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Valnämnd 

 
 

Justerandes sign   

 

Tid och plats Tisdagen den 8 december 2020 klockan 14.30–15.45 i kommunhuset i 
Ljungby, rum Vidöstern, Olofsgatan 9 

Beslutande Lars Solling (L), ordförande  
Lars-Åke Långh (S), vice ordförande  
Stefan Bramstedt (M), ledamot (på distans via Teams) 
Margaretha Andersson (S), ledamot (på distans via Teams) 
Doris Nickel (SD), ledamot (på distans via Teams) 
 

Övriga 
deltagande 

Caroline Holmqvist Henrysson (S), ej tjänstgörande ersättare § 6–8 klockan 
15.00–15.45 (på distans via Teams) 
Henrik Dahlström, valsamordnare 
Sofia Olsson, kommunsekreterare § 5 
§ 5 deltar även demokratiberedningen, se närvarande förtroendevalda i 
beredningens protokoll 
 
 

Åhörare - 

Justerare Doris Nickel 

Justeringens  
tid och plats 10 december klockan 13.00, kommunhuset i Ljungby 

Paragrafer 5–8   

  

Sekreterare Henrik Dahlström 

  

Ordförande Lars Solling 
  

Justerare Doris Nickel 
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 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 
När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Valnämnden 

Sammanträdesdatum 8 december 2020 
Tillkännagivandet 
publicerat 10 december 2020 

Överklagningstid 10 december 2020 – 1 januari 2021 

Tillkännagivandet 
avpublicerat 4 januari 2021 
Förvaringsplats 
för protokollet Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Bruce Byrskog 
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Ärendelista 
Ökat valdeltagande – överläggning med demokratiberedningen ......................... 4 

Riktlinjer för utformning av vallokaler och röstningslokaler ............................... 5 

Tidplan för ändring av valdistrikten ..................................................................... 6 

Uppdrag om förtidsröstning på bokbussen – uppföljning .................................... 7 
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VN § 5      
 

Ökat valdeltagande – överläggning med 
demokratiberedningen 

Valnämnden överlägger med demokratiberedningen om möjliga åtgärder för att 
öka valdeltagandet i kommunen vid kommande allmänna val, särskilt i de 
grupper där valdeltagandet har varit lågt de senaste valen. Kommunsekreteraren 
informerar om möjlighet att söka finansiering av åtgärder hos Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Nämnden och beredningen 
diskuterar olika möjliga aktiviteter. 
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VN § 6  2020/0001 111   
 

Riktlinjer för utformning av vallokaler och 
röstningslokaler 

Beslut 
Valnämnden fastställer valkansliets förslag till riktlinjer för utformning av val- 
och röstningslokaler. 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden gav 2020-09-24, § 2 valkansliet i uppdrag att bland annat ta fram 
ett dokument med de krav som ska ställas på vallokaler i Ljungby kommun 
utifrån vallagen, övriga bestämmelser och andra relevanta perspektiv. Uppdraget 
är en del i valnämndens arbete med att se över valdistrikt och vallokaler inför i 
första hand de val som ska hållas 2022. 

Valkansliet har utifrån uppdraget tagit fram förslag på riktlinjer för utformning 
av val- och röstningslokaler. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
Förslag till riktlinjer för utformning av val- och röstningslokaler 
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VN § 7  VN2019/0027 111   
 

Tidplan för ändring av valdistrikten 

Beslut 
Valnämnden godkänner förslaget till tidplan. Det är önskvärt men inte 
obligatoriskt att nämndens ledamöter deltar vid informationsmöte för 
gruppledare 14 december klockan 16.30. 

Sammanfattning av ärendet 
Valdistrikten i Ljungby kommun ändrades år 2008, inför RKL-valet 2010, då 
Valmyndigheten föreslog att valdistrikten ska vara större, mellan 1000 och 2000 
röstberättigade, så att valhemligheten bibehålls. Antalet röstberättigade i 
valdistrikten i Ljungby var därefter mellan 1130 och 1750. Antalet 
röstberättigade i valdistrikten har därefter ökat, i takt med befolkningsökningen. 
I utvärderingen av RKL-valet 2018 konstaterade valnämnden att köerna i flera 
vallokaler var långa under större delen av dagen. Detta, samt det faktum att 
ändringar i vallagen 2019 medför ytterligare risk för trängsel och köer i 
vallokalerna, föranledde valnämnden att i juni 2019, efter valet till 
Europaparlamentet, ge valkansliet i uppdrag att utreda om valdistrikten ska 
ändras.  
När valkansliet därefter har gått igenom befolkningsutvecklingen i de olika 
valdistrikten är det tydligt att ett flertal valdistrikt, både inom och utanför 
Ljungby tätort, har vuxit med flera hundra röstberättigade invånare sedan 2008.  
Utav 14 valdistrikt har 11 av dem fler än 1600 röstberättigade idag. Fem av dem 
har mellan 1805 och 1918 röstberättigade, vilket är i överkant av 
Valmyndighetens rekommendationer. 
Valnämnden beslutade den 24 september 2020 att ge valkansliet i uppdrag att ta 
fram ett förslag till förändrade valdistrikt. Valkansliet fick också i uppdrag att ta 
fram en strategi med tidplan som ska presenteras för hela valnämnden i 
december.  
Valkansliet har därefter tagit fram ett förslag till tidplan med aktiviteter som 
bland annat inkluderar information till partierna och allmänheten.  

Beslutsunderlag 
Förslag på tidplan för ändring av valdistrikten 
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VN § 8  VN2019/0025 111   

 

Uppdrag om förtidsröstning på bokbussen – uppföljning 

Beslut 
Valnämnden godkänner redovisningen och förklarar uppdraget utfört 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden beslutade den 20 juni 2019 att ge valkansliet i uppdrag att utreda 
möjligheten att använda bokbussen under förtidsröstningen i valet 2022, för att 
på så sätt nå ut till fler som bor på landsbygden.  
Valkansliet har därefter även fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för utformning 
av vallokaler och röstningslokaler. I de riktlinjerna beskrivs bland annat 
röstningslokalernas placering. 
Valkansliet bedömer att så kallade mobila röstningslokaler (i till exempel bussar 
som körs runt och fungerar som röstningslokaler på olika platser vid olika 
tillfällen) inte är ett huvudalternativ. Olika svårigheter med möblering, material, 
tillgänglighet för funktionshindrade och säkerhet väger tyngre än de fördelar 
som flexibiliteten i en mobil lokal kan ge. 

Beslutsunderlag 
Valnämndens beslut om uppdrag 2019-06-20 § 35 
 
________ 
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