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§ 1 
Godkännande av dagordning 

Beslut 

Godkänner dagordningen enligt kallelsen. 

Godkänner dagordningen med följande ändringar: 

 XXX 

 XXX 
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§ 2 
Valgruppen - tjänstepersoner 

Diarienummer:   

Beslut 

Tackar för informationen 

Sammanfattning 

Valgrupp 
Alexandra Skoog  Valansvarig 

Johanna Sander  Valkommunikatör 
Öywind Thornander  Valadministratör 

Quang Nguyen  Valadministratör 
Tomas Klug       Kanslichef 
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§ 3 
Översyn av valdistrikt inför allmänna valet 2022 

Diarienummer: KSF-2021-55 111 

Beslut 

Tackar för informationen 

Sammanfattning 

I vallagen (SFS 2019:923) kap 4. § 17 anges hur många röstberättigade ett valdistrikt 

ska bestå av. ”Ett valdistrikt skall omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Om 
det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 

röstberättigade.”  

Det är med härrörande till vallagen kap 4. § 17  som några av de nuvarande valdistrikten 

riskerar att överskrida antalet röstberättigade till valet 2022. Mer specifikt är det 
nuvarande valdistriktet Hillared-Sexdrega-Roasjö och Svenljunga-Redslared  som 

överskrider gränsen 2000 röstberättigade enligt de preliminära siffrorna ifrån februari 
2021. 

Tabell över preliminärt antal röstberättigade taget ifrån februari 2021 - 

nuvarande valdistrikt 

Valdistrikt Antalet röstberättigade 2022 

Hillared, Sexdrega, Roasjö 2034 

Svenljunga Ullasjö 1544 

Svenljunga Redslared 2075 

Högvad, Örsås,Revesjö 1836 

Kindaholm 1274 

Svenljunga Kommun 8763 
 

Förutom att efterleva lagkravet finns det även praktiska aspekter att ta i beaktning. 
Valnämnden har noterat att de valdistrikt med fler röstberättigade också fått en ökad 

arbetsbelastning under valdagen vilket medfört större krav på röstmottagarna i de 

valområdena.  

Den sista aspekten som också uppmärksammats är att upprepade förändringar av 

valdistrikten riskerar att urholka statistiska jämförelser över tid. Sedan 2000-talet har 5 

allmänna val genomförts (2002, 2006, 2010, 2014, 2018) varav kommunen har 
genomfört förändringar i valdistrikten inför 3 av dessa, 2001, 2005 samt 2013. 

Förändringar av valdistrikt medför svårigheter i att jämföra statistiska resultat och även 
instabilitet för medborgarna i form av att förändrade valdistrikt också tenderar att 

föranleda förändrade vallokaler. Det är således med grundpremissen att valdistrikten kan 

hållas intakta över många år framledes som dessa förslag på valdistrikt har upprättats. 
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Följden av förslagen på de nya valdistrikten blir att nuvarande 5 valdistrikt blir 7. 
Centralorten med ursprungliga 2 valdistrikt utökas och blir 3. Nuvarande Hillared, 

Sexdrega och Roasjö delas upp och går ifrån att vara ett valdistrikt till 2. Med förslag på 
dessa förändringar ser antalet preliminära röstberättade ut på följande vis: 

Tabell – Preliminärt antal röstberättade taget ifrån februari 2021 på basis av 

förslagen på nya valdistrikt  

Förslag på nya valdistrikt Röstberättigade till valet 2022 

Hillared 1008 

Sexdrega 1026 

Svenljunga väster 1405 

Svenljunga öster 1430 

Svenljunga söder 1304 

Högvad 1329 

Kindaholm 1279 

Svenljunga kommun 8781 
  

Nya förslag på valdistrikt har upprättats och ska nu remitteras till de politiska partierna.  

Ekonomi 

Med utökande ifrån befintliga 5 till 7 valdistrikt medför det behov av fler röstmottagare 
vilket innebär en ökning i arvoderingskostnader. Medlen tas ur befintlig budget.  
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§ 4 
Förslag på vallokaler utifrån förslag på nya valdistrikt 

Diarienummer:   

Beslut 

Tackar för informationen.  

Sammanfattning 

Öywind Thornander går igenom förslag som förvaltningen identifierat som kan vara 

vallokaler baserat på förslagen på de nya valdistrikten.  
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§ 5 
Revidering av reglemente för valnämnden 

Diarienummer: VN-2021-1 003 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Valnämnden antar revideringen av reglemente för valnämnden i enlighet med förslaget 

och överlämnar det till kommunfullmäktige för antagande. 
 

3 § 
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande 
på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem dagar i förväg anmäla detta till 
nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
nämnden. 

Sammanfattning 

Valnämndens nuvarande reglemente möjliggör inte för deltagande av sammanträde på 

distans. Igenom föreslagen revidering adresseras detta. Nämndens reglemente ändras i 
enlighet med Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer i skriften 

Reglemente för styrelse och nämnder, mars 2019. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2021-03-07 
Förslag på reglemente för valnämnden 

Föredragande 

Ärendet föredrogs av Quang Nguyen, Kommunsekreterare. 
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§ 6 
Röstlokaler och bokbil  

Beslut 

Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Andreas Bergsten och Öywind Thornander, valadministratör informerar om 
tillgängligheten i röstlokaler som återfinns i kommunens ägor samt hur vi kan potentiellt 

kan utnyttja bokbussen i samband med förtidsröstningen. 

Föredragande 

Ärendet föredrogs av Andreas Bergsten och Öywind Thornander, valadministratör. 
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§ 7 
Budget för det allmänna valet 2022  

Beslut 

Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Öywind Thornander informerar om budgeten inför det allmänna valet 2022. 
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§ 8 
Redovisning av det planerade arbetet inför det allmänna 
valet 2022  

Beslut 

Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Öywind Thornander, valadministratör informerar om planeringen för arbetet med det 

allmänna valet 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


