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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnd 
2021-08-31 

Vn § 1 Dnr VN 2021/1 
 

Justerandes sign. 

Valdistriktsindelning 

BESLUT 

Valnämndens förslag: 

Kommunfullmäktige föreslår länsstyrelsen att den valdistriktsindelning som 
gällde vid det senaste RKL valet ska gälla även vid RKL-valet 2022. 

ÄRENDE 

Länsstyrelsen har begärt kommunens förslag till valdistriktsindelning vid 
valet 2022 till riksdag, kommun och landsting (RKL-valet). Emligt vallagen 
ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 och 2 000 väljare, om det finns 
särskilda eller synnerliga skäl kan högre eller lägre antal tillåtas. 
 
Inför RKL-valet 2018 föreslog kommunen en ny valdistriktindelning, som 
länsstyrelsen senare fastställde. De idag gällande valdistrikten är: Sveg-
Glöte, Sveg-Ytterhogdal, Lillhärdal-Ängersjö, Hede-Vemdalen och 
Funäsdalen. Samtliga dessa valdistrikt omfattar var för sig ett antal väljare 
som ligger inom det intervall som anges i lagen. Det finns inte heller några 
andra uppenbara skäl att ändra valdistriktsindelningen. 

Ekonomi 
Förslaget till beslut förväntas inte påverka kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige föreslår 
länsstyrelsen att den valdistriktsindelning som gällde vid det senaste 
RKL-valet ska gälla även vid RKL-valet 2022. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om valnämndens förslag ska vara detsamma som 
kommunledningsförvaltningens och finner att svaret är ja. 

Beslutet expedieras till: 
Länsstyrelsen Jämtland 
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Vn § 2 Dnr KS 2021/2 
 

Justerandes sign. 

Valnämndens delegationsordning 

BESLUT 

Valnämnden antar delegationsordningen samt beslutar att inga beslut som 
fattas på delegation ska anmälas till nämnden. 

ÄRENDE 

Valnämnden saknar för tillfället en särskild delegationsordning. Att anta en 
delegationsordning skulle tydliggöra beslutsbefogenheterna och därmed 
snabba på valnämndens beslutsprocess. 
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till en 
delegationsordning för valnämnden. Eftersom inget av de beslut som finns 
upptagna i den föreslagna delegationsordningen kan ställas under en 
laglighetsprövning är det inte nödvändigt att varken anmäla dessa beslut till 
valnämnden eller särskilt protokollföra dem. 

Ekonomi 
Delegationsordningen förväntas inte direkt påverka kommunens ekonomi. 
Att beslut fattas på delegation snarare än av nämnden i helhet skulle dock i 
någon mån kunna minska den administrativa börda och därmed också 
kommunens kostnader. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att valnämnden antar 
delegationsordningen samt beslutar att inga beslut som fattas på delegation 
ska anmälas till nämnden. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om valnämnden beslutar enligt 
kommunledningsförvaltningens förlag och finner att svaret är ja. 

Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreterare 


	Protokoll förstasida
	Valdistriktsindelning
	Vn § 1 2021-08-31
Valdistriktsindelning

	Valnämndens delegationsordning
	Vn § 2 2021-08-31
Valnämndens delegationsordning


