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Stadshusets sammanträdesrum mv (Visenten) klockan 10:00 – 10:30
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Information

Valadministrationens arbete:
Sekreteraren lämnar information om valadministrationens arbete:
-

Röstmottagarregistret är aktuellt och uppdaterat sommaren 2021. Ny avstämning ska
göras våren 2022 inför höstens val.
Röstningslokaler och vallokaler. Valadministrationen arbetar fram ett förslag till nästa
valnämndssammanträde.
En checklista för tillgänglighet har tagits fram och ska användas till varje
röstningslokal och vallokal. Checklistan delges vid nästa valnämndssammanträde.
Reglemente för valnämnden. Förslag utdelas. Behandlas av kommunfullmäktige i höst.
Fastställt reglemente delges vid nästa valnämndssammanträde.
Valman – program för valadministrationen. Bland annat läggs uppgifter om alla lokaler
och alla röstmottagare in i programmet.

Övrig information:
-

Valmyndighetens valkonferens (digitalt) 21 september 2021 kl 9-16. Fem från
valadministration och valnämnd är anmälda hittills. Sekreteraren anmäler ytterligare
två ledamöter från valnämnden till konferensen.
Tidplan för valnämndens kommande sammanträden efterfrågas. Sekreteraren skickar
ut ett förslag till tidplan för sammanträden hösten 2021 och våren 2022.
Under pågående coronapandemi deltar endast ledamöter och inkallade ersättare på
valnämndssammanträden.

Valnämndens beslut
- Informationen godkännes.
___
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§7

Avesta kommuns indelning i valdistrikt –
förändrade valdistriktsgränser fr o m 2022

Dnr KK 2021-000195 111
Sekreteraren överlämnar ärende om översyn av valdistriktsgränser fr o m 2022.
Valmyndigheten har tagit fram statistik över hur många som var kommunalt röstberättigade
den 1 mars 2021 så att kommunerna ska få ett bra underlag för arbetet med att se över
valdistrikten.
Ett valdistrikt ska omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl
får ett valdistrikt omfatta färre än 1000 eller fler än 2000 röstberättigade.
På förslag av kommunfullmäktige ska länsstyrelsen besluta om kommunens indelning i
valdistrikt. Kommunen ska se över indelningen året närmast före det år då ordinarie val till
riksdagen ska hållas.
Antal kommunalt röstberättigade 1 mars 2021
Avesta N-Högbo
1 822
Avesta C
1 845
Avesta V-Bengtsbo-Nyhyttan
1 630
Avesta S
1 665
Horndal
By
Folkärna
Fors

1 104
913
1 184
996

Krylbo
Karlbo
Skogsbo N-Rutbo-Grytnäs
Skogsbo C-Grytnäs gärde

2 014
1 540
1 688
1 748

Jämfört med antal röstberättigade 1 mars 2018 så har de största ökningarna skett i
valdistrikten Avesta C, Avesta V-Bengtsbo-Nyhyttan och framförallt i Krylbo. Totalt har
antalet röstberättigade ökat med 340 personer i val till kommunfullmäktige.
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§ 7 (forts)
Valadministrationen har i samarbete med Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning
arbetat fram ett förslag där gränser mellan valdistrikt dras om för att jämna ut antalet
röstberättigade mellan vissa valdistrikt. Hänsyn har även tagits till kommande kända
byggnationer av bostäder inom de olika valdistrikten inom perioden våren 2021 till hösten
2022.
Dessa valdistrikt påverkas om valdistriktsgränserna förändras (beräknat antal röstberättigade
redovisas):
- Avesta N-Högbo – 1 813
- Avesta C – 1 741
- Avesta V-Bengtsbo-Nyhyttan – 1 734
- Folkärna – 1 253
- Krylbo – 1 866
- Karlbo – 1 618
Valadministrationen föreslår följande förändringar av valdistriktsgränserna, streckad linje i
ärendets kartor är nuvarande valdistriktsgräns:
- Gränsen mellan Avesta C och Avesta V-Bengtsbo Nyhyttan flyttas från Garmakaregatan
till Prästgatan.
- Gränsen vid Älvbacken flyttas så att de röstberättigade som tidigare tillhört Avesta NHögbo, tillhör Krylbo.
- Gränsen mellan Krylbo och Karlbo flyttas så att gränsen går där Stationsgatan blir
Folkaregatan.
- Gränsen mellan Krylbo och Folkärna flyttas så att Brogård, Isaksbo och Mästerbo tillhör
Folkärna.
Beredning
- Kommunkansliets skrivelse 4 augusti 2021.
Vid valnämndens sammanträde informerar sekreteraren om förslaget.
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Valnämndens förslag till kommunfullmäktige
- Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutar att valdistriktsgränserna i Avesta kommun förändras
fr o m 2022-01-01, enligt nedan:
- Gränsen mellan Avesta C och Avesta V-Bengtsbo Nyhyttan flyttas från
Garmakaregatan till Prästgatan.
- Gränsen vid Älvbacken flyttas så att de röstberättigade som tidigare tillhört Avesta NHögbo, tillhör Krylbo.
- Gränsen mellan Krylbo och Karlbo flyttas så att gränsen går där Stationsgatan blir
Folkaregatan.
- Gränsen mellan Krylbo och Folkärna flyttas så att Brogård, Isaksbo och Mästerbo
tillhör Folkärna.
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