
  

Sammanträdesprotokoll 
2021-05-11 

 

Valnämnden 

Tid: Tisdagen den 11 maj 2021 kl. 08:30-10.30 

Plats: Digitalt samt Saluten, Länken, Stadshuset 

Beslutande: Håkan Johansson (S), ordförande 
Kjerstin Widman (M), vice ordförande, digitalt deltagande 
Lina Farhat (S) digitalt deltagande 
Lena Jonsson (S) digitalt deltagande 
Eric Bergner (C) digitalt deltagande 
Örjan Mikaelsson (V) digitalt deltagande 
Erik Selander (L) digitalt deltagande 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Kjerstin Widman (M) 
  

 

Sekreterare:        §§ 11-14 

 Marie Sandström 

 

Ordförande:      

 Håkan Johansson (S) 

 

Justerare:      

 Kjerstin Widman (M) 

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Valnämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-05-11 

 

Anslaget har satts upp 2021-05-24 

 

Anslaget tas ner: 2021-06-15 

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben 

 

Underskrift:   
 Therese Stellén
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Per Edberg (S) digitalt deltagande 

Anton Bergström (M) digitalt deltagande 

Maja Westling (C) digitalt deltagande 

Helen Edlund (KD) digitalt deltagande 

 

Tjänstemän 

Johan Gammelgård digitalt deltagande 

Tordleif Hansson 

Peder Halläng  

Marie Sandström 
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Beslutsärende 
 

§ 11 

 

Diarienr: VN-2021/00010 

Beslut om valdistriktsindelning 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att besluta om ny valdistriktsindelning. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun är för närvarande indelad i 67 valdistrikt. 

Befolkningsökningen medför att valdistrikten över tid behöver bli fler. Inför 

valet till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022 har det gjorts en 

omfattande analys av den nuvarande valdistriktsindelningen. Under 

arbetets gång har kommunen haft dialog med länsstyrelsen. 

Kommunfullmäktige beslutar om kommunens valdistriktsindelning som 

sedan fastställs av länsstyrelsen. 

 

Enligt vallagen ska ett valdistrikt ha mellan 1000 och 2000 röstberättigade. 

Varje valdistrikt ska bestå av en geografiskt obruten yta.  Valdistriktet ska i 

första hand ges namn efter det område som det omfattar. Om det består 

av flera distinkta områden ska de alla ingå i namnet.  Varje valdistrikt ska 

ha en vallokal, men den behöver inte ligga inom valdistriktets gränser. En 

röstberättigad ska inte behöva passera en annan vallokal på vägen till sin 

egen vallokal. 
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Som grund för befolkningsutvecklingen i de olika valdistrikten ligger 

kommunens befolkningsprognos på delområdesnivå. I en tillväxtkommun 

som Umeå är befolkningsprognosen det viktigaste instrumentet för att 

analysera valdistrikten. Det finns dock flera orsaker till att 

valdistriktsindelningen behöver revideras. 

 

• valdistrikten är för små, det vill säga under 1000 röstberättigade 

• valdistrikten är för stora, det vill säga över 2000 röstberättigade 

• valdistrikten följer inte kommunens indelning i statistikområden, 
NYKO, vilket krävs för att kunna använda befolkningsprognosen 

• generellt sett bör valdistrikten bli mindre för att rösträkningen på 
valnatten ska gå snabbare 

 

Förslaget innebär i korthet att två valdistrikt som är för små uppgår i andra 

valdistrikt. Det bildas sju nya valdistrikt medan 33 distrikt får ändrade 

gränser. Slutligen föreslås 32 valdistrikt att förbli oförändrade. Kommunen 

kommer då att ha 72 valdistrikt. 

 

Enligt förslaget kommer ett valdistrikt att ha något färre än 1000 

röstberättigade. Det härrör från en tidigare delning av ett för stort 

valdistrikt. Tre av de distrikt som beräknas ha fler än 2000 röstberättigade 

består helt eller delvis av studentbostäder. Det innebär att antalet 

röstberättigade är lägre när röstlängden tas fram i mitten av augusti 

jämfört med befolkningsprognosen. Även Obbola valdistrikt väntas ha fler 

än 2000 röstberättigade vid nästa val. I det fallet finns dock inte någon bra 

lösning för att kunna dela distriktet varför man kommer att arbeta med 

delad röstlängd.  

 

I bilagorna redovisas förslaget till ny valdistriktsindelning samt det 

prognosticerade antalet personer i åldern 18-w år per den 31 december 

2022.  
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Beslutsunderlag 

Redovisning av förändringar i valdistriktsindelningen 

Tabell – översyn av valdistriktsindelning 

Kartor över förändrade valdistrikt 

Beredningsansvariga 

Tordleif Hansson 

Johan Gammelgård 

Beslutet ska skickas till 
ksdiarium@umea.se  

   

 

Johan Gammelgård Tordleif Hansson 
Direktör för Administration och innovation Utredare 
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§ 12 

 

Diarienr: VN-2021/00011 

Valnämndens rapport till Kommunstyrelsen för 

perioden januari-april 2021 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att godkänna rapporten till kommunstyrelsen för perioden januari – april 

2021. 

Ärendebeskrivning 

Valnämnden har upprättat en rapport för verksamhetsuppföljning för 

perioden januari – april 2021. Rapporten skickas vidare till 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Valnämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden januari – april 

2021 

Beredningsansvariga 

Johan Gammelgård 

Tordleif Hansson 

Beslutet ska skickas till 
ksdiarium@umea.se 

Henrik Olofsson 

Dan Gideonsson 
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§ 13 

 

Diarienr: VN-2021/00012 

Remiss Valkretsindelning för val till 

regionfullmäktige 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunstyrelsen att som remissvar besluta att nuvarande 

valkretsindelning för regionfullmäktige ska kvarstå vid 2022 års val till 

regionfullmäktige och att indelningen ska gälla tills vidare. 

Ärendebeskrivning 

Region Västerbotten har i skrivelse 2021-05-05 gett Umeå kommun 

möjlighet att yttra sig över valkretsindelningen för val till regionfullmäktige. 

Förslaget är att nuvarande valkretsindelning ska kvarstå vid 2022 års val till 

regionfullmäktige och att indelningen ska gälla tills vidare. 

 

Umeå kommun har ingenting att erinra mot förslaget att bibehålla 

nuvarande valkretsindelning. 

Beslutsunderlag 

Valkretsindelning för val till regionfullmäktige 

Beredningsansvariga 

Johan Gammelgård 

Tordleif Hansson 

Beslutet ska skickas till 
ksdiarium@umea.se  
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Informationsärenden 
 

§ 14 

 

Diarienr: VN-2021/00007 

Informationsärenden 11 maj 2021 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att godkänna informationerna 

Ärendebeskrivning 

Valkansliets organisation 

Valmyndighetens säkerhetsprojekt 

Valnämndens verksamhetslokal 

Projekt mot 2020 års valutredning, tillgängliggöra personröstning för 

medborgare med grav synnedsättning eller blindhet. 

Val till Sametinget 

Kyrkovalet    
 

 

 


