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VALNÄMNDEN 2013-04-29 
Plats Sammanträdesrum Flädie, Kommunhuset i Lomma 
Tid Onsdagen den 29 april 2013, kl. 18.30-18.55 
Beslutande Bo Nilsson (M) 

Robert Wenglén (M) 
Conny Bäck (S) 
Lennart Månsson (M) 
Sofia Forsgren-Böhmer (M) 
Gun Lindh (C)  
Jan Schön (FP) 
Kjell Nilsson (S) 
Elisabeth Svensson (M) 

ordförande 
1:e vice ordförande 
2:e vice ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersättare för Lena Forsberg (M) 
 

Övriga deltagande Otto Persson (M) 
Cay Mathiasson (S) 
Lena Forsberg (M) 
Eva Elfborg 
Ingrid Grönkvist 

ersättare 
ersättare 
ledamot, del av § 2 
kanslichef 
assistent 

Utses att justera Conny Bäck 
Justeringens plats 
och tid Kommunhuset, Lomma, onsdagen den 8 maj 2013, 10.00 

Underskrifter Sekreterare __________________________ Paragrafer 1-2 
 Eva Elfborg 

 Ordförande 
__________________________ 

 Bo Nilsson 

 Justerande 
__________________________ 

 Conny Bäck 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ VALNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 2013-04-29 

Datum för anslags 
uppsättande 2013-05-08 Datum för anslags 

nedtagande 2013-05-30 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunhuset i Lomma     

Underskrift _____________________________________ 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 2 (3) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 

VALNÄMNDEN 2013-04-29 
 
 
 

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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VALNÄMNDEN 2013-04-29 
 
 
 

VN § 2  Dnr VN 2013:3.111 
 

 
Förslag om ändrad indelning i valdistrikt 
 
Ärendebeskivning 
 
Enligt vallagen skall varje kommun vara indelad i geografiskt avgränsade röst-
ningsområden, 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 in-
delning 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, vil-
ka erhåller namnen ”Lomma Hamn” respektive ”Lomma Centrum” I övrigt före-
slås 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 Europaparla-
mentet som vid de allmänna valen till riksdag, regionfullmäktige och kommun-
fullmäktige 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 
 
   


