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16. Motion om valkretsindelning för Västerviks
kommun vid valet 2018 – svar
Dnr 2016/314-109
Lars-Inge Karlsson (KD) för Kristdemokraterna har i skrivelse
25 september 2016 väckt en motion om valkretsindelning och framför
att ändringar i vallagen gör det möjligt för kommuner att utgöra en
valkrets. Motionären yrkar att Västerviks kommun från och med
kommunfullmäktigevalet 2018 ska bestå av en valkrets.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26, § 145 att remittera
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 16 maj 2017 ett
förslag till beslut. Förvaltningen gör bedömningen precis som
motionären att det ursprungliga syftet med valkretsindelning spelat ut
sin roll samt att en slopad valkretsindelning gör 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 kommunstyrelsens förvaltning
föreslår att Västerviks kommun från och med valen 2018 ska bestå
av en valkrets.
Länsstyrelsen är den myndighet som beslutar om antal valkretsar
och ärendet Valkretsindelning vid 2018 års allmänna val – yttrande
till länsstyrelsen behandlas i ett separat ärende.
Valnämnden har behandlat ärendet på sitt sammanträde 2017-05-23, §
6.
Valnämndens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse
16 maj 2017 förklara motionen Västerviks kommuns
valkretsindelning som besvarad.
Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till valnämndens förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet.
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla valnämndens förslag.
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Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-05, § 204
Valnämndens beslut 2017-05-23, § 6 (utsänd tidigare)
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 16 maj 2017 (utsänd tidigare)
Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-26, § 145 (utsänd tidigare)
Lars-Inge Karlssons (KD) motion 25 september 2016 (utsänd tidigare)
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Motion angående kommunens indelning i valkretsar
vid valet 2018
Dnr 2016/314-109

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 precis som motionären
Lars-Inge Karlsson 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 är den myndighet som beslutar om antal valkretsar.
Ärendet är aktuellt och kommer att behandlas politiskt under våren för
att sedan beslutas av länsstyrelsen.
Valnämndens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 16 maj
2017 förklara motionen om Västerviks kommuns valkretsindelning som
besvarad .

Paragrafen expedieras till
Kommunstyrelsen
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2017-05-16
Intendent
Andrea Brändström
0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se
Kommunstyrelsen

Motion angående kommunens indelning i valkretsar vid valet
2018 – svar
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 precis som motionären
Lars-Inge Karlsson 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 är den myndighet som beslutar om antal valkretsar. Ärendet är aktuellt
och kommer att behandlas politiskt under våren.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 16 maj 2017 förklara
motionen om Västerviks kommuns valkretsindelning som besvarad.

Ulf Kullin
Förvaltningschef
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Motion om valkretsindelning för Västerviks kommun vid
valet 2018
Dn r 2016/314-109
Lars-Inge Karlsson (KO) för Kristdemokraterna väckt en motion (bilaga)
daterad 25 september 2016 om valkretsindelning och framför att
ändringar i vallagen gör det möjligt för kommuner att utgöra en valkrets.
Motionären yrkar att Västerviks kommun från och med kommunfullmäktigevalet 2018 ska bestå av en valkrets.
Yrkande
Ordföranden yrkar att motionen remitteras till kommunstyrelsen för
beredning och finner att kommunfullmäktige har bifallit yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen om Västerviks kommuns indelning i valkretsar vid
valet 2018 till kommunstyrelsen för beredning.

Handlingar i ärendet:
Lars-Inge Karlssons (KO) motion 25 september 2016
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
593 80 Västervik
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0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)
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Motion angående kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018
Efter ändringar i vallagen är nu grundregeln att en kommun består av EN valkrets. Det tidigare kravet
om att en kommun, med minst 24000 röstberättigade var tvingad att delas in i valkretsar är borttaget fr o
m allmänna valen 2018 .
Nya vallagen skriver i 4 kap, §§ 11-12
" J J § Vid val till kommunfullmäktige är kommunen en enda valkrets, om inte något annat följer av 12 §.

12 § Om en kommun har 36 000 personer eller fler som har rösträtt, får kommunen delas in i två eller
flera valkretsar. En kommun som har färre än 36 000 personer som har rösträttfår delas in i valkretsar
endast om det finns särskilda skäl for det. "
Valen till kommunfullmäktige har genom denna förändring gjorts proportionella med
u1jämningsmandat, på samma sätt som i riksdags och landstingsvalen. Representationen blir
proportionsenligt utifrån hela valresultatet varvid valkretsarna i sak har spelat ut sin roll. Detta innebär
att Västerviks kommun nu i princip ska bestå av en enda valkrets.

Valkretsindelningens negativa demokratiska konsekvenser har tidigare varit flera. En direkt konsekvens
har varit att alla röster i valet till kommunfullmäktige inte har varit lika mycket värda beroende på var i
kommunen man bor, då fördelningen enbart sett till aktuell valkrets, istället för till kommunen som en
helhet. Ett parti kunde mista eller vinna ett flertal mandat på bara några rösters marginal.
Det huvudsakliga syftet med valkretsar var i den stora kommunreformen 1970 att lokala intressen inte
skulle förbises i kommunfullmäktige i samband med de stora kommunsammanslagningarna runtom i
Sverige, att lokala intressen som exempelvis fanns i de tidigare mindre kommunerna, som nu slagits
samman i en större, inte skulle gå förlorat. Det har nu gått ca 45 år sedan detta. Idag förekommer det
ytterst sällan så lokala partier och lokala intressen att valkretsarna har någon betydelse.
Utifrån detta, samt att inget parti i vår kommun vid de senaste valen till kommunfullmäktige har använt
sig av valkretslistor, kan valkretsindelningen ses som utspelad. Sintsatsen gällande valkretsindelningen
är därför att det i nuläget inte finns några skäl att behåJia den . Västerviks kommun bör därfår använda
grundregeln i nya vallagen om att kommunen endast ska utgöra EN valkrets.

Kristdemokraterna röreslår kommunfullmäktige besluta
att

Västerviks kommun från och med kommunfullmäktigevalet 2018 skall består av
en valkrets
Kommunstyrelsen

För Kristdemokraterna

Västerviks kommun
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Lars-Inge Karlsson
Gamleby den 25 september 2016
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