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§ 2- § 3 
 

Beslutande:  Ersättare för:  
Håkan Björkman (S)   
Pirjo Veteli (S) Britt-Marie Rosén  
Per-Arne Håkansson (C)   
Anna Karlsson Mårtensson (V)   
Willy Salomonsson (SD)   
 
Övriga deltagare: 
Anna-Karin Johansen, valansvarig 
Jesper Andersson, GIS-samordnare 
 
 
 
Sekreterare: 

 ..................................................................................... 
Anna-Karin Johansen 

 
Ordförande: 

 ..................................................................................... 
Håkan Björkman 

 
Justerande: 

 ..................................................................................... 
Willy Salomonsson 

  ..................................................................................... 
 

  
Anslagsbevis: Protokollet är justerat 2021 -04-26 och anslås under perioden 2021-

04-27  till 2021-05-19 



   
  2(6) 
   

 

 Sammanträdesdatum  
 Valnämnden  2021-04-12  

 

 

Ärendelista 

 § 2 Ny valdistriktsindelning inför RKR val 2022  

 § 3 Vallokaler vid ny valdistriktsindelning  
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§ 2/2021  Ny valdistriktsindelning inför RKR val 2022 

Valnämndens beslut: 

Ny valdistriktsindelning överlämnas till kommunfullmäktige för beslut.  

Väderstrecksbeteckning används enbart på distrikt Olofström C. 

  

Ärendebeskrivning 

Jesper Andersson, GIS-samordnare föredrar ärendet.  

På grund av ändrade krav kring valgenomförande och att kommunens valdistrikt varit väldigt 
ojämna i antal röstberättigade har valnämnden givit verksamheten i uppdrag att ta fram en ny 
valdistriktsindelning. Uppdraget gavs att indelningen skulle vara med så jämn fördelning av 
röstberättigade som möjligt. I varje valdistrikt ska finnas max 1500 röstberättigade till ett 
kommunval. Det ska finnas valdistrikt kopplade till Jämshög, Kyrkhult, Brännaregården och 
Vilboken. Antalet valdistrikt behöver därmed vara minst åtta och max nio. (De senaste valen 
har det funnits sju valdistrikt).  

Enligt vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade.  

Valdistrikten ska vara rationellt utformade kring ett område och ge de röstberättigade en bra 
väg till vallokalen. En röstberättigad ska t.ex. inte behöva passera en annan vallokal på sin 
väg till sin egen vallokal. Ett valdistrikts gränser ska i första hand följa topografiska 
landmärken som ligger fast mellan valen. De kan också följa befintliga fastighetsgränser eller 
kommunens statistikområden. Varje valdistrikt ska vara en geografisk obruten yta. Det 
betyder att ett valdistrikt inte ska delas upp i enklaver.  

  

Yttrande/Bedömning 

För att inte överstiga 1500 röstberättigade har ytterligare ett valdistrikt tillkommit. Det har 
även varit nödvändigt att förändra valgeografin för samtliga valdistrikt utom Kyrkhult. 
Föreslagna valdistrikt följer, som tidigare, kommunens statistikområden.  

De föreslagna valdistrikten har en fördelning mellan 1000 och 1500 röstberättigade. Det finns 
valdistrikt kopplade till Jämshög, Kyrkhult och Brännaregården. Hänsyn har även tagits till 
lämplig väg till vallokalen.  

Följande valdistrikt föreslås med antal röstberättigade inom parentes (valmyndighetens 
statistik per 1 mars 2021). 

Ekeryd-Gränum (1168) 

Oredslund (1372) 

Jämshög (1431) 

Olofström N – Vilshult (1242) 
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Brännaregården (1158) 

Vilboken (1436) 

Olofström C (1377) 

Kyrkhult – Hemsjö (1470) 

  

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv  

Inga förväntade konsekvenser utifrån barnrätts-, ungdomsrätts- eller jämställdhetsperspektiv.  

  

Beslutsunderlag: 

Karta i pdf som redovisar valdistrikten 2018 samt vallokaler och röstningslokaler. Siffrorna i 
kartan redovisar antalet röstberättigade inom varje valdistrikt.  

Karta i pdf som redovisar förslag till nya valdistrikt med tidigare vallokaler och 
röstningslokaler. Siffrorna i kartan redovisar antalet folkbokföra mellan 17 till 120 år inom 
varje valdistrikt. 

Karta i pdf distrikt för distrikt med förändring. 

  

Beslutet skickas till:  
Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige som skickar beslut till: 
Länsstyrelsen 
Valnämnden 
Valansvarig  
GIS-samordnare 
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§ 3/2021  Vallokaler vid ny valdistriktsindelning 

Valnämndens beslut: 

Valnämnden lämnar följande inriktningsbeslut gällande vallokaler vid valet 2022. 

Vallokal ska finnas i Kyrkhult, Jämshög, Brännaregården och Vilboken. 

Övriga valdistrikt kan vid behov dela vallokal. 

  

Ärendebeskrivning 

På grund av ny valdistriktsindelning och skärpta krav kring valgenomförande behöver 
samtliga vallokaler ses över. Beslut om vilka vallokaler som ska användas tas först våren 
2021. Dessförinnan ska varje lokal besökas för att säkerställa att lokalen är lämplig som 
vallokal vid val 2022. 

För att veta vilka lokaler som kan bli aktuella behöver förvaltningen ha valnämndens 
inriktningsbeslut.  
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