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TJÄNSTESKRIVELSE 

Översyn av valdistriktsindelning samt namngivning av nya valdistrikt inför valen 2022  

Förslag till beslut i valnämnden 

Valnämnden godkänner förslag till ny valdistriktsindelning och namngivning av nya valdistrikt enligt 

tjänsteskrivelse daterad 2021-04-26 och översänder det till kommunfullmäktige för fastställande. 

Valnämnden föreslår att kommunfullmäktige efter fastställande översänder ny valdistriktsindelning till 

Länsstyrelsen i Hallands län för antagande. 

Sammanfattning av ärendet 

På förslag av kommunfullmäktige ska länsstyrelsen besluta om kommunens indelning i valdistrikt. 

Kommunen ska se över indelningen året närmast före det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas. 

Länsstyrelsens beslut om indelning i valdistrikt ska meddelas senast den 1 december 2021 för att 

beslutet ska kunna tillämpas vid valet 2022. Länsstyrelsen önskar därför att senast den 1 oktober 2021 

få uppgift om några förändringar i valdistriktsindelningen planeras inför valet 2022.  

Valnämnden gav 28 september 2020, kommunledningskontoret i uppdrag att se över 

valdistriktsindelningen. Bakgrunden är att antalet röstberättigade i ett antal valdistrikt har ökat så pass 

mycket att flera distrikt behöver delas. Ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000 

röstberättigade. 

De föreslagna förändringarna innebär att valdistrikt Kolla delas upp i Norra och Södra Kolla, att 

valdistrikt Gottskär och Vässingsö/Röda Holme delas för att bilda ytterligare ett distrikt i Onsala som 

namnges Södra Onsala samt att valdistrikt Åsa Centrum, Ölmanäs och Ölmevalla Östra delas av för att 

bilda ett fjärde distrikt i Åsa som namnges Åsa kust. Det totala antalet valdistrikt i kommunen blir 

därmed 46 till antalet.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-26 

Information om valkrets- och valdistriktsindelning samt mandat och ersättarkvot, Länsstyrelsen i 

Hallands län, 2021-04-13 

Bilaga - Röstberättigade Kungsbacka, Länsstyrelsen i Hallands län, 2021-04-14 

Karta valdistrikt Kungsbacka kommun 2021-04-26 

Karta valdistrikt Åsa 2021-04-26 

Karta valdistrikt Kolla 2021-04-26 
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Karta valdistrikt Onsala 2021-04-26 

Valnämnden 2020-09-28, § 13 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  

Beskrivning av ärendet 

Enligt bestämmelserna i 4 kap. 17 § Vallagen ska länsstyrelsen på förslag av kommunfullmäktige 

besluta om kommunens indelning i valdistrikt. Kommunen ska se över indelningen året närmast före 

det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas. Om det behövs får länsstyrelsen självmant besluta om 

indelningen i valdistrikt. Innan länsstyrelsen fattar ett sådant beslut ska kommunfullmäktige få tillfälle 

att yttra sig. 

Valkretsen består av ett eller flera valdistrikt. Det är valdistrikten som är de minsta ”byggstenarna” i 

valgeografin och de utgör grunden för valkretsarna och valområdena. Varje valdistrikt har en vallokal. 

Valdistriktens storlek och omfattning ska anpassas för att få en jämn och smidig tillströmning av 

väljare till vallokalerna.  

I 4 kap. 17 § VL anges också att ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Om 

det finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade. 

Sådana skäl skulle kunna vara att valdistriktet är geografiskt svårtillgängligt eller att valdistriktet 

väntas öka/minska sin folkmängd inom kort. Endast om det finns synnerliga skäl får ett valdistrikt 

omfatta färre än 300 röstberättigade. Denna nedre gräns är satt med hänsyn till att skyddet för 

valhemligheten ska kunna bibehållas. Hänsyn ska tas till eventuella framtida kända förändringar såsom 

utflyttningar, nybyggnationer etcetera Det är eftersträvansvärt att antalet röstberättigade är relativt 

jämnt fördelat mellan valdistrikten.  

Efter en översyn av valdistrikten inför valåren 2018-2019 var förvaltningens bedömning att två distrikt 

behövde delas då de 2016 hade omkring 2000 röstberättigade. Valdistrikt Tölö Landsbygd delades då 

till två valdistrikt; Björkris och Tölö och valdistrikt Västra Villastaden/Kolla delades till två valdistrikt, 

Västra Villastaden och Kolla. Den nya indelningen resulterade i 43 individuellt namngivna valdistrikt.  

Valnämnden gav sedan 28 september 2020, kommunledningskontoret i uppdrag att se över 

valdistriktsindelningen inför valet 2022. Bakgrunden var att i ett antal valdistrikt hade antalet 

röstberättigade ökat så pass mycket att flera distrikt behövde delas. Efter översyn av valdistrikten inför 

valet 2022 är förvaltningens bedömning att tre valdistrikt behöver göras om då de 2022 beräknas ha 

omkring 2000 röstberättigade. Vid beräkningen av antalet röstberättigade har även den åldersgrupp 

som blir röstberättigade (18 år) innan valet äger rum 2022 tagits hänsyn till.  

Valdistrikt Kolla som 2022 beräknas ha 1947 röstberättigade delas upp i Norra och Södra Kolla. Norra 

Kolla får efter delningen 1019 röstberättigade och Södra Kolla får 973 röstberättigade personer. 

Distrikt Gottskär som beräknas ha 1969 röstberättigade 2022 delas av tillsammans med distrikt 
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Vässingsö/Röda Holme för att bilda ytterligare ett distrikt i Onsala som namnges Södra Onsala och 

beräknas få 1100 röstberättigade. Kvar i distrikt Gottskär blir 1285 röstberättigade och i 

Vässingsö/Röda Holme 1323. Distrikt Åsa Centrum, Ölmanäs och Ölmevalla Östra delas av för att 

bilda ett fjärde distrikt i Åsa som namnges Åsa kust. Kvar efter delningen blir i distrikt Åsa Centrum 

1586 röstberättigade, Ölmanäs 1458 och Ölmevalla Östra 1361. I det nya distriktet Åsa kust beräknas 

det bli 1166 röstberättigade. Den nya indelningen resulterar i 46 stycken individuellt namngivna 

valdistrikt 

 

 

Sofia Jonsson  

Administrativ chef 
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 Diarienummer 

2021-04-13 

  

3655-2021 

  

  

  
 

Postadress Besöksadress E-post Telefon 
301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2 halland@lansstyrelsen.se 010 - 224 30 00 

 

Angående översyn av valkrets- och 

valdistriktsindelningen inför valet 2022 

 
Av 4 kap. 11 § vallagen (2005:837), VL, framgår att kommunen, vid val 

till kommunfullmäktige, är en enda valkrets om inte något annat följer av 

12 §. Om en kommun har 36 000 personer eller fler som har rösträtt får 

kommunen delas in i två eller flera valkretsar. Kungsbacka kommun har, 

enligt Valmyndighetens statistik per den 1 mars 2021, 64 081 personer 

som har rösträtt i kommunen. Kommunfullmäktige ska senast den 31 

oktober 2021 besluta om indelningen i valkretsar. För att gälla ska beslutet 

vara fastställt av länsstyrelsen.  

 

Enligt bestämmelserna i 4 kap. 17 § VL ska länsstyrelsen på förslag av 

kommunfullmäktige besluta om kommunens indelning i valdistrikt. 

Kommunen ska se över indelningen året närmast före det år då ordinarie 

val till riksdagen ska hållas. Om det behövs får länsstyrelsen självmant 

besluta om indelningen i valdistrikt. Innan länsstyrelsen fattar ett sådant 

beslut ska kommunfullmäktige få tillfälle att yttra sig.  

I 17 § anges också att ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000 

röstberättigade. Om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta färre 

än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade. Det är eftersträvansvärt att 

antalet röstberättigade är relativt jämnt fördelat mellan valdistrikten. 

 

Länsstyrelsens beslut om indelning i valdistrikt ska enligt 4 kap. 18 § VL 

meddelas senast den 1 december 2021 för att beslutet ska kunna tillämpas 

vid valet 2022. Länsstyrelsen önskar därför att senast den 1 oktober 2021 

få uppgift om några förändringar i valdistriktsindelningen planeras inför 

valet 2022. 

 

Länsstyrelsen erinrar även om att kommunfullmäktige, i enlighet med 5 

kap. 5–8 §§ kommunallagen (2017:725) senast den siste februari 2022 

ska besluta om eventuella ändringar av antalet mandat samt ersättarkvot. 

Länsstyrelsen ska genast underrättas om ett sådant beslut. 

 

Johannes Härri 

Valsamordnare                                  
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Sändlista 

 

Kommunfullmäktige, Kungsbacka kommun; info@kungsbacka.se 

 

Valnämnden, Kungsbacka kommun; info@kungsbacka.se 

 

Bilaga 

 

Röstberättigade i kommunen, per valdistrikt 

 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd


BILAGA – Antalet röstberättigade per valdistrikt (Kungsbacka kommun) 
 

 

Kungsbacka: 64 081 röstberättigade 

13 Kungsbacka 13840101 Innerstaden 1124 

13 Kungsbacka 13840102 Västra Villastaden 1273 

13 Kungsbacka 13840103 Ö Villastaden/Signeskulle/Gårdskulla 1547 

13 Kungsbacka 13840104 Hålabäck 1513 

13 Kungsbacka 13840105 Hammerö 1131 

13 Kungsbacka 13840106 Hammerö Södra/Västra 1251 

13 Kungsbacka 13840107 Tingberget 1023 

13 Kungsbacka 13840108 Kolla 1986 

13 Kungsbacka 13840201 Varla Södra 1622 

13 Kungsbacka 13840202 Varla Norra 1725 

13 Kungsbacka 13840203 Tölö 1314 

13 Kungsbacka 13840204 Fors 1193 

13 Kungsbacka 13840205 Hede 1201 

13 Kungsbacka 13840206 Björkris 1411 

13 Kungsbacka 13840301 Anneberg 1388 

13 Kungsbacka 13840302 Älvsåker 1394 

13 Kungsbacka 13840401 Vallda Sandö 1371 

13 Kungsbacka 13840402 Vallda Lerkil 1450 

13 Kungsbacka 13840403 Vallda Bröndome 1181 

13 Kungsbacka 13840404 Vallda Backa 1455 

13 Kungsbacka 13840501 Kyvik 1557 

13 Kungsbacka 13840502 Kullavik Centrum 1417 

13 Kungsbacka 13840503 Släps Kullen 1701 

13 Kungsbacka 13840504 Malevik/Släps Inland 1569 

13 Kungsbacka 13840505 Bukärrs Centrum 1754 

13 Kungsbacka 13840506 Särö 1460 

13 Kungsbacka 13840601 Frillesås Landsbygd 1482 

13 Kungsbacka 13840602 Frillesås Kust 1422 

13 Kungsbacka 13840801 Ölmevalla Östra 1970 

13 Kungsbacka 13840802 Ölmanäs 1588 

13 Kungsbacka 13840803 Åsa Centrum 1787 

13 Kungsbacka 13840901 Gällinge/Idala/Förlanda 1456 

13 Kungsbacka 13841201 Fjärås Norra 1766 

13 Kungsbacka 13841202 Fjärås/Må 1616 

13 Kungsbacka 13841203 Fjärås Södra 1287 

13 Kungsbacka 13841301 Hanhals 998 

13 Kungsbacka 13841401 Forsbäck/Oskarsberg 1868 

13 Kungsbacka 13841402 Presse/Skällared 1554 

13 Kungsbacka 13841403 Onsala Kyrka 1514 

13 Kungsbacka 13841404 Onsala Rydet 1450 

13 Kungsbacka 13841405 Gottskär 1858 
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13 Kungsbacka 13841406 Vässingö/Röda Holme 1673 

13 Kungsbacka 13841407 Västra Onsala 1781 

 



VALDISTRIKT KUNGSBACKA KOMMUN 
Skala 1:150000

8 km

Hela kommunens valdistrikt   2021-04-26

Kartredovisningen har inte rättsverkan, jämför mot beslut i lantmäterihandlingar

© Kungsbacka kommun
© Lantmäteriet



VALDISTRIKT ÅSA 
Skala 1:35000

2 km

Ölmevall Östra, Åsa Centrum, Ölmanäs, Åsa Kust   2021-04-26

Kartredovisningen har inte rättsverkan, jämför mot beslut i lantmäterihandlingar

© Kungsbacka kommun
© Lantmäteriet



VALDISTRIKT KOLLA
Skala 1:14000

700 m

Kolla Norra och Kolla Södra    2021-04-26

Kartredovisningen har inte rättsverkan, jämför mot beslut i lantmäterihandlingar

© Kungsbacka kommun
© Lantmäteriet



VALDISTRIKT ONSALA 
Skala 1:28000

2 km

Gottskär, Vässingsö/Röda Holme, Södra Onsala    2021-04-26

Kartredovisningen har inte rättsverkan, jämför mot beslut i lantmäterihandlingar

© Kungsbacka kommun
© Lantmäteriet
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Valnämnd Datum  

2020-09-28 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 13 Dnr 2020-00013  

Uppdrag om översyn av valdistrikt 

Beslut 

Valnämnden ger kommunledningskontoret i uppdrag att se över 

valdistriktsindelningen. 

Valnämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Valsamordnare Kristina Gudmundson informerar om att arbete har påbörjats med 

översyn av valdistrikten. I flera valdistrikt har antalet röstberättigade ökat så mycket 

att flera distrikt kommer att behöva delas. Ett valdistrikt skall omfatta mellan 1 000 

och 2 000 röstberättigade. Nytt är att valsedlarna ska vara på avskärmad plats. Det är 

därmed troligt att det blir längre köer än vid tidigare val. 2000 röstberättigade vid en 

vallokal är därmed i mesta laget.   

På förslag av kommunfullmäktige skall länsstyrelsen besluta om kommunens 

indelning i valdistrikt. Kommunen skall se över indelningen året närmast före det år 

då ordinarie val till riksdagen skall hållas. 

Länsstyrelsens beslut om indelning i valdistrikt skall meddelas senast den 1 

december året före det år då beslutet skall tillämpas första gången. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Alf Olofsson (S) yrkar att valnämnden ger kommunledningskontoret i 

uppdrag att se över valdistriktsindelningen. 

Beslutsgång 

Ordförande (S) prövar först sitt eget yrkande och finner att valnämnden bifaller det. 

Ordförande (S) prövar om nämnden kan notera informationen till protokollet och 

finner att nämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Kommunledningskontoret 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Valnämndens apriluppföljning och prognos år 2021 

 

Förslag till beslut i valnämnden 

Valnämnden godkänner uppföljning och prognos per den 30 april 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden ska följa upp sin budget med en redovisning till och med april månad. Det finns inga 

formkrav på hur detta ska redovisas mer än det ska lämnas en prognos för beräknat utfall på helåret. 

Valnämnden har en positiv prognosavvikelse för 2021 på 350 tkr. 

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-04-20 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

År 2021 är inget valår, nämnden kommer inte att bedriva någon verksamhet utöver sina sammanträden 

och administrativa uppgifter.  

Utfallet per den 30 april är kostnader som bland annat består av valnämndens arvoden, hyreskostnader 

för valförråd, mindre omkostnader i samband med nämndens sammanträde, utbildning samt kostnader 

för datasystemet Kaskelot som hanterar valadministration. 

  
Jan-April 

2020 
Jan-April 

2021 
Avvikelse 
2020/2021 

Helårs-
prognos 

2021 
Årsbudget 

2021 

Budget-
avvikelse 

2021 
Bokslut 

2020 

Valnämnden -71 -69 2 -295 -645 350 -204 

Årets resultat -71 -69 2 -295 -645 350 -204 
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Valnämnden har en positiv prognosavvikelse för 2021 på 350 tkr då nämnden har fått mer budget än 

grundbehovet kräver. 

 

Sofia Jonsson  

Administrativ chef     
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

DELEGERINGSBESLUT 

 

Avtal - Kaskelot  

Beslut 

Valnämnden godkänner avtal från Precio Fishbone AB daterat den 2021-01-25. Avtalet löper från 

2021-02-01 till och med 2025-01-31.  

Upplysning 

Beslut fattat med stöd av delegering. Valnämnden delegeringsförteckning: punkt 3.2.1, 2020-11-12, § 

19. 

Sammanfattning 

Valnämnden har behov av ett It-system för att hantera kommunens valadministration. Kaskelot är ett 

valadministrativt system för att hantera bemanning, lokaler samt material och utrustning som behövs 

för planering och bemanning av personal till vallokaler, förtidsröstning m.m. för offentliga val. 

Kaskelot består av två delar; ett internt verksamhetssystem och en extern webbplats. Huvuddelen av 

funktionaliteten är det interna verksamhetssystemet. Den publika delen innehåller informationssidor, 

ansökningsformulär och kontaktformulär. 

Beslutet skickas till 

Valnämnden 

Valsamordnare 

 

 

Sofia Jonsson 

Administrativ chef 
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www.val.se 
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Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:2V 

 

 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 

 Statistik om röstberättigade för arbetet med valdistrikt och valkretsar 

 E-legitimation ersätter certifikat i nya IT-stödet för valadministrationen  

 

 

 

Statistik om röstberättigade för arbetet med valdistrikt och valkretsar 

Valmyndigheten har tagit fram statistik över hur många som var kommunalt röstberättigade 
den 1 mars 2021. Det gör vi alltid året innan valår och syftet är att ni ska få ett bra underlag 
för ert arbete med att se över era valdistrikt och valkretsar. 

Antal röstberättigade per valdistrikt är publicerade på val.se i en excelfil. I valdatasystemets 
bibliotek (RKL 2018) finns mer detaljerad data, exempelvis vilka valdistrikt som ligger under 
1000 eller över 2000 röstberättigade. Där finns även GIS-data med antal röstberättigade per 
fastighet. 

 

E-legitimation ersätter certifikat i nya IT-stödet för valadministrationen  

När det nya IT-stödet för valadministrationen (Valid) införs inför valen 2022 kommer 
inloggningsförfarandet att ske på ett annat sätt än tidigare. E-legitimation kommer att ersätta 
de tidigare certifikaten. Valid kommer att ha stöd för följande e-legitimationer: BankID, 
mobilt BankID, Freja eID+, Telia, AB Svenska pass och e-legitimation för EU-medborgare. 

Som bekant använder många personer idag e-legitimation för sina privata, digitala ärenden. 
Dessa privata e-legitimationer kan användas även för Valid. Det är dock upp till varje 
kommun att själv bestämma om privata e-legitimationer får användas eller om särskilda e-
legitimationer för tjänstebruk skall utfärdas och användas.  

Ni behöver senast i december 2021 ha identifierat och genomfört de åtgärder som krävs för 
detta, och att varje person som ska arbeta i Valid då har en fungerande e-legitimation. Detta 
behövs för att länsstyrelserna ska kunna tilldela behörigheter till kommunernas handläggare 
eller behörighetsadministratörer. Först när behörigheterna har tilldelats kan användaren 
logga in med sin e-legitimation (och utföra de arbetsuppgifter som tilldelade behörigheter 
ger stöd för). 



      
 Nyhetsbrev för kommuner 2(2)
 Datum    

 2021-03-08    
    

  
 
Anledningen till att vi byter ut certifikaten mot e-legitimation är ökade krav på IT-säkerhet. 
Detta eftersom det idag finns krafter och aktörer som vill skada förtroendet för våra 
demokratiska val, genom attacker av olika slag. Ett säkert IT-system är en förutsättning för 
att bibehålla det höga förtroendet för vårt valsystem.  

Valmyndigheten kommer att återkomma med fullständig beskrivning av hur behörigheter 
ska tilldelas. 

Vi är medvetna om att detta initialt kan komma att medföra visst extraarbete innan allt är på 
plats. Vi hoppas att ni har överseende med detta. Om ni har frågor är ni välkomna att höra 
av er till valadm@val.se 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Valmyndigheten 


