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14. Valkretsindelning vid 2018 års allmänna val
– yttrande till länsstyrelsen
Dnr 2016/371-111
Länsstyrelsen i Kalmar län har i skrivelse 16 maj 2017 gett
Västerviks kommun möjlighet att yttra sig om antal valkretsar vid de
allmänna valen 2018. Indelningen i valkretsar ska beslutas av
kommunfullmäktige senast den 31 oktober året före det valår då den
nya indelningen skall gälla första gången. För att gälla ska beslutet
vara fastställt av länsstyrelsen (4 kap.13 § vallagen).
Kommunstyrelsens förvaltning har i skrivelse 17 maj 2017 lämnat ett
förslag till beslut. Förvaltningen redogör i skrivelsen att
Valmyndigheten har uppmanat samtliga kommuner att se över sin
valkretsindelning och
ta ställning till eventuella förändringar. Detta med anledning av
ändringar i vallagen som gjort det möjligt för valkretsindelade
kommuner att från och med kommunfullmäktigevalet 2018 slopa
valkretsindelningen.
Tidigare har vallagen uttryckt att kommuner med 24 000 eller fler
röstberättigade och/eller med ett fullmäktige bestående av minst 51
mandat skall delas in i två eller fler valkretsar. Vallagens nya lydelse
uttrycker att kommuner med 36 000 eller fler röstberättigade får delas
in i två eller fler valkretsar.
Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att det ursprungliga
syftet med valkretsindelning spelat ut sin roll samt att en slopad
valkretsindelning gör valsystemet enklare att förstå för invånarna.
Denna bedömning och det faktum att inga partier i de senaste valen
till kommunfullmäktige har använt sig av valkretslistor gör att
kommun-styrelsens förvaltning förslår att Västerviks kommun från
och med valen 2018 ska bestå av en valkrets.
Valnämnden har behandlat ärendet på sitt sammanträde 2017-05-23, § 4.
Valnämndens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att i yttrande till länsstyrelsen föreslå att valkretsindelningen vid 2018
års allmänna val ändras till en valkrets.
Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till valnämndens förslag och finner att
kommunstyrelsen har bifallit yrkandet.
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)

www.vastervik.se
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att i yttrande till länsstyrelsen föreslå att valkretsindelningen vid 2018
års allmänna val ändras till en valkrets.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-05, § 203
Valnämndens beslut 2017-05-23, § 4 (utsänd tidigare)
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 17 maj 2017 (utsänd tidigare)
Länsstyrelsens i Kalmar län skrivelse 16 maj 2017 (utsänd tidigare)
Expedieras till:
Länsstyrelsen i Kalmar län
Valnämnden
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)

www.vastervik.se
kommunfullmaktige@vastervik.se
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Yttrande angående valkretsindelning vid 2018 års
allmänna val
Dnr 2016/371-111
Valmyndigheten har uppmanat samtliga kommuner att se över sin
valkretsindelning och ta ställning till eventuella förändringar. Detta med
anledning av ändringar i vallagen som har gjort det möjligt för
valkretsindelade kommuner att från och med kommunfullmäktigevalet
2018 slopa valkretsindelningen.
Tidigare har vallagen uttryckt att kommuner med 24 000 eller fler
röstberättigade och/eller med ett fullmäktige bestående av minst 51 mandat
skall delas in i två eller fler valkretsar. Vallagens nya lydelse uttrycker att
kommuner med 36 000 eller fler röstberättigade får delas in i två eller fler
valkretsar.
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det ursprungliga syftet
med valkretsindelning spelat ut sin roll samt att en slopad valkretsindelning
gör valsystemet enklare att förstå för invånarna. Denna bedömning och det
faktum att inga partier i de senaste valen till kommunfullmäktige har använt
sig av valkretslistor gör att kommunstyrelseförvaltningen föreslår valnämnden
att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att Västerviks kommun
från och med valen 2018 ska bestå av en valkrets.
Länsstyrelsen beslutar om antal valkretsar och i och med vallagsändringen
om antalet röstberättigade för fler valkretsar ändrats avser fänsstyrelsen att
ändra antafet valkretsar i Västervik till en valkrets då Västervik inte uppnår
antalet röstberättigade för fler valkretsar Om inte särskilda skäl finns.
Valnämndens beslut
Kommunstyrelsen föresfår kommunfullmäktige besluta
att i yttrande till länsstyrelsen föreslå att valkretsindelningen vid 2018
års allmänna val ändras till en valkrets.

Paragrafen expedieras till
Kommunstyrelsen

UTDRAGSBESTYRKANDE

Justerandes sign

Postadress
593 80 Västervik

Telefon
0490-25 40 00

2017-05-17
Intendent
Andrea Brändström
0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se
Kommunstyrelsen

Yttrande angående valkretsindelning vid 2018 års allmänna
val
I skrivelse från länsstyrelsen 2017-05-16 ska Västerviks kommun yttra sig om antal
valkretsar vid de allmänna valen 2018.
Valmyndigheten har uppmanat samtliga kommuner att se över sin valkretsindelning
och ta ställning till eventuella förändringar. Detta med anledning av ändringar i
vallagen som har gjort det möjligt för valkretsindelade kommuner att från och med
kommunfullmäktigevalet 2018 slopa valkretsindelningen.
Tidigare har vallagen uttryckt att kommuner med 24 000 eller fler röstberättigade
och/eller med ett fullmäktige bestående av minst 51 mandat skall delas in i två eller
fler valkretsar. Vallagens nya lydelse uttrycker att kommuner med 36 000 eller fler
röstberättigade får delas in i två eller fler valkretsar.
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det ursprungliga syftet med
valkretsindelning spelat ut sin roll samt att en slopad valkretsindelning gör valsystemet
enklare att förstå för invånarna. Denna bedömning och det faktum att inga partier i de
senaste valen till kommunfullmäktige har använt sig av valkretslistor gör att
kommunstyrelseförvaltningen föreslår valnämnden att föreslå kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att Västerviks kommun från och med valen 2018 ska bestå av en
valkrets.

Valnämndens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att i yttrande till länsstyrelsen föreslå att valkretsindelningen vid 2018 års allmänna val ändras
till en valkrets.

Ulf Kullin
Förvaltningschef
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Joakim Jansson
Räddnings- och säkerhetschef
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Kalmar läns landsting
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Box 601
39126 Kalmar
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Valkretsindelningen i Kalmar län vid landstingsval och antalet mandat som
landstingsfullmäktige skall ha vid valet 2018 m.m.
Valkretsindelning
De regler som gäller då landsting skall delas in i valkretsar vid val tilllandstingsfullmäktige framgår av 4 kap 5-8 §§vallagen.
Enligt beslut av Kalmar läns landsting var Kalmar län vid landstingsvalet 2014 indelat i sex
valkretsar.
2018 års landstingsval kommer att äga rum enligt nu gällande valkretsindelning om inte
landstinget beslutar om annan valkretsindelning.
Indelningen i valkretsar för val tilllandstingsfullmäktige skall, sedan kommunerna inom
landstinget fått tillfälle att yttra sig, beslutas av landstingsfullmäktige senast den 31 oktober
året före det valår då den nya indelningen skall gälla för första gången (4 kap 8 §vallagen).
För att landstingsfullmäktiges beslut om valkretsindelning ska gälla, ska beslutet fastställas
av Länsstyrelsen (4 kap 8 §vallagen).
Beslut om ändrad valkretsindelning skall, för att det skall kunna tillämpas vid valet år
2018, fattas av landstingsfullmäktige senast den 31 oktober 2017 (4 kap 8 §vallagen).
Länsstyrelsen emotser därför besked om nuvarande valkretsindelning skall bestå vid valet
år 2018 eller om ny valkretsindelning skall gälla.
Antalet mandat
Enligt beslut av Kalmar läns landsting skall antalet mandat i landstingsfullmäktige uppgå
till 67.
Beslut om ändrat antal mandat skall för att det skall kunna tillämpas vid valet år 2018 fattas
före utgången av februari månad 2018 ( 5 kap 3 §kommunallagen). Länsstyrelsen skall
genast underrättas om beslut om ändring av antalet ledamöter.
Länsstyrelsen skall senast den 30 april2018 fastställa antalet fasta valkretsmandat i varje
valkrets (4 kap 10 §vallagen).
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Länsstyrelsen emotser därför besked om det antal mandat som ska gälla så snart detta har
beslutats.
Förteckning över antalet röstberättigade i länet bifogas.
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Lina Bladfors
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