletten från lokalen.  

X Lokalen har inga heltäckningsmattor  

X 

Lokalen har bra ljudförhållanden 
(lekmannamässig bedömning) 

Lokalen är stor. Under inspektion 
(där ett 20-tal barn närvarade) var 
miljön bullrig. Antagligen bättre på 
valdagen. 

X 
Lokalen har bra ljusförhållanden 
(lekmannamässig bedömning) 

 

X 
Plats för förvaring av ledar-, signal och 
servicehundar 
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3.11 Valdistrikt: 3570 Västra Knivsta   
 
Historik 
Västra Knivsta är ett valdistrikt som omfattar delar av Ängby och landsbygden 
sydväst om Knivsta. Valdistriktet fanns när kommunen bildades. 2018 flyttades delar 
av Östra Ängby till Gredelby. Valdistriktet hade 2018 ungefär 1200 röstberättigade. I 
valen till riksdag, kommun och landsting 2018 och i valet till Europaparlamentet 2019 
användes skolresturangen i Ängbyskolan som vallokal.  
 
Föreslagen lokal 2022 
 

Valdistrikt 3570 Västra Knivsta 
Lokal Skolresturangen, Ängbyskolan 
Adress Fikonvägen 4,  

741 31 Knivsta  
Koordinater Latitud: 59.72626695366189 

Longitud: 17.7750246209221 
 
Förvaltningen gör bedömningen att 
skolrestaurangen är lämplig att använda 
i valet 2022.  
 
Skolresturangen uppfyller de krav som 
ställs på vallokaler  i 4 kap. 20 § 
(2005:837) i fråga om lokalisering och 
tillgänglighet. Lokalen i valdistriktet. 
Skolan är också den vallokal som 
tidigare använts av distriktets väljare. 
Vallokalen är inte heller kopplad till en 
viss politisk eller religiös anslutning eller 
till ett visst företag.  
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Tillgänglighetsredogörelse: Skolresturangen Ängbyskolan 
 

Entré – tillgänglighet 
X Värdeneutral entré  

X 
Gångvägen fram till entrén är 
framkomlig för rullstol/rollator 

 

 
Parkeringsplats reserverad, för nedsatt 
funktionsförmåga, inom 25 meter 

Kommunen löser tillfällig parkering.  

X Om trappa; ramp eller hiss Ramp + gummimatta   
X Automatisk dörröppnare  
X Dörr; Passagemått minst 80 cm  
 Tröskel; högst 15 mm och avfasad Ramp + gummimatta på skolan. 

 
Anvisad plats för rökare; minst 15 meter 
från entré 

Ej aktuellt. Skolorna är helt rökfria 
zoner 

Inomhus – tillgänglighet 
X Värdeneutral lokal  
X Inga trappsteg mellan lokalerna  
 Om hiss; minst 1,1x1,4m Ej aktuellt.  
 Framför hiss 1,5x1,5m. Passagemått 

minst 80cm 
Ej aktuellt. 

X Alla dörrar; automatisk dörröppnare eller 
uppställda 

Uppställda.  

X Trösklar högst 15mm och avfasad  

X 
Kontrastmarkeringar vid viktiga 
målpunkter (entré, toalett, 
höjdskillnader, glasväggar) 

 

 Om trappa; ledstång Ej aktuellt. 
X Tillgänglig sittyta 45+ cm med rygg- och 

armstöd 
 

X 
Toalett, för person med nedsatt 
funktionsförmåga, finns 

Saknas direkt uppsikt över toaletten 
från lokalen.  

X Lokalen har inga heltäckningsmattor  

X 

Lokalen har bra ljudförhållanden 
(lekmannamässig bedömning) 

Lokalen är stor. Under inspektion 
(där ett 20-tal barn närvarade) var 
miljön bullrig. Antagligen bättre på 
valdagen. 

X 
Lokalen har bra ljusförhållanden 
(lekmannamässig bedömning) 

 

X 
Plats för förvaring av ledar-, signal och 
servicehundar 
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3.12 Valdistrikt: 3567 Östra Knivsta   
 
Historik 
Östra Knivsta är ett valdistrikt som omfattar Särsta, Sjöhagen och Kölängen i Knivsta. 
Valdistriktet fanns när kommunen bildades. Valdistriktet hade 2018 ungefär 1300 
röstberättigade. I valen till riksdag, kommun och landsting 2018 och i valet till 
Europaparlamentet 2019 användes skolresturangen i Högåsskolan som vallokal.  
 
Föreslagen lokal 2022 
 

Valdistrikt 3567 Östra Knivsta 
Lokal Skolresturangen, Thunmansskolan 
Adress Södervägen 18 A,  

741 43 Knivsta  
Koordinater Latitud: 59.72313579370175 

Longitud: 17.79479739894959 
 
Förvaltningen gör bedömningen att vallokalen ska 
flyttas i valet 2022. Anledningen är dels att 
valdistriktet Sågen föreslås använda 
skolrestaurangen i Högåsskolan för att väljarna 
där ska få närmare till sin vallokal, men också för 
att Östra Knivsta med sina 1300 röstberättigade 
behöver en stor vallokal. Skolresturangen 
uppfyller de krav som ställs på vallokaler  i 4 kap. 
20 § (2005:837) i fråga om lokalisering och 
tillgänglighet. Lokalen ligger inte i valdistriktet 
men är ändå nära. Skolan är också den vallokal 
som tidigare använts av distriktets väljare även om lokalen har ändrats. Vallokalen är 
inte heller kopplad till en viss politisk eller religiös anslutning eller till ett visst företag.  
 
Valkansliet menar att ändringen till skolresturangen har flera fördelar:  

 Det är en större lokal och därmed är den bättre anpassad till antalet 
röstberättigade.  

 Det kommer vara lättare för väljare att hitta till vallokalen eftersom det enbart 
finns en vallokal på skolan.  

Nackdelar:  

 Förändringar av vallokaler medför en viss risk att väljare går fel av vana.  
 När Södra Knivsta och Tallbacken har flyttats till CIK innebär det en 

försämring för röstmottagarna att kunna samarbeta med varandra, exempelvis 
kunna ställa frågor, utbyta valsedlar som riskerar att ta slut. 
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Tillgänglighetsredogörelse: Skolresturangen Thunmansskolan  
 

Entré – tillgänglighet 
X Värdeneutral entré  

X 
Gångvägen fram till entrén är 
framkomlig för rullstol/rollator 

 

 
Parkeringsplats reserverad, för nedsatt 
funktionsförmåga, inom 25 meter 

Kommunen löser tillfällig parkering.  

X Om trappa; ramp eller hiss  
 Automatisk dörröppnare Dörren ställs upp.  

X Dörr; Passagemått minst 80 cm  
X Tröskel; högst 15 mm och avfasad  

 
Anvisad plats för rökare; minst 15 meter 
från entré 

Ej aktuellt. Skolorna är helt rökfria 
zoner 

Inomhus – tillgänglighet 
X Värdeneutral lokal  
X Inga trappsteg mellan lokalerna  
 Om hiss; minst 1,1x1,4m Ej aktuellt.  
 Framför hiss 1,5x1,5m. Passagemått 

minst 80cm 
Ej aktuellt. 

X Alla dörrar; automatisk dörröppnare eller 
uppställda 

Uppställda.  

X Trösklar högst 15mm och avfasad  

 
Kontrastmarkeringar vid viktiga 
målpunkter (entré, toalett, 
höjdskillnader, glasväggar) 

 

 Om trappa; ledstång Ej aktuellt. 
X Tillgänglig sittyta 45+ cm med rygg- och 

armstöd 
 

X 
Toalett, för person med nedsatt 
funktionsförmåga, finns 

Saknas direkt uppsikt över toaletten 
från lokalen.  

X Lokalen har inga heltäckningsmattor  

X 
Lokalen har bra ljudförhållanden 
(lekmannamässig bedömning) 

 

X 
Lokalen har bra ljusförhållanden 
(lekmannamässig bedömning) 

 

X 
Plats för förvaring av ledar-, signal och 
servicehundar 
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4. Förtidsröstningslokaler  
 

4.1 Förtidsröstning Knivsta: f.d. cafét i Kommunhuset   
 
Historik 
Förtidsröstningen i Knivsta befann sig i utställningsrummet i kommunhuset vid valet 
2018 och 2019. Lokalen var vid dessa tillfällen öppen hela röstningsperioden och i 
nära anslutning till livsmedelsbutiker och kollektivtrafiken gjorde den att majoriteten 
av förtidsröster lämnades i lokalen.  
 
Föreslagen lokal 2022 

Lokal f.d. cafét, Kommunhuset 
Adress Brunnbyvägen 30,  

741 45 Knivsta  
Koordinater Latitud: 59.72669713937587 

Longitud: 17.787413068070357 
 
Utställningsrummet i kommunhuset är väldigt litet. Inför valet 2019 då 
bestämmelserna om avskärmade valsedelställ infördes var valnämnden tvungen att 
vidta särskilda åtgärder i form av extra skiljeväggar som placerades i ljusgården. 
 
I valet 2022 kommer valsedelställen vara fler vilket omöjliggör att hålla lokalen tydligt 
avgränsad. Problematiken uppmärksammades av valnämnden i sin utvärdering 
2019. Förvaltningen gör bedömningen att utställningsrummet inte kan användas som 
vallokal i valet 2022. Istället föreslås det före detta cafét i kommunhuset användas. 
Cafét stängdes under hösten 2021 efter att kommunen sagt upp hyreskontraktet. 
Anledningen till uppsägningen är att fler medarbetare ska flytta in i kommunhuset och 
att lokalerna därför kommer behöva användas av förvaltningen. Planen är att lokalen 
ska göras om till mötes- och utställningsytor men vid tidpunkten för valet har inte de 
planerade ombyggnationerna påbörjats. 
 
Fördelen med lokalen är att den fortsatt är centralt placerad i kommunhuset och att 
den därmed bedöms ha lika goda förutsättningar att fungera som vallokal. Vidare är 
lokalen betydligt större.  
 
Eftersom lokalen är i markplan och har stora fönster finns en risk att valhemligheten 
äventyras. Det kan dock åtgärdas genom att befintliga solskydd dras ned så att 
insynen blockeras. Ytterligare fördelar med lokalen är att det finns möjlighet till 
separata in- och utgångar och att en handikapptoalett finns i direkt anslutning till 
lokalen. Slutligen ser förvaltningen en vinst med att lokalen placeras i kommunhuset 
att det finns närhet till påfyllnad av valmaterial och att transportsträckor för valsedlar 
blir kort.  
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Tillgänglighetsredogörelse: f.d. cafét i Kommunhuset 
 

Entré – tillgänglighet 
X Värdeneutral entré  

X 
Gångvägen fram till entrén är 
framkomlig för rullstol/rollator 

 

 
Parkeringsplats reserverad, för nedsatt 
funktionsförmåga, inom 25 meter 

Kommunen löser tillfällig parkering.  

 Om trappa; ramp eller hiss Ej aktuellt 
X Automatisk dörröppnare  
X Dörr; Passagemått minst 80 cm  
X Tröskel; högst 15 mm och avfasad  

X 
Anvisad plats för rökare; minst 15 meter 
från entré 

 

Inomhus – tillgänglighet 
X Värdeneutral lokal  
X Inga trappsteg mellan lokalerna  
 Om hiss; minst 1,1x1,4m Ej aktuellt.  
 Framför hiss 1,5x1,5m. Passagemått 

minst 80cm 
Ej aktuellt. 

X Alla dörrar; automatisk dörröppnare eller 
uppställda 

 

X Trösklar högst 15mm och avfasad  

 
Kontrastmarkeringar vid viktiga 
målpunkter (entré, toalett, 
höjdskillnader, glasväggar) 

Förvaltningen kommer placera ut 
ledstråk.  

 Om trappa; ledstång Ej aktuellt. 
X Tillgänglig sittyta 45+ cm med rygg- och 

armstöd 
 

X 
Toalett, för person med nedsatt 
funktionsförmåga, finns 

 

X Lokalen har inga heltäckningsmattor  

X 
Lokalen har bra ljudförhållanden 
(lekmannamässig bedömning) 

 

X 
Lokalen har bra ljusförhållanden 
(lekmannamässig bedömning) 

 

X 
Plats för förvaring av ledar-, signal och 
servicehundar 
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4.2 Förtidsröstning Alsike: skolrestaurangen i Alsike skola 
 
Historik 
Sedan valet 2018 har valnämnden haft en förtidsröstningslokal under delar av 
valperioden i Alsike. Röstningslokal i valet 2018 och 2019 var biblioteket i Alsike 
skola. Förtidsröstningslokalen har inte använts i stor utsträckning, men det torde vara 
negativt ur väljarnas synpunkt att röstningslokalen helt togs bort. 
 
Föreslagen lokal 2022 
 

Lokal Skolresturangen, Alsike skola 
Adress Brunnbyvägen 30,  

741 45 Knivsta  
Koordinater Latitud: 59.75099293800949  

Longitud: 17.784740193254294  
 
Biblioteket i Alsike skola är litet och har enbart en ingång. Förvaltningen gör 
bedömningen att lokalen inte är lämplig att använda som förtidsröstningslokal. Istället 
föreslås skolresturangen att användas under dela rav röstningsperioden.  
 
Öppethållandet i både biblioteket och skolrestaurangen är begränsat med hänvisning 
till skol- och fritidsgårdsaktivitet därför är lokalen enbart disponibel under 
eftermiddagar och kvällstid. Förvaltningen föreslår skolrestaurangen i Alsike skola 
ska användas. Som tidigare redovisats har uppfyller lokalen de krav som ställs på 
förtidsröstningslokaler  i 4 kap. 22 § vallagen i fråga om lokalisering och tillgänglighet. 
Lokalen ligger inte i valdistriktet men är ändå nära. Skolan är också den vallokal som 
tidigare använts av distriktets väljare. Vallokalen är inte heller kopplad till en viss 
politisk eller religiös anslutning eller till ett visst företag.  
 
Skolrestaurangen kommer användas som vallokal på söndagen den 11 september 
vilket innebär att förtidsröstningen som befinner sig i samma lokal, inte kommer att 
kunna vara öppen under lördagen den 10 och söndagen den 11 september.  
Förvaltningen menar att fördelarna med lokalen i form av tillgänglighet och rymlighet 
överväger den begränsning i förhållande till öppethållande som förslaget innebär. I 
sammanhanget har förvaltningen också beaktat att förtidsröstningen i lokalen i Alsike 
har varit begränsad under tidigare valhelger.    
 
 
Tillgänglighetsredogörelse: Skolresturangen Alsike skola 

Se avsnitt 3.10 
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5. Reservlokaler 
I händelse av att en vallokal inte kommer kunna gå att använda under valdagen är 
förslagen på reservlokaler följande. I händelse att en vallokal inte skulle kunna nyttjas 
är föreslås dessa lokaler användas. Det kommer dock krävas ett beslut från 
valnämnden för att ta dem i drift.  
 

5.1 Reservlokal Knivsta: Elevcafeterian, Thunmansskolan   
 
Historik 
I valet 2018 var Thunmansskolans hemkunskapssal reservlokal. I valet till 
Europaparlamentet fanns enbart gymnastiksalen i Brännskärrsskolan i Alsike som 
reservlokal.  
 
Föreslagen lokal 2022 

Lokal Elevcaféterian Thunmansskolan  
Adress Södervägen 18A,  

741 43 Knivsta  
Koordinater Latitud: 59.72332511701616 

Longitud: 17.795886375832787 
 
Hemkunskapssalen i Thunmansskolan föreslogs som reservlokal i valet 2018. 
Lokalen har dock begränsad tillgänglighet varpå förvaltningen gjorde bedömningen 
att den inte kunde uppfylla sitt syfte. Elevcaféterian i Thunmansskolan användes som 
vallokal i valet 2018 och 2019 för valdistriktet Sågen. Lokalen är rymlig och bedöms 
som tillgänglig. Svårigheten i lokalen ligger i att om lokalen används finns tillgång för 
allmänhet i delar av lokalen där röstmottagarna inte har uppsikt. Lokalen bedöms 
vara det bästa alternativet som en reservlokal, men förvaltningen har bedömt att det 
finns andra lämpligare vallokaler som kan användas i Knivsta. Lokalen föreslås därför 
fungera som reservlokal i första hand i händelse av att en ordinarie vallokal inte 
skulle kunna användas på valdagen.  
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Tillgänglighetsredogörelse: Elevcaféterian, Thunmansskolan 
 

Entré – tillgänglighet 
X Värdeneutral entré  

X 
Gångvägen fram till entrén är 
framkomlig för rullstol/rollator 

 

 
Parkeringsplats reserverad, för nedsatt 
funktionsförmåga, inom 25 meter 

Möjlighet till tillfällig parkering finns i 
anslutning finns.  

 Om trappa; ramp eller hiss Ej aktuellt. Entré via markplan.  
X Automatisk dörröppnare  
X Dörr; Passagemått minst 80 cm  
X Tröskel; högst 15 mm och avfasad  

 
Anvisad plats för rökare; minst 15 meter 
från entré 

Ej aktuellt. Skolorna är helt rökfria 
zoner 

Inomhus – tillgänglighet 
X Värdeneutral lokal  
X Inga trappsteg mellan lokalerna  
 Om hiss; minst 1,1x1,4m Ej aktuellt.  
 Framför hiss 1,5x1,5m. Passagemått 

minst 80cm 
Ej aktuellt. 

X Alla dörrar; automatisk dörröppnare eller 
uppställda 

 

X Trösklar högst 15mm och avfasad  

X 
Kontrastmarkeringar vid viktiga 
målpunkter (entré, toalett, 
höjdskillnader, glasväggar) 

 

 Om trappa; ledstång Ej aktuellt. 
X Tillgänglig sittyta 45+ cm med rygg- och 

armstöd 
 

X 
Toalett, för person med nedsatt 
funktionsförmåga, finns 

Saknas direkt uppsikt över toaletten 
från lokalen.  

X Lokalen har inga heltäckningsmattor  

X 

Lokalen har bra ljudförhållanden 
(lekmannamässig bedömning) 

Lokalen är stor. Under inspektion 
(där ett 20-tal barn närvarade) var 
miljön bullrig. Antagligen bättre på 
valdagen. 

X 
Lokalen har bra ljusförhållanden 
(lekmannamässig bedömning) 

 

X 
Plats för förvaring av ledar-, signal och 
servicehundar 
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5.2 Reservlokal Alsike: Alsike sporthall 
Historik 
I valet 2018 och 2019 var gymnastiksalen i Brännkärrsskolan reservlokal.  
 
Föreslagen lokal 2022 

Lokal Alsike sporthall 
Adress Morkullegatan 4,  

741 45 Knivsta  
Koordinater Latitud: 59.74887811179028, 

Longitud: 17.78193740908433 
 
Brännkärrskolans tillgänglighet har beskrivits i avsnittet om Norra Alsike. Lokalen är 
tillgänglig men kräver ytterligare åtgärder. Förvaltningen gör bedömningen att det 
finns lämpligare lokaler att använda i Alsike. Om en extra vallokal skulle behöva 
användas kan en skiljevägg i Alsike sporthall användas för att skapa två lokaler 
bredvid varandra. Om en vallokal i närheten av Alsike skulle vara obrukbar på 
valdagen går alltså en lokal att ställa iordning. Konsekvenserna för Vrå som är det 
valdistrikt som använder sporthallen skulle bli ökad trängsel genom ingången (som 
skulle vara gemensam och att flödena i lokalen behöver göras om. I övrigt bedömer 
förvaltningen att sporthallen är den bäst lämpade lokalen att fungera som reservlokal 
i andra hand.  
 
Tillgänglighetsredogörelse: Alsike sporthall 
 
Se avsnitt 3.1. 



 § 26 Fastställande  av öppettider i val- och röstningslokaler i valet 2022 - VN-2022/19-1 Fastställande  av öppettider i val- och röstningslokaler i valet 2022 : Fastställande  av öppettider i val- och röstningslokaler i valet 2022

Sida 1 av 4 

   
 

  

Handläggare 
Markus Sjölén Gustafsson 

Tjänsteskrivelse 
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Valnämnden 

Fastställande av öppettider i val- och röstningslokaler i valet 2022 

 

Förslag till beslut 

1. Några skäl att samråda med länsstyrelsen om att begränsa vallokalernas öppettider i 
valet 2022 finns inte.  

2. Valnämnden fastställer dagar och tider för röstningslokalernas öppethållande i 
enlighet med valkansliets förslag i tjänsteutlåtandet daterat 2022-03-25. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Bestämmelser om vallokalers öppethållande finns i 4 kap. 21 § vallagen. Bestämmelser om 
röstningslokalers (förtidsröstning) öppethållande finns i 4 kap. 24 § vallagen. Valnämnden 
har möjlighet att bestämma om vilka dagar och tider som förtidsröstningen ska vara öppen.  
 

Öppettider för vallokaler 

Knivsta kommun består av tolv valdistrikt sedan 2018. Enligt 4 kap. 20 § vallagen (ValL) ska 
det finnas en vallokal för varje valdistrikt. Enligt 4 kap. 21 § första stycket 2p. samma lag, ska 
vallokalen vara öppen för röstning mellan klockan 08.00 och 20.00 under allmänna val till 
riksdag, kommun och regionen. Andra och tredje stycket i samma paragraf möjliggör för 
valnämnden att begränsa vallokalens öppettider under förutsättning att det fortfarande ger 
väljare tillräckligt goda möjligheter att rösta. Ett sådant beslut ska dock ske i samråd med 
Länsstyrelsen.  
 
Paragrafens undantagsbestämmelser i andra och tredje stycket möjliggör för valnämnden att 
ha öppet kortare tider i valdistrikt med få väljare. Knivstas valdistrikt har mellan 800 och 1300 
väljare vilket motsvarar ett lämpligt stort valdistrikt i vallagens mening. Kommunen har aldrig 
tidigare ansett sig behöva begränsa en vallokals öppettider med hänvisning till 
bestämmelserna i vallagen. Valkansliet har inte ändrat bedömningen inför valet 2022 och 
rekommenderar därför inte att valnämnden inleder en samrådsprocess med länsstyrelsen i 
syfte att begränsa vallokalernas öppettider. Förslaget innebär att vallokalerna kommer vara 
öppna tolv timmar, mellan kl. 8.00 och 20.00 på valdagen den 11 september 2022.  
 

Öppettider för förtidsröstningen 

I val som gäller hela landet ska varje kommun bestämma vilka dagar och tider en 
röstningslokal (förtidsröstningen) ska vara öppen. Bestämmelserna återfinns i 4 kap. 23 § 
ValL. Till skillnad från bestämmelserna om vallokaler anges inga särskilda öppettider, 
däremot anges att minst en röstningslokal ska vara öppen för röstning varje dag under 
röstningsperioden. I valet 2022 är det mellan 24 augusti till 11 september. Vidare ska en 
röstningslokal vara öppen för röstning under valdagen under samma tider som vallokalerna 
är öppna. Beslut om röstningslokalernas användning under valet samt en redogörelse för 
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deras lämplighet i förhållande till lokalisering och tillgänglighet behandlas i ett separat ärende 
(VN-2022/17).  
 
I valet 2018 förtidsröstande omkring 150 personer per dag under de första 11 dagarna. Sista 
veckan röstade mellan 300 till 500 personer per dag. Över 40 % av kommunens väljare 
förtidsröstade i valet 2018. Även väljare som tillhör valdistrikt i andra delar av landet 
förtidsröstade i kommunen. I valet användes två röstningslokaler, en centralt i Knivsta och en 
i Alsike. Den största andelen väljare förtidsröstade i den centralt placerade röstningslokalen i 
Knivsta. 
 
I valet till Europaparlamentet 2019 var valdeltagandet lägre, men andelen förtidsröster 
ungefär lika stor. Röstningslokalerna var samma som 2018, men röstningslokalen i Alsike 
användes i låg utsträckning. Omkring en tredjedel av de förtidsröstande i Alsike röstade i 
lokalen på själva valdagen för att slippa stå i kö till vallokal i sitt valdistrikt.   
 

 Förslag på röstningslokalernas dagar och öppettider 

 

Datum Ons 

24/8 

Tors 

25/8 

Fre 

26/8 

Lör 

27/8 

Sön 

28/8 

Mån 

29/8 

Tis 

30/8 

Ons 

31/8 

Tors 

1/9 

Förtid 

1 

12:00-

19:00 

12:00-

19:00 

12:00-

19:00 

12:00-

16:00 

12:00-

16:00 

12:00-

19:00 

12:00-

19:00 

12:00-

19:00 

12:00-

19:00 

Förtid 

2 

         

 

 

Datum Fre 

2/9 

Lör 

3/9 

Sön 

4/9 

Mån 

5/9 

Tis 

6/9 

Ons 

7/9 

Tors 

8/9 

Fre 

9/9 

Lör 

10/9 

Förtid 1 12:00-

19:00 

10:00-

16:00 

10:00-

16:00 

8:00-
19:00 

8:00-
19:00 

8:00-
19:00 

8:00-
19:00 

8:00-
19:00 

10:00-

16:00 

Förtid 2  10:00-

16:00 

10:00-

16:00 

16:00-

19:00 

16:00-

19:00 

16:00-

19:00 

16:00-

19:00 

16:00-

19:00 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Datum Sön 

11/9 

Förtid 

1 

08:00-

20:00 

Förtid 

2 
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Valkansliet tror att antalet förtidsröster kommer öka i valet 2022 på grund av att fler personer 
arbetar hemma. Valkansliet menar att två förtidsröstningslokaler bör användas i valet 2022. 
Precis som tidigare val förväntas en centralt placerad lokal i centrala Knivsta vara mest 
frekvent besökt. Röstningslokalen föreslås därför vara öppen varje dag under 
förtidsröstningsperioden. Under de första dagarna samt under första helgen föreslås 
vallokalerna vara öppen under ett lägre antal timmar än under sista veckan då antalet 
förtidsröster ökar.  
 
I Alsike föreslås röstningslokalen öppna först lördagen 3 september. Öppettiderna under 
vardagarna kommer främst vara på kvällstid eftersom den föreslagna lokalen (Alsike skolas 
matsal) är upptagen under dagtid av skol- och fritidsverksamheten. Eftersom matsalen ska 
användas som vallokal under valdagen kan förtidsröstningslokalen inte vara öppen under 
helgen 10 och 11 september.  
 
Det är en begränsning i jämförelse med valet innan. Valkansliet menar dock att 
begränsningen är motiverad på grund av de få antal personer som använt 
förtidsröstningslokalen under valhelgen tidigare år, samt att de personer som skulle behöva 
förtidsrösta under valhelgen har väldigt nära till förtidsröstningslokalen i Knivsta. Det är inte 
lämpligt att en förtidsröstningslokal används i stor utsträckning av väljare inom kommunen 
eftersom dessa röster inte hinner räknas på valdagen. Risken för långa köer i Alsike bedöms 
också vara mindre i valet 2022 eftersom vallokalerna placerats i olika byggnader.  
 
Sammantaget gör valkansliet bedömningen att väljarna kommer ha goda möjligheter att 
rösta i valet 2022. 
 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Kostnaden för ersättning till röstmottagare under följande tider beräknas till ungefär 150 000 
kr. Kommunen får statsbidrag för kostnader i samband med förtidsröstning baserat på antalet 
röstberättigade som finns i kommunen. Kostnaden för röstmottagarnas arvoden ligger inom 
valnämndens driftsbudget för 2022.   
 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-25 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

 

Hanne Natt och Dag 

T.f. chef för kommunledningskontoret  
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Barn berörs inte av beslutet.  

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Ej relevant.  

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

Ej relevant.  

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Valnämnden 

Riktlinjer för ordning i och i anslutning till röstmottagningsställen 

 

Förslag till beslut 

Valnämnden antar riktlinjer för ordning i och i anslutning till röstmottagningsställen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I vallagen 8 kap. finns allmänna bestämmelser om röstmottagning. Bestämmelserna ger 
röstmottagarna ansvar för ordningen på röstmottagningsstället. I ordningsbestämmelserna 
finns bland annat förbud mot propaganda eller annan verksamhet som syftar till att påverka 
eller hindra väljare i anslutning till röstmottagningsställen och krav på att valsedlar ska hållas 
ordnade.  
 

Förbud mot propaganda 

Ett röstmottagningsställe, det vill säga val- eller röstningslokaler ska inte ha anknytning till en 
viss politisk sammanslutning och bör inte ha en anknytning till en viss religiös 
sammanslutning eller ett visst företag som kan påverka väljaren i samband med röstningen. 
Bestämmelserna om lokalers lämplighet och krav på neutralitet finns i 4 kap. 20 och 22 §§ 
vallagen (2005:837).  
 
Utöver bestämmelserna i 4 kap. finns ett förbud i 8 kap. 3 § vallagen, att det inte får 
förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljaren i deras val. 
Syftet med bestämmelserna är att garantera väljarens rätt till fria och hemliga val. Med 
propaganda menas i förarbetena ”ett budskap där avsändaren vill få mottagaren att ändra 
uppfattning eller övertygelser och i förlängningen sitt beteende” i den breda bemärkelsen 
ingår budskap i både tal och skrift samt aktiviteter organiserade av t.ex. politiska partier, 
företag eller intresseorganisationer.  
 
Det är vanligt att valnämnden utfärdar riktlinjer för politiska aktiviteter i anslutning till 
vallokaler. Valprövningsnämnden har i ett tidigare beslut rörande en röstningslokal uttalat att 
förbudet mot propaganda får tolkas så att förbudet inte är begränsat endast till utrymmen 
som ligger i omedelbar anslutning till ett röstmottagningsställe. Enligt nämnden är det inte 
lämpligt att precisera hur stort utrymme som omfattas av förbudet utan en bedömning måste 
göras i det enskilda fallet (VPN 2010:36). Valmyndigheten har tidigare uttalat att företrädare 
för olika partier enligt tradition får dela ut valsedlar utanför röstmottagningsställen under 
pågående röstning. Partifunktionärer med banderoller eller annan klädsel eller utrustning 
som är partipolitisk får dock inte upprätthålla sig i röstningslokal eller anslutande utrymme 
(VPN 1992:1, 1994:26 och 1994:38). 
 
Valmyndigheten ger ut juridiska ställningstaganden i olika rättsliga frågor. 
Ställningstagandena är vägledande men inte bindande för valnämnden. I sitt 
ställningstagande (VAL-162) om värdeneutrala lokaler och förbud mot propaganda menar 
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Valmyndigheten att i begreppet propaganda ingår aktiviteter såsom partimöten, valaffischer, 
tryckt material, flaggor och vimplar, liksom kläder eller banderoller med partibeteckning.  
 
Valmyndigheten anser att det inte är tillåtet att uppträda som röstmottagare i klädsel med 
partisymboler eller partinamn. Partifunktionärer med banderoller eller annan klädsel eller 
utrustning som är partipolitisk får inte heller uppehålla sig på röstmottagningsställen eller i 
anslutande utrymmen. Om partifunktionärer ska gå in i sådana lokaler måste de ta av sig 
banderoller och liknande. Reglerna om propaganda innebär inte en begränsning av 
religionsfriheten. Det innebär att det alltid är tillåtet att bära religiös klädsel på och intill ett 
röstmottagningsställe.  
 
Valnämnden i Knivsta har tidigare fattat beslut om att valpropaganda inte får ske närmare än 
50 meter från röstmottagningsställena. Valkansliet rekommenderar att en likalydande riktlinje 
antas i valet 2022.  
 
Ordning i valsedelställen 
I 6 kap. 6-8 §§ vallagen finns det bestämmelser om tillhandahållande av valsedlar. Där 
framgår att valsedlar ska presenteras på ett likformigt sätt. Sedan 2022 ansvarar 
valnämnden för utläggningen av alla valsedlar. Av 8 kap. 4 § framgår att röstmottagarna 
ansvarar för ordningen på röstmottagningsstället. JO har i ett antal fall konstaterat att ingen 
åtskillnad får göras mellan partier vid utläggning av valsedlar. Alla valsedlar ska 
tillhandahållas på ett likformigt sätt på en och samma plats.1  
 
Utgångspunkten är att väljare ska hitta valsedlar lätt. Eftersom antalet partier som ställer upp 
i varje val skiljer sig åt är det valnämnden som bestämmer ordningen bland valsedlarna i 
valsedelställen. Valsedlar ska placeras i varsin sektion för riksdagsval (gul), kommun (vit) 
och region (blå).  
 
I Knivsta har valnämnden tidigare beslutat att valsedlar ska placeras i bokstavsordning efter 
det namn som partierna anmält deltagande i valet. Valsedlar som valnämnden är skyldig att 
tillhandahålla placeras i ett ställ. Namnvalsedlar placeras i bokstavsordning i de övriga 
ställen. Att placera valsedlarna i bokstavsordning är också vad Valmyndigheten 
rekommenderar i sitt ställningstagande (VAL-161).  
 
Valkansliet rekommenderar att samma ordning som vid tidigare val används som riktlinje för 
valsedlarnas placering i valet 2022.  

 

Riktlinjer för ordning  
För att underlätta för röstmottagarna har valkansliet sammanställt de föreslagna 
ordningsbestämmelserna i en gemensam riktlinje för ordning i och runt 
röstmottagningsställen.  
 
I riktlinjerna ges röstmottagarna även instruktioner för hur de ska garantera att 
röstmottagningens och rösträkningens offentlighet sker säkert och i enlighet med vallagens 
bestämmelser.  

                                                
1 Se JO 5260-2010, 5668-2010, 5127-2010 och 5161-2010   
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Förvaltningen rekommenderar valnämnden att anta riktlinjerna i enlighet med förvaltningens 
förslag daterat 2022-03-25 
 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Förslaget innebär ingen ekonomisk konsekvens. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-25 

Förslag på riktlinjer för ordning i och i anslutning till röstmottagningsställen daterat 2022-03-
25. 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

 

 

 

 

Hanne Natt och Dag 

T.f. Chef för kommunledningskontoret 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Väljare och röstmottagare är över 18 år.  

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Ej relevant.  

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

Ej relevant.  

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Riktlinjer för ordning i och i anslutning till 
röstmottagningsställen 
 
Valnämnden i Knivsta kommun föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 och 4 §§ vallagen 
(2005:837) 
 
Grundläggande bestämmelser om röstmottagning finns i vallagen (2005:837).  

 
Dessa föreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser i syfte att öka möjligheten att 
upprätthålla ordningen i och runt röstmottagningsställen och gäller:  
dels gällande förbudet mot propaganda i eller intill röstmottagningsställen som återfinns i 8 
kap. 3 § vallagen, 
dels bestämmelser om valsedlars utläggning och presentation enligt 8 kap. 2 §, 
dels röstmottagningens och rösträkningens offentlighet.  
 
Allmänna bestämmelser om föreskrifternas tillämplighet 
 

1 § Föreskrifterna är tillämpliga på och i anslutning till de röstmottagningsställen som 
finns vid val eller folkomröstningar i Knivsta kommun.  
 
Med röstmottagningsställe menas vallokal och röstningslokal. 
 

Förbud mot propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra 
väljarna i och i direkt anslutning till röstmottagningsställen 
 

2 § Röstmottagare ska ingripa mot överträdelser av 8 kap. 3 § vallagen. Sådana åtgärder 
ska, antecknas i protokollet. 
 

3 § Propaganda eller annan aktivitet som syftar till att påverka eller hindra väljarna får 
inte förekomma inom eller vid de byggnader används som röstmottagningsställen.    
 
Vidare ska propaganda inte förekomma inom 50 meter från ingången till en byggnad 
som används som röstmottagningsställe som ligger i direkt mot allmän plats.   
 

4 § Bestämmelserna i 3 § hindrar inte valsedelutdelning utanför ingången till 
röstmottagningsstället. 
 
Valsedelutdelningen får inte ske på ett sätt som uppfattas påträngande för 
väljaren.  
 

5 § Partisymboler eller politiska budskap på kläder, väskor, pins, lådor ska inte vara 
synligt på röstmottagningsställen.  
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Valsedlarnas placering 
 

6 § Röstmottagarna lägger ut valsedlar som valnämnden ansvarar för och valsedlar 
för övriga partier som deltar i valet på den avskärmade platsen för valsedlar.  
 

7 § Röstmottagarna ska hålla valsedelsställen ordnade och fylla på valsedlar vid 
behov.  

 
8 § Valsedlarna ska presenteras likformigt och ordnat enligt följande.   

 
I ett valsedelställ ska partivalsedlar som valnämnden tillhandahåller för de partier 
som har begärt utläggning samt blanka valsedlar placeras i varsin lodrät sektion i 
ordningen från vänster till höger: riksdag (gul), kommunfullmäktige (vit) och 
regionfullmäktige (blå). Partivalsedlarna ska stå i bokstavsordning efter den 
partibeteckning som partiet anmält sitt deltagande. Blanka valsedlar ska stå väl 
synligt nedanför de övriga valsedlarna i valsedelstället.  
 
I följande valsedelställ ska namnvalsedlar för samtliga partier ställas i samma 
ordning vänster till höger: riksdag (gul), kommunfullmäktige (vit) och 
regionfullmäktige (blå) med valsedlarna i bokstavsordning efter partibeteckning i 
varje lodrät sektion.  
 
Valsedlar av varje val ska alltid ställas i egen rad. Ställer ett parti upp enbart i ett 
val lämnas facken för de andra valtyperna tomma på samma rad. En illustration 
av den tänkta placeringen finns i bilaga A.  

 
Röstmottagningens och rösträkningens offentlighet 
 

9 § Inspelning och fotografering är tillåten i vallokalen så länge den sker på ett sätt att 
den inte stör eller påverkar väljare eller röstmottagningen eller sker på ett sätt att den 
riskerar att avslöja en väljares valhemlighet. 
 

10 § Röstmottagare ska göra i ordning särskilda platser dit väljare som vill närvara vid 
röstmottagning eller rösträkning ska anvisas.  
 
Personer som vill närvara vid rösträkningen ska göra det från de anvisade platserna 
och ska uppföra sig på ett sådant sätt att de inte stör ordningen eller påverkar 
räknandet av rösterna.  
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Bilaga A  
 
Illustration av placering av valsedlar i valsedelställen  
 

Riksdag Kommun Region 

Arbetarpartiet 
Socialdemokraterna 

Arbetarpartiet 
Socialdemokraterna 

Arbetarpartiet 
Socialdemokraterna 

Centerpartiet Centerpartiet Centerpartiet 

- - Regionalt parti som bara ställer 
upp i regionfullmäktige 

Feministiskt initiativ Feministiskt initiativ Feministiskt initiativ 

Liberalerna (tidigare Folkpartiet) Liberalerna (tidigare Folkpartiet) Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 

- Knivsta.nu - 

Miljöpartiet de gröna Miljöpartiet de gröna Miljöpartiet de gröna 

Moderaterna Moderaterna Moderaterna 

Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna 

Vänsterpartiet Vänsterpartiet Vänsterpartiet 

Blank valsedel för riksdag Blank valsedel för 
kommunfullmäktige 

Blank valsedel för 
regionfullmäktige 
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