
PROTOKOLL
Valnämnden
2021-05-03

Paragrafer
§§1-4

Sekreterare
Elisabeth Olsson

Ordförande
Bengt Svensson

Justerande
Kent Lodesjö

Plats och tid Regnbågen, Östra Teatergatan 7, Klippan kl. 13:35-13:50

Beslutande ledamöter Bengt Svensson (M) (ordförande)
Kent Lodesjö (S) (vice ordförande)
Anders Johansson (KD)
Roger Sjunner (MP)  ersätter Bo Andersson (C)
Maria Bång (VF)
Henrik Soukas Fridlund (SD)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Christer Persson (M)
Monika Johansson Jarl (S)
Elena Kurenkova (SD)
Nils-Olof Johansson (L)

Övriga närvarande Cecilia Christensen (Kanslichef)
Elisabeth Olsson (Sekreterare)

Utses att justera Kent Lodesjö

Justeringens plats och 
tid

Kansliavdelningen ,  2021-05-10   11:00

1 (10)



PROTOKOLL
Valnämnden
2021-05-03

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 
Organ Valnämnden
 
Sammanträdesdatum 2021-05-03
 

Datum för anslags 
uppsättande

2021-05-11 Datum för anslags 
nedtagande

2021-06-02

 
Förvaringsplats för 
protokollet

Kansliavdelningen kommunhuset Klippan

 
.................................................Underskrift

Elisabeth Olsson
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Innehållsförteckning
§ 1 Val av justerare
§ 2 Godkännande av dagordning
§ 3 Valdistriktsindelning inför allmänna val 2022
§ 4 Valmaterial 2022 - Information
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§1

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.
 
Beslut
Valnämnden beslutar

att utse Kent Lodesjö (S) att jämte ordförande justera dagens protokoll
10 maj klockan 11.00.
_____

  

Paragrafen är justerad
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§2

Godkännande av dagordning

Ärendet
Godkännande av dagordning föreligger.
 
Beslut
Valnämnden beslutar

att godkänna dagordningen.
_____

  

Paragrafen är justerad
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§ 3

Valdistriktsindelning inför allmänna val 2022 
VN 2021.0001

Ärendet
Länsstyrelsen Skåne har 2020-08-28 inkommit med skrivelse till
kommunerna om att se över valgeografin inför allmänna val 2022.

Valmyndigheten har 2021-03-08 tagit fram statistik per 2021-03-01
som visar antal röstberättigade per valdistrikt i respektive kommun,
detta sker alltid året innan valår och detta för att kommunerna ska få
ett underlag inför arbetet med att se över valdistrikt och valkretsar.

Enligt 4 kap 17 § Vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000
röstberättigade. Ett valdistrikt får ligga utanför intervallet 1000-2000
röstberättigade endast om det finns särskilda skäl, ett sådant skäl skulle
kunna vara att ett valdistrikt är geografiskt svårtillgängligt eller om ett
valdistrikt väntas öka eller minska sin folkmängd inom kort.

 
Endast om det finns synnerliga skäl får ett valdistrikt omfatta färre än
300 röstberättigade, och denna gräns är satt med hänsyn till att skyddet
för valhemligheten ska kunna bibehållas.

Enligt Valmyndighetens statistik per 2021-03-01 är antal röstberättigade per
valdistrikt i Klippans kommun:

Klippan 12760101 Klippan N-Gråmanstorp m.fl. 1356
Klippan 12760102 Klippan NÖ-Solslätt 1304
Klippan 12760103 Klippan V 1634
Klippan 12760106 Klippan SÖ-Nyslätt-Elfdalen 1823
Klippan 12760204 Storäng-Vedby m.fl. 1651
Klippan 12760305 Krika-Bonnarp-Nybygget 1066
Klippan 12760410 Riseberga-Färingtofta m.fl. 1029
Klippan 12760507 Ljungbyhed-Spången 2184
Klippan 12760711 Östra Ljungby-Stidsvig m.fl. 2006
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Klippans kommun består av en valkrets och 9 valdistrikt idagsläget,
och då Vallagen reglerar hur många röstberättigade som ett valdistrikt
får innehålla så är nu valdistrikt Ljungbyhed-Spången (2184 röstberättigade)
och Östra Ljungby-Stidsvig (2006 röstberättigade) de valdistrikt som avses
att delas upp på två valdistrikt var.

De nya valdistrikten benämns Ljungbyhed N, Ljungbyhed S, Östra Ljungby
respektive Stidsvig, se bilagda områdeskartor med ny delning av nuvarande
distrikt.

Förslag till delning av distrikt Ljungbyhed-Spången följer delningslinjen
Skolgatan och Storgatan genom hela samhället, och därefter följs väg
13/108 och därefter vägen mot Riseberga ut till befintlig gräns.

Förslag till delning av Östra Ljungby-Stidsvig följer delningslinjen Pinnån
från kommungränsen, samt ett mindre vattendrag från Pinnån till befintlig
gräns.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av Valnämndens kansli, 2021-03-10.
Karta över Ljungbyhed, nytt förslag till indelning, 2021-04-06.
Karta över Östra Ljungby och Stidsvig, nytt förslag till indelning, 2021-04-06.
Valmyndighetens manual, 2021-03-12.
 
Beslut
Valnämnden föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa att Klippans Kommun utgör en valkrets i valet 2022.

att ändra antalet valdistrikt från 9 till 11 stycken, genom att dela valdistrikt
Ljungbyhed-Spången till två distrikt ett benämnt Ljungbyhed N
respektive Ljungbyhed S.

samt att dela valdistrikt Östra Ljungby-Stidsvig till två distrikt ett benämnt
Östra Ljungby och ett benämnt Stidsvig,
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samt konstaterar att gränsdragningen att dela Östra-Ljungby-Stidsvig
följer en naturlig delningslinje längs Pinnån. 
_____

Beslut skickas till 
Valnämndens kansli
Länsstyrelsen Skåne, aida.kiani@lansstyrelsen.se

Paragrafen är justerad
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§ 4

Valmaterial 2022 - Information 
VN 2021.0004

Ärendet
Valnämndens kansli har under våren 2021 gått igenom valmaterial,
bland annat; valurnor, avskärmningar, valsedelsställ, valsedelsräknare,
telefoner samt lokala skrivare. Kansliet konstaterar att en del material
behöver uppdateras och i vissa fall behöver nytt material införskaffas.

Valurnorna är slitna, otympliga och tunga att hantera.
Avskärmningarna för valsedlar var en enkel modell i papp som köptes
in till EP-valet 2019, som var första valet då vallagens regler om
avskärmande av valsedelställen tillämpades. Avskärmningarna
fungerade hjälpligt men var ostadiga och påverkade ljusinsläppet negativt,
en bra permanent lösning behövs. Valsedelställen i papp har använts vid
flera val och är i många fall trasiga och slitna.
Valsedelsräknarna är även de gamla och behöver bytas ut för att vara
tillförlitliga. Nya telefoner behövs och valkansliet föreslår återanvändning
av läsplattor från förtroendevalda som fått Ipads.

Skrivare kopplade endast till röstmottagningen har tidigare inte behövts
eftersom många röstmottagare tillika varit bibliotekarier som haft tillgång
till kommunens skrivare. Enligt ny ordning rekryteras röstmottagare externt
vilket gör att åtkomst till kommunens skrivare saknas.
Därav behövs lokala skrivare till förtidsröstningen eftersom röstmottagarna
ofta behöver skriva ut röstkort.

Valnämndens kansli har äskat om medel i budget 2022 om 170 tkr som en
engångsinvestering (material) och 380 tkr för driften. Sistnämnda är 80 tkr
mer än tidigare ram då bedömningen är att extra bemanning behövs till
kansliet under valet.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av Valnämndens kansli, 2021-04-19.
 
Beslut
Valnämnden beslutar
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att notera informationen.

Beslut skickas till 
Valnämndens kansli

Paragrafen är justerad
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