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Plats och tid 
 

 
Festsalen, Medborgarhuset, Vännäs 
Måndagen den 22 november, 2021 kl 17:30-18.00 
  

 
 
Beslutande och ersättare 

 
 
Se nästa sida 

 
 
Utses att justera 
 
 
 

 
 
Ulf Eriksson, C, Jan Nilsson, M 

Justeringsdatum 

 
 
 
Digital justering, 2021-11-22  Paragrafer § 84 

Signerat av  Sekreterare 

 
 
 
 
Susanna Siljetun 

 

   

 Ordförande 
 
Lena Carneland 

 

   

 Justerare 
 
Ulf Eriksson 

 

 

 Justerare 
 
Jan Nilsson 

 

 
 
 
 
 
 

BEVIS OM ANSLAG 
Protokoll för Kommunfullmäktige har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla.  

Sammanträdesdatum 2021-11-22 

Anslaget sätts upp 2021-11-22 Anslaget tas ned 2021-12-13 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningens ledningskansli 

Signerat av  Susanna Siljetun 
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Närvarolista  

Beslutande  

Ledamöter 
 
 
 
 

Lena Carneland (S), Ordförande 
Tommy Bingebo (C), 1:e vice ordförande 
Susanne Bygdén (S) 
Per-Erik Lundmark (S) 
Sofie Gustafsson (S) 
Per Nyström (V) 
Bengt-Erik Näslund (V) 
Jan Nilsson (M) 
Gösta Eklund (M) 
Ulf Eriksson (C) 
Sofia Blomquist (C) 
Erik Fastevik (C) 
Hans-Inge Smetana (KD) 
Monica Wahlström (L) 
Emma Lundkvist (SD) 
 

Tjänstgörande 
ersättare 
 
 
 
 

Henric Jakobsson (S) 
Emma Vidmark (MP) 
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Revidering av valdistrikt i Vännäs kommun 4 
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KF § 84 Dnr 2021/000153 
 
Revidering av valdistrikt i Vännäs kommun 
 
Ärende 
Vännäs kommun är indelat i fem valdistrikt. Valdistrikt är administrativa 
enheter. Varje valdistrikt är sammankopplat med en vallokal dit väljaren 
kan rösta. Det har även en egen röstlängd. För väljare som förtidsröstar 
knyts den rösten till väljarens valdistrikt. När mandaten och slutresultatet 
ska presenteras läggs alla valdistrikts röster samman (inom samma 
valkrets). Vännäs kommun är endast en valkrets.  
 
Enligt vallagen ska ett valdistrikt ha mellan 1000 och 2000 röstberättigade. 
Varje valdistrikt ska bestå av en geografiskt obruten yta. Valdistriktet ska i 
första hand ges namn efter det område som det omfattar. Om det består av 
flera distinkta områden ska de alla ingå i namnet. Varje valdistrikt ska ha en 
vallokal, men den behöver inte ligga inom valdistriktets gränser. 
 
En översyn av valdistrikten i Vännäs kommun har gjorts för att få till en 
tydligare uppdelning som bättre följer reglerna om valdistriktens 
utformning. I huvudsak har Vännäs tätort delats in i två valdistrikt och 
omkringliggande byar i ett valdistrikt. Vännäsby är ett valdistrikt och 
omkringliggande byar ett valdistrikt, som tidigare. En del gränser har 
justerats för att göra valdistrikten mer liknande i antal röstberättigade. 
Namnen har justerats. Valdistrikten i Vännäs tätort har getts namn efter de 
huvudsakliga områden de omfattar.   
 
Länsstyrelsen i det län kommunen är belägen, beslutar om nya/ändrade 
valdistrikt senast 1 december året innan ordinarie val hålls i landet efter 
förslag från kommunfullmäktige i den aktuella kommunen. Valnämnden 
har tagit fram förslag till reviderade valdistrikt. Ärenden är kommunicerat 
med Länsstyrelsen som menar att de föreslagna valdistrikten och namnen är 
bättre än de befintliga. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll kommunstyrelsen 2021-11-22, § 108 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-19, § 123 
Tjänsteskrivelse Susanna Siljetun, 2021-10-15 
Kartor/bilagor med förslag till nya valdistrikt 
Befintliga valdistrikt 
Vallagen (2005:837) 
Protokoll valnämnden 2021-10-13 § 1 
 
Förslag under sammanträdet 
Erik Fastevik, C, föreslår att ärendet återremitteras för att utreda ett 
alternativ med 6 valdistrikt där man tydligare respekterar naturliga 
skiljelinjer (bl.a. älv) samt separerar tätort och byar. I förslaget bör två 
valdistrikt utgöras av byarna och tre av Vännäs tätort och slutligen ett av 
Vännäsby tätort. 
     forts 
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forts KF § 84 
 
 
Monica Wahlström, L, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Ärendets behandling 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag om återremiss samt ett 
förslag om att bifalla kommunstyrelsens förslag om att anta nya valdistrikt.  
 
Förslaget om återremiss prövas först.  
 
Ordförande frågar kommunfullmäktige om ärendet ska återremitteras eller 
avgöras idag och finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.  
 
Därefter frågar ordförande fullmäktige om kommunstyrelsens förslag och 
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Upprättade förslag till nya valdistrikt godkänns och sänds till Länsstyrelsen 
för fastställande. 
 
Reservation 
Erik Fastevik, C, reserverar sig mot beslutet att ärendet avgörs idag.  
____ 
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