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Plats och tid

Kommunhuset, Rådrummet, kl. 18.00-18.45

Beslutande och övriga närvarande

enligt sida 2
Paragrafer
1-2

Utses att justera

Benny Larsson

Justeringens plats och tid

Underskrifter
Sekreterare
Louise Pettersson
Ordförande

/1/17
Ingiv Wennberg

Justerande
Benny7L2son

BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2017-05-11

Datum då anslaget sätts upp

2017-05-

Datum då anslaget tas ned

2017-06- \/—

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierps köping

Paragrafer

1-2

2.2

Underskrift
Louise Pettersson
Utdragsbestyrkande
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Beslutande

Inger Wennberg (S) ordförande
Monica Norén (S)
Benny Larsson (S)
Helena Broman (S)
Sören Westerlund (SD)

Närvarande
tjänstgörande
ersättare

Marianne Eriksson (C)
Pauline Jädervill (M)

Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare

Tommy Eriksson (S)
Frida Nyberg (S)

Övriga
närvarande

Louise Pettersson, sekreterare
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§1
Information om valprocessen
Beslut

Valnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Valnämndens ordförande Inger Wennberg hälsade valnämnden välkommen
och berättade kort om valet till Riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige som kommer hållas den 9 september 2018.
Valnämnden förväntas vara med och tjänstgöra under valdagen, vid
obligatoriska utbildningstillfällen, när förtidsrösterna sorteras och vid
onsdagsräkningen. Andelen förtidsröster ökade vid valen 2014 och vi kan
förvänta oss att andelen förtidsröster kommer ökar även vid valet 2018.
År 2019 kommer det hållas val till Europaparlamentet.
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Dnr KS 2017.458

§2
Valdistriktsindelning

Beslut
Valnämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa kommunfullmäktige
besluta
att anta förslaget till valdistriktsindelning, samt
att överlämna indelningen till Länsstyrelsen i Uppsala län för fastställande.
Bakgrund
Inför valår ska kommunen enligt vallagen se över sin valdistriktsindelning
och kommunfullmäktige ska vid behov föreslå länsstyrelsen ändringar i
indelningen. Länsstyrelsen beslutar sedan om kommunens förslag på
valdistriktsindelning.
Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 och
2 000 röstberättigade. Ett valdistrikt får ligga utanför intervallet endast om
det finns särskilda skäl. Kommunen ska i sin översyn också ta hänsyn till
framtida kända förändringar såsom flyttningar och nybyggnationer som
framöver kan komma att påverka antalet röstberättigade.
Det har tagits fram ett förslag med förändringar av valdistriktsindelningen i
Tierps kommun inför de allmänna valen 2018 och Europaparlamentsvalet
2019.
Beslutsunderlag
• Utredning - Valdistriktsindelning i Tierps kommun
Motivering
För att se om valdistiktsindelningen behöver förändras har utgångspunkten
varit den statistik som Valmyndigheten tar fram året innan valår över
röstberättigade per den 1 mars 2017. För att urskilja framtida förändringar i
befolkningsutvecklingen har en befolkningsprognos för kommunen och dess
delområden använts som komplement till statistiken från Vamyndigheten.
Hänsyn har också tagits till planerad nybyggnation av bostäder.
Statistiken från Valmyndigheten över antalet röstberättigade,
befolkningsprognosen och framtida nybyggnation pekar på att det finns
behov av några justeringar i valdistriktsindelningen.
forts.
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§ 2 forts.
Underlaget visar att det behövs ytterligare ett valdistrikt i Tierps köping. Det
är en konsekvens av att distriktet Tierps köping södra redan idag har för
många röstberättigade samt av framtida nybyggnationer och
befolkningsökning.
Vadistriktet Örbyhus har i och med befolkningsökningen snart för många
röstberättigade. Därför behövs en justering av gränserna mot distrikten
Vendel och Tobo som båda har för få röstberättigade.
I övrigt bedöms att inga fler förändringar av valdistiktsindelningen behövs
inför de allmänna valen 2018 och Europaparlamentsvalet 2019.
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