VALNÄMND
PROTOKOLL
2021-11-22

Plats och tid

2021-11-22, Digitalt, klockan 17:00 – 17:12

Avser paragrafer

§4-§4

Beslutande

Lars Emilsson (C)
Ingrid Holmberg (S)
Per Asplund (S)
Roger Johansson (S), ersättare
Therese Andersson (S), ersättare

Ersättare

Ej beslutande ersättare
Marita Ögren (C)

Övriga

Cornelia Lundgren, kommunsekreterare

Utses att justera

Per Asplund (S)

Justeringens plats och tid

Digital justering, 2021-11-22

Underskrifter

Protokollet justeras digitalt. Elektroniska underskrifter finns på sista
sidan av protokollet samt noterat på varje sida.

Sekreterare

Cornelia Lundgren

Ordförande

Lars Emilsson (C)

Justerande

Per Asplund (S)

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

Valnämnd

Sammanträdesdatum

2021-11-22

Datum för anslags

2021-11-23

uppsättande
Datum för anslags

2021-12-15

nedtagande
Förvaringsplats för

Kommunkontoret

protokollet
Underskrift

Signeras digitalt
Cornelia Lundgren
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VALNÄMND
PROTOKOLL
2021-11-22

Val av justerare
Diarienummer:

Beslut
1. Välja Per Asplund (S) till justerare av protokollet
2. Justera protokollet i anslutning till mötet

Justerat

Utdragsbestyrkt
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VALNÄMND
PROTOKOLL
2021-11-22
§4

Förslag på förändrade valdistrikt
Diarienummer: VN/2021:1

Beslut
1. Föreslå fullmäktige besluta enligt utarbetat förslag på nya, förändrade valdistrikt i
Forshaga kommun
2. Fullmäktige skickar förslaget för fastställande till Länsstyrelsen

Sammanfattning av ärende
Kommunfullmäktige har föreslagit Länsstyrelsen besluta om förändrade valdistrikt.
Länsstyrelsen har avslagit vår begäran b.la. med hänvisning till att områdena inte helt följer
kommungränsen samt att det är oklart vilket det nya valdistriktet är. Kommunen har inte
givits möjlighet att komplettera handlingarna. Kommunen därefter tillsammans med
Länsstyrelsen kommit överens om en möjlig hantering för att besluta om förändrade
valdistrikt inom den lagstadgade tidsram som finns (senast den 1 december, året före valår).
Tillsammans med Länsstyrelsen har ett nytt förslag om förändrade valdistrikt tagits fram.
Förslaget innebär en utökning från nuvarande fem valdistrikt till sju valdistrikt. De
förändrade distrikten har tagit hänsyn till planerad och kommande bebyggelse.
Färre röstberättigade per vallokal ger ett minskat tryck på respektive lokal vad gäller
exempelvis köbildning, parkeringsplatser och ordning i lokalen. Det möjliggör för den som
vill rösta. Med tanke på att varje lokal i Forshaga nu kommer ha färre röstande per lokal bör
det också vara möjligt att ha något färre röstmottagare som tillhör respektive lokal.
Bemanningen kommer troligtvis behöva utökas något, men inte i någon större omfattning
totalt sett.
Vid det fall nuvarande valdistrikt ligger kvar kommer en översyn behöva göras inför valet
till Europaparlamentet 2024.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-15
Kartor Länsstyrelsen, 2021-11-12

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige

Status
Fastställs av Länsstyrelsen
Justerat

Utdragsbestyrkt
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PER ASPLUND
Svensk e-legitimation
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