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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Valnämnden 
 

Plats och tid   Sammanträdesrum Dillö, Stadshuset kl 17.00 – 17.30 

 
Beslutande Anders Bredelius (M) Ordförande 

Marianne Johansson (S) Vice ordförande 
Jan Wahn (C) Ledamot 
Anders Svärd (KD) Ledamot 
Kenneth Nygren (S) Ledamot 
Katarina Brydzinski (M) Ersättare 
Agneta Larsson (C) Ersättare 
Marianne  Kjellquist (S) Ersättare 
Arne Andersson (S) Ersättare 
 

Övriga deltagare Malin Eriksson Sekreterare 

Justerare Marianne Johansson 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer § 1-2 
 Malin Eriksson  

Ordförande  
 

 Anders Bredelius  

Justerande  
 

 Marianne Johansson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-09-23 

Anslagsdatum 2019-09-27 Anslaget tas ner 2019-10-19 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Malin Eriksson  

   

   

   

 

 



 

Valnämnden sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

Sida 3 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Valnämnden 

Vn § 1                                                   Dnr 16  

Godkännande av dagordning 

  

Valnämndens beslut 

Valnämnden godkänner dagordningen.  
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Valnämnden 

Vn § 2                                                   Dnr 2021/00001  

Ändrad valdistriktsindelning 

  

Valnämndens beslut 

Valnämnden föreslår att antalet valdistrikt i Mariestads kommun ändras inför de 
allmänna valen 2022 i enlighet med bilagda kartor.   
 
Förslaget innebär att antalet distrikt utökas från 14 till 16 där nuvarande valdistrikt 
Ullervad-Tidavad delas upp i två distrikt och att valdistriktsgränserna för valdistrikten 
Lockerud-Ekudden och Marieholm justeras och istället blir tre distrikt; 1) Lockerud-
Ekudden, 2) Marieholm och 3) Bråten-Västra skogen-Marieäng.       

Bakgrund 

Enligt vallagen ska ett valdistrikt omfatta 1000 – 2000 röstberättigade personer. 
Valdistrikten bör vara utformade med hänsyn till vad som är funktionellt utifrån 
befolkningsstrukturen och det är av yttersta vikt att ta hänsyn till att valen ska kunna 
genomföras säkert, effektivt och tillgängligt. Reglerna om utformning av valdistrikt syftar 
också till skydda valhemligheten. Ju färre röstande i ett distrikt, desto större risk att någon 
röst riskerar att kunna kopplas ihop med en viss väljare. Den övre gränsen om 2000 
röstande, syftar till att bevara en fungerande och effektiv administration. Ju fler 
röstberättigande, desto mer tidskrävande blir röstmottagning, sammanräkning och 
rapportering.   
 
Mariestad har idag 14 valdistrikt som omfattar från 992 till 2008 röstberättigande (antal 
röstberättigade per 1 mars 2021). Två av distrikten har under senare år fått ett ökat antal 
invånare och tangerar nu siffran 2000 röstberättigade. Dessa valdistrikt är Ullervad-Tidavad 
och Marieholm. Även valdistrikt Lockerud-Ekudden omfattar ett högt antal röstberättigade 
(1822 st). Vid de utvärderingar som valkansliet genomför efter varje val har dessa distrikts 
ordförande påtalat vissa svårigheter både när det gäller logistik och även kring 
administrationen just med anledning av det stora antalet röstberättigande och det 
omfattande antalet valsedlar som ska hanteras.  
 
För att få ett mer hanterbart och jämnare antal röstberättigade i de olika distrikten föreslår 
därför valnämnden följande: 

 Valdistrikt Ullervad-Tidavad delas upp i två distrikt: Ullervad och Tidavad med ca 
1000 röstberättigade i vardera distrikt. 

 Ytterligare ett valdistrikt tillskapas i de centrala delarna av Mariestad för att erhålla en 
jämnare fördelning av antalet röstberättigade. Det nya valdistriktet kallas Bråten-
Västra Skogen-Marieäng och erhålls genom att valdistriktsgränserna för valdistrikt 
Lockerud-Ekudden och Marieholm justeras och blir tre distrikt istället för tidigare 
två. Detta innebär att det blir ca 1300 röstberättigade var i dessa tre distrikt istället för 
två distrikt med 1822 respektive 2008 röstberättigade.  
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Valnämnden 

Vn § 2 (forts).                              Dnr 2021/00001  

  

 

Valnämnden har berett ärendet och i sitt arbete utgått från Länsstyrelsens och 
Valmyndighetens instruktioner när det gäller utformningen av de nya valdistrikten. 
Kommunens kart- och geodataenhet har varit behjälplig med att ta fram kartmaterial 
med utgångspunkt i de anvisningar som valmyndigheten gett. Det finns bland annat 
föreskrifter om hur ett valdistrikt ska namnges och hur ett valdistrikts gränser ska 
dras med hänsyn till att de röstberättigade ska ha en bra väg till vallokalen i 
kombination med att gränserna ska följa topografiska landmärken, så som till 
exempel vattendrag, vägar och fastighetsgränser.   
 
Det är Länsstyrelsen som fattar beslut om valdistriktsindelning på förslag av 
kommunen. Beslut ska fattas senast den 1 december året före valåret.      

Underlag för beslut 

 Administrativa chefens tjänsteskrivelse, 2021-09-09 
 
Kartor över föreslagna valdistrikt med antal röstberättigade  
    

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige 
 


