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Mottagare

Beredningen för medborgardialog och
integration

Återrapportering av uppdrag om ökat
valdeltagande
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beredningen för
medborgardialog och integration för beslut i
kommunstyrelsen
1. Beredningens återrapportering noteras
2. Kommunstyrelseförvaltningen ser över möjligheterna till ökad
informationsdelning med medborgarna
3. Kommunstyrelseförvaltningen ser över möjligheterna att utöka med en
röstningslokal för förtidsröstning

Elin Waltersson
Kontorschef

Helene Bergström
Enhetschef

Sammanfattning
Beredningen för medborgardialog och integration fick i uppdrag av
kommunstyrelsen 2020-06-22 §107 att, tillsammans med kommundirektören,
ta fram förslag till plan med konkreta åtgärder för att öka valdeltagandet i de
distrikt som har lägre deltagande än snittet för Tyresö kommun i det allmänna
kommunvalet.
Beredningen för medborgardialog och integration återrapporterar uppdraget
genom en rapport med förslag till åtgärder. Kommunstyrelseförvaltningen
förespråkar att se över möjligheterna till ökad informationsdelning samt att se
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över möjligheterna att utöka med en röstningslokal för förtidsröstning i ett
strategiskt läge där valdeltagandet historiskt sett varit lägre.

Beskrivning av ärendet
Beredningen för medborgardialog och integrations uppdrag och
återrapportering

Beredningen för medborgardialog och integration fick i uppdrag av
kommunstyrelsen 2020-06-22 §107 att, tillsammans med kommundirektören,
ta fram förslag till plan med konkreta åtgärder för att öka valdeltagandet i de
distrikt som har lägre deltagande än snittet för Tyresö kommun i det allmänna
kommunvalet.
Beredningen för medborgardialog och integration återrapporterar uppdraget
genom en rapport med förslag till åtgärder. Rapporten lyfter fyra åtgärder för
att uppnå ett ökat valdeltagande:
1) ökad samordning och utökade resurser i kommunens
demokratiutveckling,
2) utökad dialog med målgrupper med lågt valdeltagande,
3) fler och mer tillgängliga röstningslokaler och
4) en dag för särskilt uppmärksammande av demokratin.
Ansvarsfördelning gällande informationsdelning

Den centrala valmyndigheten är huvudansvarig för informationsdelning om
valet. Via röstkorten som skickas till alla väljare samt på deras hemsida delas
information om hur valet går till. Information finns på olika språk, teckenspråk
och på lättläst svenska.1
Kommunerna spelar även en viktig roll för informationsdelning om hur
röstningsförfarandet fungerar och var röstnings- och vallokaler finns i den egna
kommunen. Kommunen har även ett uppdrag att utbilda och anställa
röstmottagare, se till att det finns vallokaler samt ansvara för förtidsröstningen.
Kommunen ska vara tillgänglig för att svara på frågor under hela perioden som
röstmottagning pågår i kommunen.2
Partierna ansvarar för att beställa namnvalsedlar hos länsstyrelserna och har en
viktig roll då de ska få väljare att känna sig motiverade att delta i valet.3

1

Valmyndigheten (2018) Handbok kommunens uppgifter vid val Handbok-kommunensuppgifter-vid-val-20180130.pdf (grastorp.se) (hämtad 2021-09-02)
2 Ibid.
3 Ibid.
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Röstningslokaler för förtidsröstning

Enligt 4 kap. 22 § Vallagen ska kommunen se till att lämpliga röstlokaler för
förtidsröstning är tillgängliga, i fråga om ”lokalisering, tillgänglighet och
öppethållande”. Vidare ska en röstningslokal vara ”tydligt avgränsad och även i
övrigt lämpad för ändamålet så att väljare inte hindras eller störs under
röstningen. Den ska inte ha anknytning till en viss politisk sammanslutning och
den bör inte ha sådan anknytning till en viss religiös sammanslutning eller till
ett visst företag som kan påverka väljaren i samband med röstningen.”
Kommunstyrelseförvaltningens rekommendationer

Åtgärd 1 och 2 i beredningen för medborgardialog och integrations rapport
syftar till ökad informationsdelning på olika nivåer. Utifrån den givna
ansvarsfördelningen mellan valmyndigheten, kommunen och partierna anser
kommunstyrelseförvaltningen att möjligheten till ökad informationsdelning
från kommunens sida ska ses över.
Med utgångspunkt i likställighetsprincipen4, och 4 kap. § 22 Vallagen anser
kommunstyrelseförvaltningen att möjligheterna att utöka med en
röstningslokal för förtidsröstning ska ses över för att respondera på åtgärd 3 i
beredningen för medborgardialog och integrations rapport. Röstningslokalen
för förtidsröstning bör placeras i ett strategiskt läge i närheten av distrikt med
lågt valdeltagande. Kommunstyrelseförvaltningen kan även undersöka
möjligheterna att utöka öppettiderna i redan befintliga röstningslokaler för
förtidsröstning för att tillgängliggöra valdeltagande än mer.
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser i det här skedet. I ett
senare skede, förutsatt att kommunstyrelseförvaltningen ska gå vidare enligt
beslutspunkterna, kommer granskningen presentera en kostnadskalkyl vilken
tas ställning till då.
Ärendet bedöms i första hand inte beröra barn varför någon prövning av
barnets bästa inte har genomförts.
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Likställighetsprincipen 2 kap. 3 § Kommunallagen
”Kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för
något annat.”

