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Kommunstyrelsen

Vallokaler vid de allmänna valen 2022
Förslag till beslut
Valnämnden beslutar att följande lokaler ska vara vallokaler vid de allmänna valen 2022:
 Torups valdistrikt: Torups bygdegård
 Kinnared/Drängsereds valdistrikt: Kinnareds skola
 Landeryd/Långaryds valdistrikt: Skolmatsalen på Landeryds skola
 Unnaryd/Jälluntoftas valdistrikt: Sporthallen i Unnaryd
 Rydöbruk/Femsjös valdistrikt: Rydöbruks skola
 Ömabäckshults valdistrikt: Örnaskolan
 Hyltebruks valdistrikt: Hörsalen
 Staffansbos valdistrikt: Elias Fries skola

Beskrivning av ärendet
Valnämnden behöver ta beslut om vilka vallokaler kommunens valdistrikt ska ha.
Inför de allmänna valen 2022 har det tillkommit nya regler om valhemligheten, där valhemligheten
även ska vara skyddad vid röstsedelställen. Reglerna fanns även vid valet till Europaparlamentet 2019,
men nu är det fler valsedlar och fler valsedelställ. Kommunledningskontoret bedömer att de nya
reglerna kommer kräva mer utrymme än tidigare eftersom borden med valsedelställen kan behöva stå
på ett annat sätt än tidigare. Det är också i nuläget oklart om Covid19-pandemin kan medföra behov av
mer yta.
P.g.a. pandemin har kommunledningskontoret inte kunnat åka ut och kontrollera att de olika
vallokalerna är tillräckligt stora för de nya reglerna om valhemligheten. För att säkerställa att de är
tillgängliga under valdagen vill dock kommunledningskontoret att valnämnden tar ett beslut om
vallokalerna redan nu så får valnämnden i så fall ta ett nytt beslut i mars om det bedöms att
vallokalerna inte uppfyller kraven. Kommunledningskontoret har föreslagit de lokaler som var
vallokaler under valet till Europaparlamentet 2019.

Ekonomisk konsekvens av beslutet
Det kommer att tillkomma lokalhyra för en del av lokalerna. Men detta finns medräknat i valnämndens
budgetram.

Beslutet skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.
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