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 Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Norsjö Folkets Hus måndag den 25 oktober kl. 16:45-17:00 

 

Beslutande Mikael Lindfors (S) ordförande  

Astrid Nerdal (S), ersättare för Anna Lidén 

 Magnus Eriksson (S) 

 Linda Lidén (S) 

 Hans Klingstedt (V) 

 Lars-Åke Holmgren (KD) 

 Håkan Jansson (KD) 

 Bo-Martin Alm (C), ersättare för Patrick Ström (C) 

 Andreas Landin (L) 

 
  

Övriga deltagande Ingela Lidström, sekreterare 

 

 
  

Utses att justera Håkan Jansson Paragrafer: 220 

 

Justeringens tid och plats Norsjö Folkets Hus måndag den 25 oktober 
 
 
Underskrift ................................................................................................ 

Ingela Lidström, sekreterare 

 

 
 ................................................................................................ 

 Mikael Lindfors, ordförande   
 
 
 ................................................................................................. 

 Håkan Jansson, justerare 
 
____________________________________________________________________________ 

BEVIS OM ANSLAG 

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens digitala anslagstavla   

Sammanträdesdag 2021-10-25 

Anslaget uppsatt  2021-10-26 Anslaget nedtages 2021-11-17 

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Norsjö 

 

Underskrift      ........................................................................................................................ 

                         Ingela Lidström 
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KS-21/00960 § 220 

 

Valdistriktens indelning  
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Ingela Lidström 

 

Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 och 2 000 

röstberättigade. Ett valdistrikt får ligga utanför detta intervall endast om det 

finns särskilda skäl. 

 

2021-03-01 var antalet röstberättiga i kommunens valdistrikt följande: 

 

Norsjö 2 096 

Norsjövallen 496 

Bastuträsk 570 

 

Vid översyn av valdistrikten har det framkommit att de röstberättigade i 

Norsjövallens valdistrikt har minskat från 531 till 496 personer sedan förra 

valet. Eftersom de nuvarande vallokalerna i Norsjö och Norsjövallen endast 

ligger 7 km från varandra blir det inte så stor skillnad i resväg för de röstande 

om Norsjövallens vallokal tas bort.  

 

I Norsjös valdistrikt har det höga antalet röstberättigade gjort att valförrättarna 

haft svårt att hinna med att räkna alla förtidsröster innan vallokalen har stängt. 

Eftersom förtidsröstningen stadigt har ökat finns det en risk att uppgiften inte 

kommer att hinnas med innan utsatt tid vid valet 2022. 

 

Bastuträsk valdistrikt föreslås lämnas orört med motiveringen att de 

röstberättigade bara minskat med 20 personer sedan förra valet samt att 

Bastuträsk endast ligger ca 5 mil från de stora företagsetableringar som sker i 

Skellefteå, vilket kan ge effekter i form av en befolkningsökning i valdistriktet. 

 

Länsstyrelsen avgör senast 2021-12-01, efter kommunfullmäktiges förslag, hur 

valdistrikten ska indelas. 

 

Beslutsunderlag 

Karta, bilaga 

Valnämnden 2021-09-16 § 3 
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 § 220 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen föreslås besluta: 

• Norsjö och Norsjövallens valdistrikt slås ihop. Det område som då bildas 

delas upp i två delar enligt följande: 

Storgatan och dess förlängning bildar gräns. I öster från Norsjö samhälle 

och vidare genom Bjursele mot Bastuträsk och till gränsen mot Bastuträsk 

valdistrikt. I väster från Norsjö samhälle till Norsjövallen, västerut längs 

väg 365, efter 550 meter nordväst via Gissträsk fram till väg 370. Därifrån 

västerut längs väg 370 fram till gränsen mot Malå kommun. 

• De två distrikten föreslås benämnas Norsjö Norra och Norsjö Södra. 

• Bastuträsk kvarstår oförändrat som valdistrikt. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till  

Länsstyrelsen Västerbotten 

Ingela Lidström 

 

 


