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Ny valdistriktsindelning för Lunds kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att

för egen del godkänna ny valdistriktsindelning för Lunds
kommun, samt

att

överlämna ärendet till Länsstyrelsen i Skåne län för slutligt
fastställande av valdistriktsindelning för Lunds kommun, att
gälla från och med allmänna val till riksdagen,
regionfullmäktige och kommunfullmäktige under 2022.

Sammanfattning
Inför kommande val till riksdagen, regionfullmäktige och
kommunfullmäktige 2022 har valkansliet tillsammans med
valnämndens presidium genomfört en översyn av nuvarande
valdistrikt i Lunds kommun. Anledningen till översynen är att
säkerställa att valdistrikten inte blir för stora för att möjliggöra ett
effektivt valadministrativt arbete under valdagen, samt att
valdistrikt i enlighet med 4 kap. 17 § vallagen (SFS 2005:837) ska
omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Med hänvisning till
befolkningsutvecklingen i Lunds kommun, liksom befintliga
nybyggnationsplaner, har även nya valdistrikt tillförts.
Valnämnden har behandlat ärendet vid sammanträde den 17 augusti
2021, § 20.
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Bilaga 4 - Östra Torn Spexaren, Östra Torn Vänortsparken och
Östra Torn Orkesterparken
Bilaga 5 - Södra Sandby
Bilaga 6 – Dalby
Bilaga 7 – Veberöd
Bilaga 8 – Sammanställning nya och ändrade valdistrikt 2022
Bilaga 9 – Sammanställning alla valdistrikt för Lunds kommun

Ärendet
Bakgrund
Inför valår ser valnämnden i Lunds kommun över samtliga
valdistrikts storlek och utformning. Valmyndighetens föreskrifter i
anvisningar för kommunernas arbete med valdistrikten inför
allmänna val anger att ett valdistrikt bör ha mellan 1 000 och 2 000
röstberättigade. Valdistrikten ska vidare vara geografiskt
sammanhängande och ha ett namn som anknyter till det geografiska
läget.
Lunds kommun har haft en stadig befolkningsökning och kommer
enligt prognos att fortsätta öka under hela 2020-talet, vilket leder till
att antalet röstberättigade stiger från val till val samt att antalet
valdistrikt växer i motsvarande takt. Vid allmänna val 2014 hade
Lund 90 634 kommunalt röstberättigade i 74 valdistrikt, medan
kommunen vid motsvarande allmänna val 2018 hade 93 777
kommunalt röstberättigade i 77 valdistrikt. Utifrån valmyndighetens
statistik per den 1 mars 2021 är antalet kommunalt röstberättigade i
Lunds kommun 97 943. Inför riksdags-, regionfullmäktige- och
kommunfullmäktigeval 2022, liksom inför val till Europaparlamentet
2024, väntas Lunds kommun byggas ut och dess befolkning fortsatt
öka, varför behov om översyn av valdistrikten föreligger.
Denna befolkningstillväxt är huvudsakligen en effekt av bostäder
med planerad byggnation under de kommande fyra åren, då genom
förtätningsprojekt i olika stadsdelar i tätorten Lund. I de östra
kommundelarna är utbyggnadstakten lägre. Dock kan en liten ökning
ses de kommande åren, då framför allt i Veberöd och Dalby.
Lunds kommun har sedan länge haft som riktmärke att ett valdistrikt
inte ska överstiga 1 600 röstberättigade. Denna storlek är anpassad
för att valsedlar för tre val ska kunna räknas på valnatten och att
detta arbete ska vara hanterbart för röstmottagarna. Riktmärket har
följts även under föreliggande översyn.
Materialet som ligger till grund för översynen är Valmyndighetens
statistik för röstberättigade i landets valdistrikt, vilken publiceras
den 1 mars året innan riksdags-, kommunfullmäktige- och
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regionfullmäktigeval, Lunds befolkningsprognos 2020–2030 samt
dokumentet ”Sammanställning av planerade och möjliga bostadsoch verksamhetsprojekt i Lunds kommun”. Översynen har
genomförts i samarbete mellan valkansli, valnämndens presidium
samt med stöd av kart- och GIS-enheten inom
stadsbyggnadskontoret.
Valmyndighetens manual ”Länsstyrelsens och valnämndens arbete
med valgeografi och mandat” har genomgående tillämpats vid
översynen.

Föredragning
Vid en genomgång av valdistriktens storlek och utformning har
valnämnden bedömt det vara nödvändigt att revidera utformningen
och storleken på följande valdistrikt:
Klostergården
Nybyggnation i Klostergården SÖ under de senaste åren och ett högt
antal röstberättigade i Klostergården N, samt det faktum att Källby
och sydvästra Lund pekas ut som ett av de viktigaste
utbyggnadsområdena i Lunds tätort i den nyligen antagna
översiktsplanen för Lunds kommun, medför att det föreslås bli ett
nytt distrikt, benämnt Klostergården Centrum, och en medföljande
korrigering av gränser för angränsande valdistrikt Klostergården SÖ,
Klostergården SV och Klostergården N.
Klostergården N kommer hamna på 897 röstberättigade efter
korrigeringen av valdistriktets gränser. I och med Lunds kommuns
översiktsplan så finns det planer på ytterligare byggnation inom
valdistriktet och i linje med valnämndens uttalade långsiktiga
perspektiv så tas det således höjd för ytterligare inflyttning under de
kommande åren.
För en geografisk översikt av valdistrikten, se bilaga 1.
För en sammanställning av antal röstberättigade, se bilaga 8.
Revingelyckan-Margaretedal och Gylleholm
Korrigeringen av dessa två valdistrikt, vilka angränsar till varandra,
görs för att öka antalet röstberättigade i Gylleholm, 628 för
närvarande, och minska antalet röstberättigade i RevingelyckanMargaretedal, 1 647 för närvarande.
För en geografisk översikt av valdistrikten, se bilaga 2.
För en sammanställning av antal röstberättigade, se bilaga 8.
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Papegojlyckan V och Pilelyckan-Rådmansvången
Korrigeringen av dessa två valdistrikt, vilka angränsar till varandra,
görs för att öka antalet röstberättigade i Papegolyckan V, 972 för
närvarande, och minska antalet röstberättigade i PilelyckanRådmansvågen, 1 632 röstberättigade.
För en geografisk översikt av valdistrikten, se bilaga 3.
För en sammanställning av antal röstberättigade, se bilaga 8.
Östra Torn Spexaren, Östra Torn Vänortsparken och Östra Torn
Orkesterparken
En stor nybyggnation inom Östra Torn Spexaren i form av en ny
stadsdel föranleder förslag om ett nytt valdistrikt, benämnt
Brunnshög, samt en korrigering av angränsande valdistrikt Östra
Torn Spexaren, Östra Torn Vänortsparken och Östra Torn
Orkesterparken.
Den nya stadsdelen som växer fram kommer ställa krav på fler
korrigeringar av valdistrikt inför riksdags-, regionfullmäktige. och
kommunfullmäktigeval 2026, men fler förändringar kan inte göras
inför valet 2022 utan att påverka skyddet för valhemligheten, detta
då berörda valdistrikt i så fall hade blivit för små.
Det nya valdistriktet Brunnshög beräknas få 568 röstberättigade till
riksdags-, regionfullmäktige- och kommunfullmäktigeval 2022, men
med en kraftig nybyggnation under 2021, 2022 och 2023 förväntas
valdistriktet snabbt få fler röstberättigade de kommande åren.
För en geografisk översikt av valdistrikten, se bilaga 4.
För en sammanställning av antal röstberättigade, se bilaga 8.
Södra Sandby
Södra Sandby har fyra valdistrikt varav tre har över 1 500
röstberättigade. För att jämna ut antalet röstberättigade mellan
dessa valdistrikt, samt till följd av en väntad nybyggnation inom
dessa de kommande åren så föreslås att ett nytt valdistrikt bildas,
benämnt Sandby Centrum, och att en korrigering görs av
angränsande valdistrikt Sandby Västervång-Hardeberga, Sandby
Fågelsång-Assarhusa, Sandby Kyrkovång och Sandby ÖstervångRevinge.
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Sandby Västervång-Hardeberga beräknas få 962 röstberättigade
efter korrigeringen av valdistriktets gränser. I och med ett nytt
planprogram som går ut på samråd hösten 2021 så förväntas det
dock ske en nybyggnation i valdistriktet de kommande åren och i
linje med valnämndens uttalade långsiktiga perspektiv så tas det
således höjd för ytterligare inflyttning.
För en geografisk översikt av valdistrikten, se bilaga 5.
För en sammanställning av antal röstberättigade, se bilaga 8.
Dalby
Dalby har fyra valdistrikt som skiljt sig åt i antal röstberättigade. För
att jämna ut antalet röstberättigade per valdistrikt, liksom för att ta
höjd för nybyggnation de kommande åren, så föreslås det att ett nytt
valdistrikt bildas, benämnt Dalby Kolonin, och att en korrigering görs
av angränsande valdistrikt Dalby Centrum Nyvång, Dalby Norrevång,
Dalby Pinnmöllan-Rökepipan och Dalby Stationen-Påskagänget.
Dalby Pinnmöllan-Rökepipan beräknas få 851 röstberättigade efter
korrigeringen av valdistriktets gränser. I och med planerad
nybyggnation i Dalby de kommande åren och i linje med
valnämndens uttalade långsiktiga perspektiv så tas det således höjd
för ytterligare inflyttning.
För en geografisk översikt av valdistrikten, se bilaga 6.
För en sammanställning av antal röstberättigade, se bilaga 8.
Veberöd
Veberöd har tre valdistrikt varav samtliga har över 1 500
röstberättigade. Utformningen av dessa valdistrikt har inte heller
varit optimal, såtillvida att inte alla röstberättigade inom
valdistrikten givits en bra väg till vallokalen. Därför föreslås att ett
nytt valdistrikt bildas, benämnt Veberöd Raggeborg och att en
korrigering görs av angränsande valdistrikt Veberöd Gamla Byn,
Veberöd Björkhaga och Veberöd Idala.
För en geografisk översikt av valdistrikten, se bilaga 7.
För en sammanställning av antal röstberättigade, se bilaga 8.

Beredning
Ärendet har beretts av valkansliet som i samarbete med
valnämndens presidium inför allmänna val till riksdagen,
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regionfullmäktige och kommunfullmäktige sett över nuvarande
valdistriktsindelning, och utifrån befolkningsprognoser och
nybyggnationsplaner inom Lunds kommun de kommande fem åren
kommit fram till den föreslagna indelning av kommunen i valdistrikt,
liksom de benämningar på dessa distrikt, som redovisas i ärendet.
Valnämnden har behandlat ärendet vid sammanträde den 17 augusti
2021, § 20, och ställt sig bakom förslaget.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Med ett tillskott av nya valdistrikt tillkommer ökade kostnader för
Valnämnden i Lunds kommun, detta i form av utbetalning av arvode
till röstmottagare, vaktmästare samt inköp av nytt valmaterial.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Vesna Casitovski
Kanslichef
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Valnämnden

