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§ 8 Dnr 2020-00013 
Översyn av valdistriktsindelning samt namngivning av nya valdistrikt 
inför valen 2022 

Beslut 
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 

Karta valdistrikt Onsala 2021-04-26 

Valnämnden 2020-09-28, § 13 

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (9) 
Valnämnd Datum  

2021-05-10 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Beslutsgång 
Ordförande Alf Olofsson (S) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (S) prövar förslaget och finner att 
valnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 9 Dnr 2021-00008 
Valnämndens apriluppföljning och prognos år 2021 

Beslut 
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 

Beslutsgång 
Ordförande Alf Olofsson (S) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (S) prövar förslaget och finner att 
valnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 10 Dnr 2021-00007 
Anmälan av delegeringsbeslut om avtal för valsystemet Kaskelot  

Beslut 
Valnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut daterat 2021-02-22 

Sammanfattning av ärendet 
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 är fattat med stöd av delegering. Valnämnden delegeringsförteckning: punkt 
3.2.1, 2020-11-12, § 19. 

Beslutsunderlag 
Delegeringsbeslut daterat 2021-02-22 

Beslutsgång 
Ordförande Alf Olofsson (S) prövar om valnämnden kan godkänna redovisningen av 
delegeringsbeslut daterat 2021-02-22 och finner att valnämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Administrativ chef 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (9) 
Valnämnd Datum  

2021-05-10 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 11 Dnr 2021-00004 
Inkomna skrivelser 2021 

Beslut 
Valnämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 17 februari 2021 till 29 april 2021 har följande skrivelser inkommit 
till Valnämnden: 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:2V 

Beslutsgång 
Ordförande (S) prövar om valnämnden kan notera informationen till protokollet och 
finner att nämnden bifaller det. 
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§ 12 Dnr 2021-00005 
Information från ledamöter och förvaltning 2021 

Beslut 
Valnämnden noterar informationen till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Alf Olofsson (S) informerar om utredningen "Frie og hemmelige valg" 
som anger förslag till en ny vallag i Norge och gör jämförelser med valutredningen i 
Sverige men också med andra länder. Något försök med digital röstning kommer inte 
att ske. Däremot planeras införandet av digitala röstlängder. Stortingsvalet i Norge 
sker i september 2021. I händelse av problem med pandemin Covid 19 har några nya 
lagförslag tagits fram för att underlätta valet på olika sätt. Beslut kring detta kommer 
att fattas inom kort. 

Den år 2020 parlamentariskt tillsatta valutredningen ”Förstärkt skydd för väljarna vid 
röstmottagningen” har lämnat ett delbetänkande som nu är ute på remiss. Justeringar 
i vallagen beräknas träda ikraft 1 februari 2022. Förberedande arbete förutsätts ske 
utifrån förslagen innan lagen träder ikraft, d v s från hösten 2021, hos bl a de lokala 
valnämnderna. Ett slutligt betänkande kommer senare. 

Det kan konstateras att det läggs större tyngd på de lokala valnämnderna vilket vi 
måste ta hänsyn till i valplaneringen. 

Nämnden har tidigare fått vallagsutredningen. I bilaga 3 finns intressanta uppgifter 
från ett resultat från ett vallokalsexperiment som genomfördes i Stockholms 
Kulturhus den 25-28 oktober 2021. Ca 800 ”väljare” röstade i samtliga tre val i de 
iordningsställda röstlokalerna med röstmottagare och aktuell vallokalsutrustning. 
Resultatet och medföljande bilder och diagram kan vara en intressant läsning för oss. 

Beslutsgång 
Ordförande (S) prövar om valnämnden kan notera informationen till protokollet och 
finner att nämnden bifaller det. 
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