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VN § 1

Meddelanden
Vid valnämndens sammanträde lämnar kanslichef Eva Elfborg dels information
om tidplaner för arbetet med genomförandet av val till Europaparlamentet och de
allmänna valen år 2014, och dels redogörelse för budgetramar för genomförandet
av valen.
Kanslichefen informerar vidare om Vallagskommitténs betänkande och förslag
om ändringar av valprocessen och valadministrationen.
Valnämndens beslut
- Valnämnden har tagit del av meddelandena.
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Dnr VN 2013:3.111

Förslag om ändrad indelning i valdistrikt
Ärendebeskivning
Enligt vallagen skall varje kommun vara indelad i geografiskt avgränsade röstningsområden, så kallade valdistrikt. Indelningen beslutas av länsstyrelsen efter
förslag från kommunfullmäktige.
Ett valdistrikt bör, enligt 4 kap. 17 § vallagen (2005:837), omfatta 1 000 – 2 000
personer med rösträtt vid de kommunala valen. Om det finns särskilda skäl får ett
valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade. Ett valdistrikt
får omfatta färre än 300 röstberättigade endast om det finns synnerliga skäl.
Lomma kommun har för närvarande 11 valdistrikt. En översyn av kommunens indelning i valdistrikt har givit vid handen att en förändring erfordras av indelning i
Lomma kommundel, med anledning av ett ökande antal röstberättigade inom
LommaHamnområdet.
Valdistrikt ” Lomma Centrum-Lomma Hamn” föreslås delas i två valdistrikt, vilka erhåller namnen ”Lomma Hamn” respektive ”Lomma Centrum” I övrigt föreslås nuvarande valdistrikt inom kommunen vara oförändrade.
Valdistrikt Lomma Hamn kommer därmed att rymma ca 1 100 röstberättigade och
valdistrikt Lomma Centrum drygt 1400 röstberättigade.
Övriga valdistrikt har röstberättigade inom spannet 1000-2000 personer.
Den nya valdistriktsindelningen föreslås tillämpas vid såväl val till Europaparlamentet som vid de allmänna valen till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige år 2014.
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
- Lomma kommun föreslår länsstyrelsen besluta, med stöd av 4 kap. 17 § vallagen
(2005:837) och med upphävande av tidigare beslut om valdistriktsindelning för
kommunen, att Lomma kommun från och med år 2014 skall indelas i valdistrikt
på det sätt som framgår av bilagd karta.
----------------Bilaga
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