Kallelse
2020-04-16

Sammanträde med valnämnden
Dag och tid:
Plats:

Tisdagen den 23 april kl 16:00
Sal Sammanträdet sker på distans.

Handlingar finns tillgängliga i kommunhuset samt på kommunens hemsida
www.knivsta.se
Sammanträdet sker på distans.
Ledamot ansluter via länk i särskilt mail.
Förhinder
Ledamot som är förhindrad att tjänstgöra vid sammanträdet kan e-posta meddelande till
lisbeth.rye-danjelsen@knivsta.se eller ringa på telefonnummer 018-34 71 09.
DAGORDNING
1. Upprop
2. Justering
Förslag: Protokollet justeras senast 24 april 2020 av ordföranden och justerare vald av
nämnden.
3. Godkännande av dagordning

4. Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler i fråga om kommunal folkomröstning
VN 2020 9
Underlag
Tjänsteutlåtande reviderat 2020-04-16

Välkommen
Susanne Jakobsson (M) ordförande
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Handläggare
Markus Sjölén Gustafsson
Allmänutredare

Tjänsteskrivelse
Datum
2020-04-01
Rev 2020-04-16

Diarienummer
VN 2020 9

Valnämnden

Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler i fråga om kommunal
folkomröstning
VN 2020 9
Förslag till beslut
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Omröstningsdistrikten fastställs till 6 distrikt.

2. Omröstningslokal fastställs till lämplig kommunal lokal inom varje distrikt. Lokalerna är
Lagga skola, Thunmanskolan, Alsike skola, Adolfsbergskolan samt Centrum för idrott
och kultur.
3. Kostnad för omröstningsdistriktens arvode samt förtidsomröstning fastställs till
194.000 kr. För fullföljande av folkinitiativet äskar valnämnden medel för
genomförande av omröstningen, valnämnden begär därför att kommunstyrelsen
tillser att medel tillförs nämnden.
Sammanfattning
I anslutning till att fullmäktige beslutar om en folkomröstning enligt kommunallagen 5 kap. 37§
ska fullmäktige också besluta om omröstningsdistrikt och omröstningslokaler. För att ge väljare
goda möjligheter till röstning föreslås minst en förtidsrösningslokal vara öppen varje dag i
kommunen fram till och med valdagen.
Bakgrund
Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler
En folkomröstning kan ske i hela eller i en del av en kommun. Den kan också omfatta enbart
ett urval av medlemmarna. Kommunfullmäktige ska i enlighet med lagen om kommunala
folkomröstningar 2 § 2p. besluta om omröstningsdistrikt och omröstningslokaler. Om
folkomröstningar sker i anslutning till allmänna val sammanfaller omröstningslokaler och
omröstningsdistrikt med vallokaler och valdistrikt. Fullmäktige har alltså att själv bestämma om
indelningen i omröstningsdistrikt och omröstningslokaler. Närmare bestämmelser finns inte i
Prop. 1993/94: 188.
I vallagen, som styr reglerna för vallokaler och röstmottagning i allmänna val framgår att det
ska finnas en vallokal i varje valdistrikt. Lokalerna som används ska vara lämpliga i fråga om
lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta.
Vallokalerna ska i allmänna val även vara tydligt avgränsade när och lämpade för ändamålet
så att väljare inte hindras eller störs. Vallokaler ska inte ha anknytning till en viss politisk
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sammanslutning eller till ett visst företag som kan påverka väljaren i samband med röstningen.
Motsvarande bestämmelser om lokalernas lämplighet tillämpas i röstningslokaler för
förtidsröstning.
Enligt vallagen 17 § ska ett valdistrikt i ordinarie val omfatta mellan 1000 och 2000
röstberättigade. I kommunen finns omkring 13000 röstberättigade. Sedan november 2017 har
kommunen 12 valdistrikt i ordinarie val.
Av kostnadsmässiga skäl kan inte lika många distrikt användas som i ordinarie val.
Förslag till uppdelning i åtta valdistrikt
Valnämnden har efterfrågat ett förslag på åtta omröstningsdistrikt. Att omorganisera de tolv
ordinarie distrikten till åtta, samt att hitta lämpliga lokaler (som ska vara lätta att ta sig till) är
svårt. Förslaget innebär att antalet röstberättigade skiljer sig kraftigt mellan olika
distrikt/lokaler. Flera lokaler föreslås ligga inom samma område eftersom det finns fler lämpliga
lokaler inom samma byggnad.
En fördelning på åtta distrikt ser ut som följande:
Valdistrikt

Antal röstberättigade Valdistrikt
Föreslagen
EU-valet 2019
folkomröstningen omröstningslokal

Lagga-Östuna
Summerat

1274
-

1274

Lagga skola

Östra Knivsta
Summerat

1304
-

1304

Thunmansskolan

Vrå
Summerat

1140
-

1140

Alsike skola

Norra Alsike
Vassunda
Summerat

973
1034
-

2007

Adolfsbergskolan

Södra Knivsta
Summerat

1330
-

1330

CIK

Gredelby
Sågen
Summerat

1113
710
-

1823

Högåsskolan

Västra Knivsta
Tallbacken
Summerat

1172
896

2068

CIK
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Husby-Långhundra
Boängen
Summerat

894
921

1815

Alsike skola

Valdistriktens geografiska avgränsning är densamma som beslut från KF § 117 2017-09-27
avseende översyn av valdistrikten.
Förtidsröstningslokaler föreslås i kommunhuset och i Alsike skola (biblioteket). Det finns
lämpligare lokaler för förtidsröstning i CIK än i kommunhuset.
Förslag till uppdelning i sex omröstningsdistrikt
Förvaltningen föreslår en uppdelning på sex distrikt. Indelningen i sex snarare än åtta distrikt
möjliggör en jämnare fördelning av röstberättigade inom varje distrikt.
Valdistrikt

Antal
röstberättigade Valdistrikt
EU-valet 2019
folkomröstningen

Föreslagen
omröstningslokal

Husby-Långhundra
Lagga-Östuna
Summerat

894
1274
-

2168

Lagga skola

Tallbacken
Östra Knivsta
Summerat

896
1304
-

2200

Thunmansskolan

Vrå
Boängen
Summerat

1140
921
-

2061

Alsike skola

Norra Alsike
Vassunda
Summerat

973
1034
-

2007

Adolfsbergskolan

Södra Knivsta
Västra Knivsta
Summerat

1330
1172
-

2502

CIK

Gredelby
Sågen
Summerat

1113
710
-

1823

CIK

Valdistriktens geografiska avgränsning är densamma som beslut från KF § 117 2017-09-27
avseende översyn av valdistrikten.
Förtidsröstningslokaler föreslås i kommunhuset och i Alsike skola (biblioteket). Det finns
lämpligare lokaler för förtidsröstning i CIK än i kommunhuset.
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Ekonomisk konsekvensanalys
I kostnaden för omröstningsdistrikten ingår arvode till omröstningsförrättare samt kostnaden
för öppethållande av förtidsröstning och arvode till förrättarna i förtidsröstningslokalerna.
Öppettiderna på omröstningsdagen ska enligt föreskriften för folkomröstningar vara 08:0020:00. Bemanning samt arvode följer motsvarande förutsättningar som för ett ordinarie val.
Omröstningslokalerna bemannas med en ordförande, en vice ordförande samt fyra
omröstningsförrättare. Arvode utgår utbildning före omröstningsdagen, iordningsställande av
omröstningslokalen, reseersättning samt matersättning.
Ingen kostnad beräknas för hyra av lokaler.
Minst en förtidsomröstningslokal för röstmottagning ska enligt föreskriften för
folkomröstningar vara öppen varje dag under en period om sju dagar, inklusive
omröstningsdagen. Minst en förtidsröstningslokal ska också vara öppen för röstmottagning
under den tid som gäller för röstning i omröstningslokal.
Kostnad åtta omröstningsdistrikt samt två förtidsomröstningslokaler varav en i Alsike:
Arvode

Antal

Ordförande och vice
8+8
ordförande
Omröstningsmottagare 4 st per distrikt
(32 personer)

Förtidsröstning
två lokaler

6 personer, 6 dagar
samt
omröstningsdag
samt
4 personer, 6 dagar

Summa med
sociala avgifter
51.000
113.000

90.700

Här ingår arvode
Här ingår arvode,
matersättning,
utbildning,
iordningsställande
av lokal samt
reseersättning
Här ingår arvode,
utbildning samt
reseersättning

Kostnad för åtta omröstningsdistrikts arvode samt genomförande av förtidsröstning beräknas
till 254.700 kr.
Kostnad för sex omröstningsdistrikt samt en förtidsomröstningslokal:
Arvode

Antal

Ordförande och vice
6+6
ordförande
Omröstningsmottagare 4 st per distrikt
(24 personer)

Summa med
sociala avgifter
38.000
84.500

Här ingår arvode
Här ingår arvode,
matersättning,
utbildning,
iordningsställande
av lokal samt
reseersättning
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Förtidsröstning
en lokal

6 personer, 6 dagar
samt
omröstningsdag

71.500

Här ingår arvode,
utbildning samt
reseersättning

Kostnad för sex omröstningsdistrikts arvode samt genomförande av förtidsröstning beräknas
till 194.000 kr.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande 2020-04-01
Beslutet ska skickas till
Akten
Kommunfullmäktige
Handläggare

Åsa Franzén
Kanslichef
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Enligt FN är alla under 18 år att
betrakta som barn

Ja

Nej

Förklara oavsett svar.
Beslutet att genomföra en folkomröstning skulle påverka samtliga invånare i kommunen,
dock påverkar beslutet barn enbart indirekt då det röstberättigade är över 18 år. Beslutet
påverkar därmed inte barn i hög utsträckning. Eftersom en eventuell folkomröstning
enbart är rådgivande finns inga direkta efterföljande effekter som har undersökts i
dagsläget.

Om, ja fortsätt med frågorna.

2. Hur har barns bästa beaktats?
En barnkonsekvens analys har genomförts i enlighet med gällande rutiner. Eftersom
åtgärden påverkar barn till liten del har en enklare prövning gjorts.
3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Nyttjande av skollokaler som omröstningslokaler skulle kunna komma i konflikt med barns
intressen så som barns rätt till vila och fritid. Eftersom valet föreslås hållas på en söndag
är dock konflikten liten. En möjlig påverkan är att idrottsföreningar som behöver ställa in
ett träningstillfälle. Eftersom kommunen vid ett beslut måste genomföra en folkomröstning
går intressekonflikten inte att förhindra i det avseendet. Inga kompensatoriska åtgärder
föreslås eftersom den eventuellt negativa påverkan som valets genomförande skulle
innebära är tillfällig och så pass begränsad att den inte bedöms möjligt.

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.

