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1. Val av justerare   
   
 

 

2. Presentation av valkansliet   
   
 

 

3. Översyn av valdistrikt inför allmänna val 2022 
(Valn.2021.0002) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Översyn av valdistriktsindelning inför allmänna val 

2022 
 Utdrag ur statistik över antal röstberättigade per den 1 mars 2021 för 

Eslövs kommun 
 

4. Delegation till valnämndens ordförande avseende 
brådskande beslut (Valn.2021.0003) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Delegation till valnämndens ordförande avseende 

brådskande beslut 
 

5. Vallokaler vid allmänna valet den 11 september 
2022 (Valn.2021.0001) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Vallokaler vid allmänna valet den 11 september 2022 

 

6. Information om lokaler för förtidsröstning vid 
allmänna val 2022 
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7. Information om utskick av intresseanmälan till 
tidigare tjänstgörande i vallokal 
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 Valn.2021.0002  
 
 
 
2021-09-09 
Helena Heintz Valnämnden 
+4641362123  
helena.heintz@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Översyn av valdistriktsindelning inför allmänna val 
2022 

Ärendebeskrivning 
Enligt 4 kap. 17 § vallagen (2005:837) ska ett valdistrikt omfatta 1 000 till    
2 000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl får avvikelser förekomma. På 
förslag av kommunfullmäktige ska länsstyrelsen besluta om kommunens indelning i 
valdistrikt. Kommunens översyn och länsstyrelsens beslut ska genomföras året före 
det år då val till riksdagen ska hållas. Om ingen förändring görs jämfört med tidigare 
år behöver kommunfullmäktige inte fatta beslut.  

Beslutsunderlag 
Utdrag ur Valmyndighetens statistik över röstberättigade per den 1 mars 2021 
Karta över Eslövs kommuns valdistrikt 

Beredning 
Eslövs kommun antog ny valdistriktsindelning inför de allmänna valen 2018. Då 
förändrades främst distrikten i Eslövs centrum.  
 
De siffror som inkommit från Valmyndigheten avseende antal röstberättigade per 
den 1 mars 2021 visar att inget distrikt har över 1 700 röstberättigade. Det finns tre 
distrikt som har under 1 000 röstberättigade. Det motiverades 2018 främst med att 
det är stora distrikt till ytan men med få röstberättigade och att det blir för stort 
avstånd för dessa att ta sig till vallokaler om man utökar distrikten ytterligare. Två av 
distrikten gränsar dessutom till andra kommuner.  
 
Kommunledningskontorets förslag är att inte göra någon förändring av 
valdistriktsindelningen inför de allmänna valen 2022. Frågan om valdistrikt har 
diskuterats mellan partierna.  

Förslag till beslut 
- Ingen förändring av valdistriktsindelningen görs inför de allmänna valen 2022. 
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Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 
 
 
 
Eva Hallberg Patrik Linder 
Kommundirektör Avdelningschef 
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Statistik över antal röstberättigade per den 1 mars 2021 
 
Valmyndigheten tar fram statistik över antal röstberättigade vid val till kommun- 
och regionfullmäktige med valdag satt till den 1 mars 2021. Det är inte en prognos 
över röstberättigade vid valet 2022. Statistiken används bl.a. enligt 4 kap. 12 § 
vallagen (2005:837) som underlag för kommun- och regionfullmäktiges beslut om 
valkretsindelning. Statistiken kan även användas som underlag till länsstyrelsens 
beslut om valdistriktsindelning. 

Nedan finns uttagna siffror för Eslövs valdistrikt. Hela statistikfilen finns att ta del 
av på Valmyndighetens hemsida: https://www.val.se/valresultat/riksdag-region-
och-kommun/2022/radata-och-statistik.html  

 

 

 

 

 

Eslöv 12850101 Centrum Sydost 1457 
Eslöv 12850102 Centrum Väster 1505 
Eslöv 12850103 Karlsro 1519 
Eslöv 12850104 Norr 1476 
Eslöv 12850105 Rönneberga 1630 
Eslöv 12850106 Solkullen 1648 
Eslöv 12850107 Väster 1623 
Eslöv 12850108 Sallerup 1643 
Eslöv 12850109 Berga 1271 
Eslöv 12850110 Örtofta 643 
Eslöv 12850111 Centrum 1626 
Eslöv 12850201 Stehag 1558 
Eslöv 12850401 Västra Strö 792 
Eslöv 12850801 Billinge 794 
Eslöv 12850901 Skarhult 1148 
Eslöv 12851101 Marieholm 1563 
Eslöv 12851301 Löberöd 1325 
Eslöv 12851401 Harlösa 1290 
Eslöv 12851601 Flyinge 1401 
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 Valn.2021.0003  
 
 
 
2021-09-09 
Helena Heintz Valnämnden 
+4641362123  
helena.heintz@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(1) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Delegation till valnämndens ordförande avseende 
brådskande beslut 

Ärendebeskrivning 
Arbete pågår med att ta fram en delegeringsordning för valnämnden. Under tiden 
behöver ordförande ges delegation på att fatta brådskande ordförandebeslut.  

Beredning 
Möjligheten för en nämnd att delegera beslutanderätten regleras i kommunallagen. 
Det pågår ett arbete med att ta fram en delegeringsordning för valnämnden för att 
möjliggöra ett mer effektivt arbetssätt inför valet 2022. Delegeringsordningen 
kommer att komma upp för beslut på ett av valnämndens kommande sammanträden.  
 
I 6 kap. 39 § kommunallagen (2017:725) anges att en nämnd får uppdra åt 
ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på 
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. 
 
Då det är långt mellan valnämndens sammanträden när det är en tid kvar innan valet 
genomförs föreslår Kommunledningskontoret att ordförande ges delegation på att 
fatta brådskande beslut om det skulle uppstå sådant behov. 

Förslag till beslut 
- Valnämndens ordförande ges delegation på att fatta beslut i ärenden som är så 

brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.  
 
 
 
Eva Hallberg Patrik Linder 
Kommundirektör Avdelningschef 
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 Valn.2021.0001  
 
 
 
2021-09-09 
Christina Nilsson Valnämnden 
+4641362124  
christina.nilsson3@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunstyrelsen@eslov.se |  www.eslov.se 
 

Vallokaler vid allmänna valet den 11 september 2022 

Ärendebeskrivning 
Enligt 4 kap. 20-21 §§ vallagen (2005:837) ska varje kommun se till att det finns 
lämpliga lokaler som kan användas som vallokaler och som i fråga om lokalisering, 
tillgänglighet och öppettider ger väljarna goda möjligheter att rösta. För varje 
valdistrikt ska finnas en lokal. 
Vid val till riksdag, kommun och landsting ska vallokalerna vara öppna för röstning 
mellan klockan 8.00 och 20.00. 

Beredning 
Kommunledningskontoret föreslår att följande vallokaler används vid val till riksdag, 
kommun och landsting den 11 september 2022: 
 
Centrum Sydost  Medborgarhusets A-sal 
Centrum Väster  Medborgarhusets C-sal 
Karlsro  Kärråkra Vårdcentral 
Rönneberga  Eslövshallen, vid Norrevångsskolan  
Solkullen  Fridasroskolan 
Väster  Ekenässkolans matsal 
Sallerup  Sallerupskolans matsal 
Berga  Bergaskolan 
Billinge  Billinge idrottshall 
Stehag  Stehagskolan 
Marieholm  Marieskolan 
Västra Strö  Kyrkstugan Västra Strö 
Örtofta  Örtofta församlingsgård 
Skarhult  Östra Strö skola 
Flyinge  Flyingeskolan 
Löberöd  Ölyckeskolan 
Harlösa  Harlösa skola 
Centrum   Salliusgymnasiet 
Norr  Bredablickskolan 
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Förslag till beslut 
- Föreslagna vallokaler ska användas vid val till riksdag, kommun och landsting 

den 11 september 2022. 
- Vallokalerna ska hållas öppna för röstning på valdagen mellan klockan 8.00 och 

20.00. 

Beslutet skickas till 
Valmyndigheten 
 
 
 
Eva Hallberg Patrik Linder 
Kommundirektör Avdelningschef 
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