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TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
4 mars 2021

Justerandes sign

Övriga närvarande:

Ej tjänstgörande ersättare:
Göran Hansson (M)
Karin Arvidsson (S)
Kent Olofsson (SD)

Övriga
Olof Hammar, nämndsekreterare
Johan Linander, kanslichef

Ärenden vid dagens sammanträde med Valnämnden

§ 4 Deltagande vid utbildningar och konferenser inför valen 2022
§ 5 Valdistrikt 2022
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2021

Justerandes sign

Vn § 4 Dnr VN 2021/6

Deltagande vid utbildningar och konferenser inför 
valen 2022

Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att nämndens presidium är de, som för nämndens 
räkning, deltar i utbildningar och informationsträffar mm inför valen 2022. I 
de fall antalet platser är begränsade så beslutar presidiet vem i presidiet som 
deltar.

Ärendebeskrivning
Inför valen 2022 kommer ett antal utbildningar och informationsträffar att 
äga rum. Vid tidigare val har nämndens presidium deltagit i dessa. Det 
förekommer att antalet platser vid utbildningar och informationsträffar 
ibland är begränsade. Vid tidigare val har presidiet i dessa fall beslutat vem 
från presidiet som ska delta.

Ekonomiska konsekvenser
Normalt är utbildningar i samband med valen kostnadsfria. Kostnaden för 
Valnämnden består därmed endast av eventuella arvoden, ersättningar för 
förlorad arbetsförtjänst och körersättningar.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

Miljöperspektivet
Utbildningar är ofta förlagda till Malmö. Om möjligt bör resor dit ske med 
kollektivtrafiken. Om transport med bil bör samåkning ske. Vi avlämnande 
av valmaterial är transport med bil nödvändig.

Uppföljning
Utbildningar avrapporteras till hela nämnden vid kommande sammanträde.
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TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2021

Justerandes sign

§ 4 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar att nämndens presidium är de, som för nämndens 
räkning, deltar i utbildningar och informationsträffar mm inför valen 2022. I 
de fall antalet platser är begränsade så beslutar presidiet vem i presidiet som 
deltar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Vn 2021.16.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2021

Justerandes sign

Vn § 5 Dnr VN 2020/2

Valdistrikt 2022

Valnämndens förslag till kommunfullmäktige
Valnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att namnge valdistrikten 
enligt följande:
Tomelilla V och Tryde
Tomelilla tätort SV
Tomelilla S
Tomelilla Ö
Brösarp
Onslunda
Smedstorp

Ärendebeskrivning
Valnämnden beslutade den 4 februari 2021, vn § 3/2021, att anta 
förvaltningens förslag till nya valdistrikt med ändringen att Tomelilla tätort 
södra–med omnejd ändrades till Tomelilla 1, Tomelilla tätort västra ändrades 
till Tomelilla 2, Tomelilla tätort östra-med omnejd ändrades till Tomelilla 3 
och Tryde ändrades till Tomelilla 4. Brösarp, Onslunda och Smedstorp 
behöll sina nuvarande namn.

Vid samtal med Länsstyrelsens valenhet framkom att namnen Tomelilla 1-4 
inte rekommenderas eftersom det av namnet inte framgår vilket området 
som avses. Det finns många kommuner som har numrerade valdistrikt, men 
då har de också något förklarande namn efter. Exempelvis i Stockholm kan 
ett valdistrikt heta Hägersten 36 Västberga Ö eller Ingarö 4 Klacknäset.

Våra grannkommuner har valt att namnge sina huvudorters valdistrikt lite 
olika. I Simrishamn heter staden Simrishamns tre valdistrikt Simrishamn C, 
Simrishamn N och Simrishamn S. 

I Sjöbo har man valt att namnge valdistrikten efter ett av ingående 
bostadsområdenas namn: Sjöbo Färsinga, Sjöbo Emanuel, Sjöbo Linné, 
Sjöbo Sandbäck och Sjöbo Centrum.
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TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2021

Justerandes sign

§ 5 forts

I Ystad finns det givetvis många fler valdistrikt och där är dessa namngivna 
efter ett eller flera bostadsområdes namn: Gamla staden V, Gamla staden Ö, 
§  forts.

Edvinshem SÖ-Gjuteriet, Edvinshem N, Västra Sjöstaden-Åkesholm, 
Bellevue S, Bellevue N, Egna hem-Solbacken SÖ, Solbacken N, 
Hälsobacken, Surbrunnen-Östra förstaden N samt Östra förstaden S-
Regementet-Sandskogen.

Det sistnämnda valdistriktet, Östra förstaden S-Regementet-Sandskogen, har 
det längsta möjliga namnet. Nämligen 36 tecken och då är mellanslag inte 
medräknade.

Det finna alltså några alternativ att välja mellan: 

1. Namnet på en av orterna eller ett av bostadsområdena som ingår i 
valdistriktet.

2. Namnet på flera orter eller bostadsområden som ingår i valdistriktet.

3. Väderstreck eller förkortning av väderstreck.

4. Siffra och beskrivande namn.

Det finns inget som är rätt eller fel, men den princip som kansliet till slut har 
fastnat för är enkelhet. Den enklaste lösningen, när inte enbart siffror kan 
användas, är en förkortning av väderstreck. Tomelilla Ö, Tomelilla S, 
Tomelilla SV och Tomelilla V. Dock är Tryde en så befolkningsmässigt stor 
del av Tomelilla V att denna valkrets bör benämnas Tomelilla V och Tryde.

Ekonomiska konsekvenser
Vilka namn som väljs medför inga ekonomiska konsekvenser. Väldigt långa 
namn på valdistrikten kan innebära visst merarbete eftersom namnen på 
valdistrikten skrivs många gånger.

Barnperspektivet
Det hade varit trevligt att döpa valkretsarna till Pippis valkrets, Emils 
valkrets, Madickens valkrets och Bröderna Lejonhjärtas valkrets, men vi tror 
inte att Länsstyrelsen skulle vara så glada över detta tilltag. 
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TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2021

Justerandes sign

§ 5 forts

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljöperspektivet nämnvärt.

Uppföljning
De namn som väljs bör finnas kvar tills valdistriktsindelningen behöver göras 
om nästa gång.

Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att namnge valdistrikten 
enligt följande:
Tomelilla V och Tryde
Tomelilla SV
Tomelilla S
Tomelilla Ö
Brösarp
Onslunda
Smedstorp

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Vn 2021.17.
Valnämnden § 3/2021, handlingsid: Vn 2021.15.
Valdistrikt Tomelilla pdf, handlingsid: Vn 2021.18.
Karta Tomelilla Sydvästra, handlingsid: Vn 2021.19.
Karta Tomelilla Södra, handlingsid: Vn 2021.20.
Karta Tomelilla Östra och Ullstorp, handlingsid: Vn 2021.21.
Karta Tomelilla Västra och Tryde, handlingsid: Vn 2021.22.
Länk till karta med förslag på ny valdistriktsindelning, handlingsid: Vn 
2021.8.

Tidigare behandling
Valnämnden § 3/2021:
Kommunfullmäktige beslutar föreslå Länsstyrelsen att fastställa kommunens 
indelning i valdistrikt enligt kartan, handlingsid: Vn 2021.11. Valnämnden 
beslutar dock att föreslå kommunfullmäktige att ändra namnen på 
valdistrikten enligt följande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2021

Justerandes sign

§ 5 forts

Tomelilla tätort södra–med omnejd ändras till Tomelilla 1
Tomelilla tätort västra ändras till Tomelilla 2
Tomelilla tätort östra-med omnejd ändras till Tomelilla 3
Tryde ändras till Tomelilla 4
Brösarp, Onslunda och Smedstorp ändras inte.

Förslag till beslut under sammanträdet
Lena Berndin (M) och Kristin Skoog (S) föreslår att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag men att namnet på valdistrikt Tomelilla SV ändras till 
Tomelilla tätort SV.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar enligt Lena 
Berndins och Kristin Skoogs förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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