
 

 

 KALLELSE 

 Datum  

 2017-08-17  

Valnämnden 
 

 

Ledamöter Ersättare 

Bertil Brifors (M), Ordförande 

Sixten Nylin (S), 1:e vice ordförande 

Robert Kohlström (SD) 

Jan Barrefors (S) 

Sten-Åke Wengberg (C) 

Ulrika Wallin (MP) 

Gunilla Alm (L) 

Ingrid Andersson (S) 

Christer Persson (S) 

Valnämnden kallas till sammanträde 

Tid Måndagen den 28 augusti 2017, kl. 16:00 

Plats Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

 

Ärenden 

1.  
Mötets öppnande 

a. Upprop 

b. Val av justerare 

c. Fastställande av dagordning  

 

2.  
Information 

a. Nämndens uppdrag 

b. Förändringar i vallagen 

c. Tidplan framåt  

 

3.  
Fastställande av valdistrikt 

Dnr 2017/00388  

 

4.  
Bemanning vid valet 2018 

Dnr 2017/00478  

 

5.  
Övriga frågor/ärenden 

 

 

 

   

Bertil Brifors 

Ordförande 

 Sara Widströmer 

Sekreterare 
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 Datum Vår beteckning 

 2017-06-01 KS 2017/00388 nr 75806 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Valet 2018: Fastställande av valdistrikt 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att föreslå länsstyrelsen att 2014 års 

valdistrikt i Håbo kommun kvarstår vid valet 2018.    

 

Sammanfattning 

Inför valet ska länsstyrelsen och kommunfullmäktige fatta beslut om 

indelningen i valdistrikt. Valmyndigheten rekommenderar att valdistriktens 

storlek ska vara mellan 1000 och 2000 röstberättigade, även om denna gräns 

inte är absolut. Enligt statistik från valmyndigheten har de valdistrikt som 

Håbo kommun beslutade om inför valen 2014 mellan 1000 och 2000 

röstberättigade, varför förvaltningen föreslår att distrikten ska kvarstå även 

vid 2018 års val. Valdistrikten i Håbo kommun föreslås därmed bli följande:  

 Mansängen 

 Skörby 

 Eneby 

 Råby 

 Fånäs 

 Västerängen 

 Åsenområdet 

 Ekillaområdet 

 Övergran 

 Skokloster    

 
Ärendet 

Inför 2018 års allmänna val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige 

ska länsstyrelsen senast de 1 december 2017 fatta beslut om kommunernas 

indelning i valdistrikt. Inför detta behöver kommunfullmäktige, senast den 

31 oktober, fatta beslut i frågan.  

Valdistriktens storlek 

Varje kommun är indelad i valdistrikt, som oftast består av mellan 1000 och 

2000 röstberättigade personer. Det finns dock ingen absolut övre eller under 

gräns för valdistriktens storlek, enligt uppgifter från Valmyndigheten, men 

storleken ovan är att rekommendera för att valen ska bli så hanterliga som 

möjligt.  

Nuvarande indelning i valdistrikt 

När 2014 års allmänna val skulle äga rum gjordes en översyn över Håbo 

kommuns valdistrikt och vissa förändringar gjordes, vilket mynnade ut i en 

indelning i följande tio valdistrikt:  
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 Mansängen 

 Skörby 

 Eneby 

 Råby 

 Fånäs 

 Västerängen 

 Åsenområdet 

 Ekillaområdet 

 Övergran 

 Skokloster 

 

Karta över valdistrikten bifogas i bilaga.  

 

Valmyndighetens statistik 

Den 1 mars 2017 tog valmyndigheten fram statistik över antal 

röstberättigade i kommunen. Valmyndighetens statistik över röstberättigade 

per valdistrikt i Håbo kommun framgår av tabellen nedan:  

 

Länskod Kommun Valdistriktskod Valdistriktsnamn Antal röstberättigade 

03 Håbo 03050101 Mansängen 1 181 

03 Håbo 03050102 Skörby 1 612 

03 Håbo 03050103 Eneby 1 855 

03 Håbo 03050104 Råby 1 892 

03 Håbo 03050105 Fånäs 1 195 

03 Håbo 03050206 Västerängen 1 963 

03 Håbo 03050207 Åsenområdet 1 276 

03 Håbo 03050208 Ekillaområdet 1 339 

03 Håbo 03050309 Övergran 1 508 

03 Håbo 03050410 Skokloster 1 742 

 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen noterar att ett eller två av valdistrikten (Västerängen, och i 

viss mån Råby) närmar sig 2000 röstberättigade enligt valmyndighetens 

statistik. Då distrikten, enligt statistiken, dock inte överstiger 2000 

röstberättigade och då 2000 röstberättigade heller inte är en absolut övre 

gräns bedömer förvaltningen att befintlig indelning i valdistrikt kan kvarstå 

vid valet 2018. Även om befolkningen i dessa valdistrikt ändras något i 

förhållande till statistiken bör detta inte påverka valdistrikten i så stor 

utsträckning att valarbetet blir för stort eller ohanterligt.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 
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Uppföljning 

Beslutet följs upp i samband med uppföljningen efter att arbetet med valet 

avslutats liksom i samband med beslut om valkretsindelning ska fattas inför 

nästkommande val.  

Beslutsunderlag 

– Protokollsutdrag KF § 74 2013-09-23 

– Bilaga: Karta, valdistriktsindelning 2014 

– Valgeografi – information från valmyndigheten (bifogas ej)  

__________ 

Beslut skickas till 

Valnämnden 

Länsstyrelsen i Uppsala Län  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Datum  
 2013-09-23  

Kommunfullmäktige  

KF § 74 KS 2013/83 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2567 

           

           

 

Beslut dels om justerade valdistrikt och dels om namn på di-
strikten - inför de kommande valen år 2014 

Bakgrund 

Under år 2014 sker allmänna val dels till Europaparlamentet 2014-05-25 

och dels till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige, 2014-09-14. Båda 

valdagarna föregås av en period för förtidsröstning. 

Håbo kommun utgör en valkrets som är uppdelad i tio valdistrikt. Bestäm-

melser för valdistriktens utformning återfinns dels i vallagen och dels i 

Valmyndighetens manual gällande valgeografi med mera. Av dess framgår 

bland annat att antalet röstberättigade i ett distrikt skall omfatta mellan 1000 

och 2000 personer samt att ett distrikt ska utgöras av en geografisk obruten 

yta. Valmyndigheten rekommenderar att distrikten namnges så att den rös-

tande ska förstå vilket område som avses bara genom att läsa namnet. För 

närvarande är distrikten benämnde Håbo 1 till Håbo 10. 

Länsstyrelsen ska senast den 1 december, året före valåret, beslut om indel-

ning i valdistrikt, innebärande att fullmäktiges beslut ska föreligga i lämplig 

tid före detta datum.  

I den nuvarande valkretsindelningen är distrikt 2 uppdelat i två enklaver.  

Antalet röstberättigade i nuvarande distrikt 10 uppgår till ca 2000 röstberät-

tigade. 

Valnämnden redovisar i beslut 2013-06-26, § 6 förslag till justerade valdi-

strikt, innebärande en anpassning dels till vallagen och även till Valmyndig-

hetens rekommendation gällande distriktsindelningen. 

Nämndens förslag innebär i huvudsak att distrikt 2 i Bålsta tätort fortsätt-

ningsvis utgörs av ett sammanhållet område och att distrikt 10 för Skoklos-

ter tätort med kringområde, yt- och befolkningsmässint minskat så att det 

hålls inom den övre gränsen för antalet röstberättigade. Område 9 för Över-

gran har utökats med motsvarande område. Till detta kommer vissa smärre 

justeringar av vissa av de övriga åtta områdena. 

 Nämnden redovisar vid samma tillfälle även förslag till namnsättning av de 

tio distrikten. 

Beslutsunderlag 

– Nuvarande valdistriktsindelning 

– Förslag dels till ny valkretsindelning och dels till namnsättning av val-

diskrikten enligt valnämndens förslag, 2013-06-26, § 6 

– Vallagen (2005:837) 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Datum  
 2013-09-23  

Kommunfullmäktige  

KF § 74 KS 2013/83 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2567 

           

           

 

– Valmyndighetens manual för länsstyrelsens och valnämndens arbete 

med valgeografi och mandat 

– Valnämndens beslut 2013-06-26, § 6 

– Tjänsteskrivelse 2013-08-06 

– Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-08-20, § 109 

– Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-09-02 § 134. 

 

Styrelsen tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

 

Kommunfullmäktiges beslut   

 

1. Fullmäktige beslutar godkänna valnämndens förslag till justerad val-

kretsindelning i enlighet med valnämndens beslut 2013-06-26, § 6. 

2. Fullmäktige beslutar godkänna valnämnden förslag till ny beteckning av 

respektive valdistrikt i enlighet med nämndens beslut 2013-06-26, § 6:  

 Nuvarande beteckning Ny beteckning  

 

Håbo 1    Mansängen 

Håbo 2    Skörby 

Håbo 3    Eneby 

Håbo 4    Råby 

Håbo 5    Fånäs 

Håbo 6    Västerängen  

Håbo 7    Åsenområdet 

Håbo 8    Ekillaområdet 

Håbo 9    Övergran 

Håbo 10   Skokloster 

_____________ 

Beslutsexpediering 

Valnämnden  

Länsstyrelsen i Uppsala län  



Övergran

Råby

Skokloster

Fånäs

Ekillaområdet

Skörby
Eneby

Mansängen

Åsenområdet
Västerängen

Valdistriktsindelning

1:120 000170612/NH

© Lantmäteriet
© Håbo kommun

Skala:

Slottsskogen

Söderskogen

Lugnet

Häggeby

Övergran

Kivinge

Krägga

Yttergran

Råby

Skörby

Brunnsta

Biskops-Arnö

Taltorp
Bista

Bro

Ekolsund

Granby

Ekoln

L. Ullfjärden

Ekolsundsviken

Friberg

Ekholmen

Vreta
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Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Valet 2018: Bemanning  

Förslag till beslut  

1. Valnämnden uppdrar till förvaltningen att gå ut med en förfrågan till 

2014 års ordförande, vice ordförande, och valförrättare om intresse för 

medverkan vid valet 2018.  

2. Valnämnden uppdrar till förvaltningen att, vid behov, gå ut med annons 

om ytterligare personal inför valet 2018.  

3. Valnämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med förslag till 

beslut avseende ordförande/vice ordförande samt valförrättare i samband 

med valdagen 2018.   

 

Sammanfattning 

Inför valet 2018 behöver bemanning i vallokalerna ses över. Det är lämpligt 

att ordförande och vice ordförande i respektive valdistrikt har erfarenhet 

från tidigare val. Därför föreslår förvaltningen att en förfrågan ska gå ut till 

2014 års ordförande/vice ordförande om deltagande även vid 2018 års val.  

Likaså är det positivt om åtminstone ett antal av valförrättarna har 

erfarenhet från tidigare val, varför förvaltningen föreslår att en förfrågan om 

deltagande vid 2018 års val ska gå ut även till dem. 

Om inte tillräckligt många från tidigare års val kan delta vid valet 2018 för 

att täcka behovet av bemanning föreslås valnämnden ge förvaltningen i 

uppdrag att gå ut med annons för att, vid behov, rekrytera ytterligare 

valförrättare.   

När förvaltningen har tagit fram förslag till bemanning vid de olika 

valdistrikten ska förvaltningen återkomma till valnämnden för beslut om 

detta.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

De föreslagna insatserna kan genomföras inom befintlig budgetram.  

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

–    

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 


