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Kallelse
Valnämnden

Tid: 2023-01-24, klockan 18.00
Plats: Skånes Fagerhultrummet

Föredragningslista

Håkan Wallin
Valnämndens ordförande

Nr Ärenderubrik Ärende

1 Mötets öppnande VN.2023.1

2 Val av protokolljusterare VN.2023.2

3 Fastställande av dagordning VN.2023.3

4 Valdistriktsindelning VN.2023.4

5 Övriga frågor VN.2023.5

6 Mötet avslutas VN.2023.7



Sammanträdesprotokoll 2023-01-24
Valnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(1) VN.2023.1

Mötets öppnande

Beslutsunderlag

Förslag till beslut

Valnämnden beslutar att mötet är öppnat och att ledamötena är
behörigt kallade.

____________

Expedieras till:



Sammanträdesprotokoll 2023-01-24
Valnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(2) VN.2023.2

Val av protokolljusterare

Beslutsunderlag

Förslag till beslut

Valnämnden beslutar att välja NN att jämte ordföranden justera
protokollet digitalt före 2023-01-31.

____________

Expedieras till:



Sammanträdesprotokoll 2023-01-24
Valnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(3) VN.2023.3

Fastställande av dagordning

Beslutsunderlag

Förslag till beslut

Valnämnden beslutar att fastställa dagordningen.

____________

Expedieras till:



Sammanträdesprotokoll 2023-01-24
Valnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(4) VN.2023.4

Valdistriktsindelning

Beslutsunderlag

Valdistrikten i Örkelljunga forum har en ojämn fördelning av röstberättigade. Distrikt norra hade
för valet 2022, 1 842 röstberättigade, distrikt mellan 1 950 och distrikt centrum 1 164 st. Om
antalet röstberättigade vore jämnt fördelat får distrikten 1 652 röstberättigade vardera.

Länsstyrelsen anför i allmänhet:

Vi har förstått att det är flera kommuner som avser att ändra valdistriktsindelningen inför EU-
valet 2024. Vi ber därför samtliga kommuner meddela oss senast den 31 januari 2023 om ni
avser att göra/inte göra valdistriktsändringar.

Ambitionen är att vi ska hinna fastställa besluten under september/oktober 2023. Därför behöver
vi få in KF:s beslut senast den 30 juni 2023.

Eftersom Länsstyrelsens fastställelsebeslut måste kungöras, vilket innebär en stor kostnad,
kommer vi att behöva fatta besluten i ett sammanhang. De kommuner som lämnar in underlaget
tidigt under våren har möjlighet att begära ett förhandsbesked från oss så att ni kan börja
planera och boka vallokalerna innan vårt beslut formellt har fattats.

Inför förra valdistriktsindelningen fick vi in många olika varianter på GIS-filer samt i flera fall
ofullständigt underlag. Många av felen som upptäcktes berodde på att Valmyndighetens manual
inte använts, att underlaget och GIS-skikten inte stämde överens med KF:s beslut, felaktiga
valdistriktsnamn, koordinatsystem och geometrier. För att undvika att detta sker denna gång ber
vi er att tänka på följande innan ni skickar in begäran om fastställelse av Länsstyrelsen:  

- Valdistrikten enligt vallagen ska ha mellan 1000-2000 röstberättigade.
- Skicka in särskild motivering om antalet avviker från detta.
- Länsstyrelsen kommer sannolikt inte godta ett antal understigande 300 röstberättigade, då krävs

synnerliga skäl enligt vallagen.
- Lämna in komplett material, dvs KF:s beslut och alla underliggande beslut och bilagor beslutet

hänvisar till samt digitala GIS-kartor.
- Nu gällande GIS-skikt för valdistriktsindelning laddas ner från Valmyndigheten (i Valid). Den

nedladdade filen ska ligga till grund för ändringar eftersom den har rätt format och attribut.
- KF:s beslut måste vara tydligt, dvs det ska framgå klart vad det är de beslutar om. Om KF:s beslut

hänvisar till valnämndens beslut måste det beslutet också vara tydligt osv.
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Valnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

- KF:s beslut ska stämma överens med de kartor och de valdistriktsnamn som skickats in. Digitalt
bifogade GIS-skikt ska också överensstämma med övrigt inskickat material. Då behöver vi inte be
om komplettering med nytt KF-beslut, vilket kan vara svårt att hinna med.

- Valmyndigheten tillhandahåller GIS-skikt med antal röstberättigade.
- Ni kan utgå från bifogad manual tills uppdaterad publicerats.
- Vissa kommuner anlitar konsult för att göra valdistriktindelningarna, så det kanske kan vara ett

tips om GIS-kompetens inte finns inom kommunen.
- Om ni har frågor gällande GIS-skiktens format eller attribut kan ni vända er till

gis.skane@lansstyrelsen.se.
- Om GIS-skikt inte är komplett eller inte följer format eller attributuppsättning enligt ovan

kommer de skickas tillbaka för justering.
- I god tid begära samråd med Länsstyrelsen om ni avser att ha begränsade öppettider i

vallokalerna.

Förslag till beslut

Valnämnden beslutar att valdistriktet ..., ska ändras från att ..., till
att...

____________

Expedieras till:

mailto:gis.skane@lansstyrelsen.se
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Valnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(5) VN.2023.5

Övriga frågor

Beslutsunderlag

Förslag till beslut

Valnämnden beslutar
att

____________

Expedieras till:



Sammanträdesprotokoll 2023-01-24
Valnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(6) VN.2023.7

Mötet avslutas

Beslutsunderlag

Förslag till beslut

Valnämnden beslutar att mötet är avslutat

____________

Expedieras till:


	Kallelse - VN-2023-01-24
	Föredragningslistan
	1. Mötets öppnande
	2. Val av protokolljusterare
	3. Fastställande av dagordning
	4. Valdistriktsindelning
	5. Övriga frågor
	6. Mötet avslutas

