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KALLELSE
Valnämnden
Tid:

Tisdag den 30 mars 2021 kl 17,00

Plats:

Distans, Kommunhuset, Hjälmaren

Olle Olsson
Ordförande
Josefin Frank
Sekreterare

Föredragningslista
Godkännande av dagordning
Val av justerare

Ärenden

Föredragande

1. Indelning av valdistrikt inför valet 2022

Övrigt
2. Övriga frågor

Välkommen!

Samhällsbyggnadsnämnden
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2021-03-30
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämndens namn

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2021-03-30

Datum för anslagsuppsättande

2021-04-

Datum för anslagsnedtagande

2021-04-

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

………………………………………………………………
Josefin Frank

Utdragsbestyrkande
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Vn §

Föredragningslista
Förslag till beslut
1. Valnämnden godkänner ärendelistan enligt utskickat förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Val av justerare
Förslag till beslut
1. Valnämnden utser xxxxxxxxxxxx att jämte ordförande justera protokollet.
Justeringen sker xxxxxxxxxx på kommunhuset i Vingåker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum
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Vn §

Ändring av valdistrikten inför valet 2022.
Förslag till beslut
Förslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar den nya uppdelningen av valdistrikt för kommunen
enligt förslag 1.

Sammanfattning
Enligt vallagen (2005:837) 4 kap 17 § ska ett valdistrikt bestå av 1000 - 2000
röstberättigade invånare. Under de två senaste valen har Vingåkers kommun fått
dispens av Länsstyrelsen för två (2) valdistrikt som varit för små. Dessa är Högsjö
med cirka 590 stycken röstberättigande och Österåker med cirka 580 stycken
röstberättigade. I och med dessa förslag blir samtliga valdistrikt i en godkänd storlek
enligt vallagen.
Förslag 1.
Valnämnden har tagit i beaktande att Vingåker förändras och dela upp distrikten så att
de kan växa utan de skulle riskera att bli oproportionerliga eller behövas dras om
återigen inom kort. Österåker och Baggetorp - Marmorbyn har i den nya uppdelningen
strax över 1000 röstberättigade personer. Det är dock de områden inom kommunen
som växer mest och flera tomter är sålda och husbygget tar fart. De distrikten
förväntas därmed växa.
Förslag på nya valdistrikt förslag 1.
Valdistriktsnamn
Centrum
Norra
Södra
Högsjö
Baggetorp- Marmorbyn
Österåker

Antal röstberättigade
1 195
1 127
1 309
1 250
1 034
1 024

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-03-16
Kartor förslag 1-3
Gamla valdistrikt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2020-03-16
Handläggare

Josefin Frank
0151191 33
Josefin.frank@vingaker.se
Diarienummer

Vn 2021/1

Ändring av valdistrikten inför valet 2022.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar
Förslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar den nya uppdelningen av valdistrikt för kommunen
enligt förslag 1.
Sammanfattning av ärendet
Enligt vallagen (2005:837) 4 kap 17 § ska ett valdistrikt bestå av 1000 - 2000
röstberättigade invånare. Under de två senaste valen har Vingåkers kommun fått
dispens av Länsstyrelsen för två (2) valdistrikt som varit för små. Dessa är Högsjö
med cirka 590 stycken röstberättigande och Österåker med cirka 580 stycken
röstberättigade. I och med dessa förslag blir samtliga valdistrikt i en godkänd storlek
enligt vallagen.

Ärendets beredning
Avstämning med andra förvaltningar:
☐ Kommunledningsförvaltningen
☐ Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen
☐ Barn- och utbildningsförvaltningen
☐ Socialförvaltningen
☒ Ärendet behöver inte stämmas av med ovan förvaltningar
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Bakgrund
Följande står skrivet i Vallagens 4 kap. 9 § 1 st. gällande valdistriktens storlek i
förhållande till antalet rösberättiganden.
”17 § 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. Ett valdistrikt får omfatta
färre än 300 röstberättigade endast om det finns
synnerliga skäl (...)”
Vingåkers kommun består i dag av följande valdistrikt:
Valdistriktsnamn
Centrum
Norra
Sävsta
Södra
Högsjö
Baggetorp-Marmorbyn
Österåker

Antal röstberättigade
1 444
1 264
1 126
1 108
596
1 048
579

(källa: Valmyndigheten 2021-03-01)
Förslag 1.
Valnämnden har tagit i beaktande att Vingåker förändras och dela upp distrikten så att
de kan växa utan de skulle riskera att bli oproportionerliga eller behövas dras om
återigen inom kort. Österåker och Baggetorp - Marmorbyn har i den nya uppdelningen
strax över 1000 röstberättigade personer. Det är dock de områden inom kommunen
som växer mest och flera tomter är sålda och husbygget tar fart. De distrikten
förväntas därmed växa.
Förslag på nya valdistrikt förslag 1.
Valdistriktsnamn
Centrum
Norra
Södra
Högsjö
Baggetorp- Marmorbyn
Österåker

Antal röstberättigade
1 195
1 127
1 309
1 250
1 034
1 024
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Förvaltningen har även fått in fler förslag 2 och 3.
I förslag 2 och 3 är valdistrikten uppdelade på 5 i stället som 7 i dagens indelning I
detta förslag blir några distrikten väldigt stora. Men de håller sig inom spannet mellan
1000- 2000 personer. Det som kan påverka är att distrikten blir så stora är att man
inom snar framtid måste göra om distrikten då de två störst valdistrikten är där
kommunen satsar mest på nybyggnation. I dessa förslag försvinner två valdistrikt det
är Sävsta och Norra. Förslagen kommer att redovisas på nämnden.
Förvaltningens ståndpunkt
Vi har nu gjort en större översyn av alla valdistrikt vilket gjort att distriktet Sävsta har
utgått och att några har blivit inplacerade i södra och några i Centrum. Även distrikten
Högsjö har tagit röstberättigade från distrikten Norr och Söder. Medan Österåker har
tagit röstberättigade från distrikten Norr.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser. De konsekvenser som kan bli är att några under
valdagen går till fel vallokal. Kommunen kommer att gå ut med information så mycket
de kan att man har gjort om valdistrikten och att de måste läsa på röstsedeln till vilken
vallokal de ska gå till.

Bilagor
Karta över Vingåkers kommuns valdistrikt
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Kommunledningsförvaltningen
Josefin Frank
Nämndsekreterare
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Bilaga 1 - Måluppfyllelse av tre av Kommunfullmäktiges
övergripande mål

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av KF:s övergripande
mål i kommunplanen? Skriv max 3-4 meningar.
Ekonomi i balans - Kommunens
resultat ska under
mandatperioden uppgå till minst
1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.

"[Klicka och skriv]"

Skola - Alla barn och ungdomar
ska inspireras, motiveras och få
stöd så att deras självkänsla,
mod och nyfikenhet leder till
utveckling, lärande och
framtidstro.

"[Klicka och skriv]"

Landsbygdsutveckling - Boende
och verksamma i
Vingåkersbygden upplever att
livskvaliteten är hög, inklusive
tillgången till kommunal service.

"[Klicka och skriv]"

Hållbar tillväxt - För varje beslut
i kommunstyrelse och nämnder
ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av
minst ett av de 17
hållbarhetsmålen i agenda
2030.

Se bilaga Agenda 2030.
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Bilaga 2 - Agenda 2030

Hur bidrar beslutet till ett eller flera av målen i Agenda 2030?
Motivera varför och hur. Skriv max 3-4 meningar.
Som stöd kan du använda nyckeltalen i Kolada eller klicka på respektive
mål för att läsa mer.

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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"[Klicka och skriv]"

"[Klicka och skriv]"
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Bilaga 3 - Barnchecklista inför beslut
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista som
kommunfullmäktige har antagit och den ska användas vid beslut som direkt eller
indirekt kan påverka barn nu eller i framtiden.
Kommer beslutet direkt eller indirekt beröra barn/ungdomar nu eller i
framtiden?
Ja ☐

Nej ☐

Om JA – Fyll i följande barnchecklista inför beslut:
1. Vilka barn och ungdomar berörs av detta beslut?

2. Har barn och ungdomar som kan påverkas av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt? Vad blev resultatet?

3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas?
(exempelvis med beaktan av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa,
funktionsnedsättning, tro, social ställning)
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?

4. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rum?
Ja ☐ Nej ☐
På vilket sätt?
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Valdistrikt
förslag 1
Antal invånare över 16 år sept 2020
Endast svenska medborgare
Indelningen är baserad på NYKOområden

Alice Hugosson, februari 2021
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Förslag 1
Vingåker
centralort
Antal invånare över 16 år
sept 2020
Endast svenska
medborgare
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Alice Hugosson, februari 2021

Valdistrikt
förslag 2
Antal invånare över 16 år sept 2020
Endast svenska medborgare
Indelningen är baserad på NYKOområden

Alice Hugosson, februari 2021

18

Förslag 2
Vingåker
centralort
Antal invånare över 16 år
sept 2020
Endast svenska
medborgare
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Alice Hugosson, februari 2021

Valdistrikt
förslag 3
Antal invånare över 16 år sept 2020
Endast svenska medborgare
Indelningen är baserad på NYKOområden

Alice Hugosson, februari 2021

20

Förslag 3
Vingåker
centralort
Antal invånare över 16 år
sept 2020
Endast svenska
medborgare

21
Alice Hugosson, februari 2021
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