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§ 147 Dnr 2021-00225  
 
Val 2022 - Valdistriktsindelning 
 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har att besluta om indelning i valdistrikt efter förslag från 
kommunerna senast den 1 december året före valår.  
 
Inför valen år 2018 gjorde Karlskoga kommun en större översyn av 
valdistriktsindelningen. Förändringen innebar en ökning från 16 
valdistrikt till 17 valdistrikt.  
 
Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår att ingen förändring av 
valdistrikten sker inför valen år 2022.  
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från valnämnden den 27 maj 2021 § 13 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 9 mars 2021  
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
ingen förändring av valdistriktsindelningen görs inför valen år 2022.  
 
 
 
Expedieras till 
Länsstyrelsen i Örebro län  
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§ 13 Dnr 2021-00225  
 
Förslag till valdistriktsindelning för val år 2022 
 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har att besluta om indelning i valdistrikt efter förslag från 
kommunerna senast den 1 december året före valår.  
 
Inför valen år 2018 gjorde Karlskoga kommun en större översyn av 
valdistriktsindelningen. Förändringen innebar en ökning från 16 
valdistrikt till 17 valdistrikt.  
 
Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår att ingen förändring av 
valdistrikten sker inför valen år 2022.  
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 9 mars 2021  
 

Valnämndens beslut 
Valnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att besluta att ingen förändring av valdistriktsindelningen görs inför valen 
år 2022.  
 
 
Expedieras till 
Länsstyrelsen i Örebro län  
 
 
 



 

 
 

 
Kommunstyrelsens ledningskontor 
Handläggare 

Karin Jirénius 
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Valnämnden 
 
 
 

Valdistriktsindelning för år 2022 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen har att besluta om indelning i valdistrikt efter förslag från 
kommunerna senast den 1 december året före valår.  
 
Inför valen år 2018 gjorde Karlskoga kommun en större översyn av 
valdistriktsindelningen. Förändringen innebar en ökning från 16 
valdistrikt till 17 valdistrikt.  
 
Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår att ingen förändring av 
valdistrikten sker inför valen år 2022.   
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 9 mars 2021  
 

Beskrivning av ärendet 
Valnämnden beslutade den 29 augusti 2019 i § 43 i samband med 
utvärdering av val till Europaparlamentet år 2019 att en ny översyn av 
valdistrikten ska göras inför valet 2022. Framför allt bör gränserna för 
Sandvikens valdistrikt ses över för att möjliggöra att en lämplig vallokal 
finns inom distriktets gränser. 
 
Valmyndigheten har tagit fram statistik över antal röstberättigade per 
valdistrikt per den 1 mars 2021. Granbergsdals valdistrikten har lägst 
antal röstberättigade (1307) medan Österledens valdistrikt har högst antal 
röstberättigade (1566). Det innebär att valdistrikten håller sig inom 
gränsvärdena, då ett valdistrikt ska ha minst 1000 och högst 2000 
röstberättigade.  
 
Kommunstyrelsens ledningskontor har samrått med Länsstyrelsen i 
Örebro län angående valdistriktsindelning, och föreslår att ingen ändring 
görs av valdistriktsindelningen. Ett större arbete kring val av vallokaler 
kommer dock att ske.  
 
Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 
Valnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att besluta att ingen förändring av valdistriktsindelningen görs inför valen 
år 2022.  
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2 (2) 
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Karin Jirénius  
Utredare  
    
 
 
Expedieras till 
Länsstyrelsen i Örebro län 


	11-1 Val 2022 - Valdistriktsindelning
	§ 13 Dnr 2021-00225   Förslag till valdistriktsindelning för val år 2022
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Valnämndens beslut


	11-2 Val 2022 - Valdistriktsindelning
	Valdistriktsindelning för år 2022
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beskrivning av ärendet
	Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut


	Ärendeblad.pdf
	Ärende 17

	Beslut-202100225-KS-§ 147.pdf
	§ 147 Dnr 2021-00225   Val 2022 - Valdistriktsindelning
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut


	Ärendeblad.pdf
	KF Ärende 10


