1 (2)

Begäran
Enheten för lednings- och
verksamhetsstöd
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Se sändlista
Valnämnderna i Jämtlands läns kommuner

Begäran om valdistriktsindelning
Valdistrikt
Enligt 4 kap. 17 § vallagen (2005:837) ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 och
2 000 röstberättigade. 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.
Valdistriktsindelning
På förslag av kommunfullmäktige ska länsstyrelsen besluta om kommunens indelning
i valdistrikt. Kommunen skall se över indelningen året närmast före det år då ordinarie
val till riksdagen skall hållas.
Enligt Valmyndighetens statistik över antalet röstberättigade per den 1 mars 2021 har
många valdistrikt i länet färre än 1 000 röstberättigade. Mot den bakgrunden vill
länsstyrelsen aktualisera frågan om översyn av valdistriktsindelning. Det är angeläget
att alla kommuner tar upp frågan. Hela statistiken finner ni på www.val.se.
Förslag till ändring av valdistrikt inför valen 2022 bör lämnas in till länsstyrelsen och
om kommunen vill ha valdistrikt som omfattar färre än 1 000 eller fler än 2 000
röstberättigade bör de särskilda skäl som framgår av lag redovisas.
Den nya indelningen kan då tillämpas vid samtliga val 2022. Även de kommuner som
har valdistrikt där röstberättigade börjar närma sig 300 bör se över om de områdena ska
bestå eller slås samman med annat distrikt. Det är oundvikligt att en del väljare får
längre avstånd till sin vallokal när distrikten blir större. För att underlätta för dessa
väljare att rösta vill länsstyrelsen informera om den möjlighet som kommunerna har
enligt vallagen att före eller under valdagen inrätta röstningslokaler,
(se särskilt 7 kap. och 10 kap. vallagen).
Till fullmäktiges beslut ska en karta bifogas som redovisar förslaget till indelning och
kommunen bör även föreslå namn på valdistrikten.
Förslagen ska ha inkommit till länsstyrelsen senast den 19 november 2021.

Funktionschef Helena Wiktorsson och jurist Ingrid Nilsson
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Antal röstberättigade

Sändlista
Krokoms kommun: kundcenter@krokom.se
Östersunds kommun: kundcenter@ostersund.se
Åre kommun: kundtjanst@are.se
Bergs kommun: bergs.kommun@berg.se
Härjedalens kommun: kommun@herjedalen.se
Ragunda kommun: kundcenter@ragunda.se
Bräcke kommun: bracke@bracke.se
Strömsunds kommun: kommun@stromsund.se

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

