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Tid och plats Torsdagen den 6 maj 2021 klockan 13.00- 14.00 i sammanträdeslokal 
Vidöstern, Olofsgatan 9, Ljungby, samt via Teams 

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

Övriga 
deltagande 

Arne Johansson (C), ej tjänstgörande ersättare 
Caroline Holmqvist Henrysson (S), ej tjänstgörande ersättare 
Eva-Marie Norén Holgersson, valsamordnare 
Henrik Dahlström, valsamordnare 

  

Justerare Lars-Åke Långh 

Justeringens  
tid och plats I direkt anslutning till sammanträdet 

Paragrafer 8   

  

Sekreterare Eva-Marie Norén Holgersson 

  

Ordförande Lars Solling 
  

Justerare Lars-Åke Långh 
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 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 
När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Valnämnden 

Sammanträdesdatum 6 maj 2021 
Tillkännagivandet 
publicerat 6 maj 2021 

Överklagningstid 7-28 maj 2021 

Tillkännagivandet 
avpublicerat 31 maj 2021 
Förvaringsplats 
för protokollet Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Eva-Marie Norén Holgersson 
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VN § 8  VN2019/0027 111   

 

Fastställande av förslag till revidering av valdistrikt 

Beslut 
Valnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändra valdistrikten i 
enlighet med förslag i bilaga 1 Förslag till nya valdistrikt i Ljungby stad daterat 
2021-03-12 samt bilaga 2 Förslag till nya valdistrikt utanför Ljungby stad 
daterat 2021-03-12 och att överlämna förslagen till Länsstyrelsen Kronoberg för 
fastställande. 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden beslutade 2020-09-24 § 2 att ge valkansliet i uppdrag att ta fram ett 
förslag till förändrade valdistrikt. Syftet med förändringen är att anpassa 
valdistrikten utifrån nuvarande och förväntad befolkningsutveckling, med nya 
bestämmelser om vallokaler i åtanke. Utgångspunkter för förslaget är att 
valdistrikten generellt bör bli mindre, att distrikten ska ha lämpliga vallokaler, 
samt att vallokalernas placering ska ge en stor andel röstande ökade möjligheter 
att resa hållbart till respektive vallokal.  
Valkansliet fick också i uppdrag att ta fram ett dokument med de krav som ska 
ställas på vallokaler i Ljungby kommun utifrån vallagen, övriga bestämmelser 
och andra relevanta perspektiv. Valnämnden fastställde 2020-12-08 § 6 
valkansliets förslag till riktlinjer för utformning av val- och röstningslokaler. 
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 efter ändringen mellan 1130 och 1750.  
Vid en genomgång av befolkningsutvecklingen i de olika valdistrikten under 
tidig höst 2020 visade det sig att ett flertal valdistrikt, både inom och utanför 
Ljungby tätort, har vuxit med flera hundra röstberättigade invånare sedan 2008. 
Antalet röstberättigade har ökat med cirka 7% i Ljungby och 6,5% utanför 
Ljungby sedan år 2008. Framför allt är det Valdistrikt Ryssby, Angelstad, 
Ekebacken, Hammaren och Hjortsberg som har ökat kraftigt och blivit mycket 
stora. 
Ett flertal av dem har uppåt 1900-2000 röstberättigade, vilket är i absolut 
överkant av Valmyndighetens rekommendationer. 
Varje byggnation av flerfamiljshus samt nya bostadsområden ökar antalet 
röstberättigade markant. Därför har valkansliet i sitt arbete med att ta fram 
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förslag till nya valdistrikt tagit hänsyn till befintliga planuppdrag samt förslag 
till nya bostadsområden som har angetts i förslaget till ny översiktsplan.  
Utöver befolkningsökningen finns fler anledningar till att ändra valdistrikten och 
att minska antalet röstberättigade i varje distrikt: 
1. I utvärderingen av RKL-valet 2018 konstaterade valnämnden och 
valförrättarna att köerna i flera vallokaler var långa under större delen av dagen 
och att i ett par lokaler valde väljarna att istället ta sig till förtidsröstningslokalen 
Grand för att undvika att stå i kö så länge. Valdeltagandet i Ljungby kommun i 
RKL-valet 2018 var 86,91 % vilket var en ökning med 1,72 % sedan RKL-valet 
2014.  
2. Inför EU-valet år 2019 gjordes ändringar i vallagen så att väljarna ska kunna 
ta sina valsedlar utan att andra ser vilka valsedlar de tar, för att ytterligare höja 
valhemligheten. Detta innebär i praktiken att lokalerna måste möbleras 
annorlunda och att det krävs mer utrymme för valsedlarna. Dessutom tar det 
extra tid att slussa in varje väljare bakom bås med valsedlar, vilket kan komma 
att leda till ännu längre köer i lokalen. 
3. Med mindre valdistrikt (dvs färre antal röstberättigade) ökar möjligheten till 
en ännu mer rättssäker och snabbare rösträkning när valet har avslutats i 
vallokalen. Antalet förtidsröster, som tidigare har varit mycket stort i de 
valdistrikt som har ett eller två röstmottagningsställen, kommer att minska 
betydligt genom förslaget till nya valdistrikt, eftersom väljare enbart kan 
förtidsrösta i röstmottagningsställen. Ett minskat antal förtidsröster leder till 
minskat arbete efter stängning, med 1-2 timmar. Detta frigör tid till att snabbare 
komma igång med att räkna röster.  
4. Kommunen eftersträvar i all verksamhet arbete för en hållbar miljö. I 
förslaget till nya valdistrikt har valkansliet tagit hänsyn till avstånden till 
vallokalerna för att möjliggöra hållbart resande i så stor utsträckning som 
möjligt. 
I valkansliets förslag till ändrade valdistrikt är utgångspunkten:  
1. att varje valdistrikt ska ha en fullgod lokal i enlighet med valnämndens 
riktlinjer, 
2. att vallokalernas placering ska ge en stor andel röstande ökade möjligheter att 
ta sig till respektive vallokal på ett miljövänligt sätt, 
3. att följa valnämndens beslut att valdistrikten generellt bör bli mindre, med 
förslaget att varje distrikt bör ha max 1500 (eller mellan 1200 och 1500) 
röstberättigade utifrån nuvarande och förväntad befolkningsutveckling och 
utrymme för framtida befolkningsökning. 
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Enligt valkansliets förslag förändras bland annat följande: 
Valdistrikt utanför Ljungby 
• Samtliga föreslagna serviceorter, Agunnaryd, Hamneda, Lagan, Lidhult och 
Ryssby, har eller föreslås nu få vallokaler. 
• Nuvarande röstningslokaler i Torpa, Agunnaryd och Vittaryd blir vallokaler. 
• Röstningslokalen Hamneda blir vallokal och ersätter vallokalen i Kånna då 
Kånna saknar lokal som motsvarar de krav som ställs. 
• Röstningslokalerna i Vrå, Annerstad och Södra Ljunga blir överflödiga.  
• Bolmsö behåller sin röstmottagningslokal men föreslås tillhöra Vittaryds 
valdistrikt istället för Angelstad. 
Valdistrikt i Ljungby 
• Kungshögsskolan och Hjortsbergsskolan får två vallokaler var, i 
idrottshallarna. 
• Vallokalen i Brunnsgården tas bort och förläggs till Hjortsbergsskolan. 
• Ett nytt distrikt införs med vallokal i Sunnerbogymnasiets musiksal. 
 
Valkansliet föreslår att valnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
ändra valdistrikten i enlighet med förslag i bilaga 1 Förslag till nya valdistrikt i 
Ljungby stad daterat 2021-03-12 samt bilaga 2 Förslag till nya valdistrikt 
utanför Ljungby stad daterat 2021-03-12 och att överlämna förslagen till 
Länsstyrelsen Kronoberg för fastställande. 

Beslutsunderlag 
Valkansliets tjänsteskrivelse 2021-03-11 med två bilagor daterade 2021-03-12 
 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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