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15. Valdistriktsindelning vid 2018 års allmänna val
– yttrande till länsstyrelsen
Dnr 2016/371-111
Länsstyrelsen i Kalmar län har i skrivelse 12 maj 2017 gett
Västerviks kommun möjlighet att yttra sig om valdistriktsindelningen
vid de allmänna valen 2018. Kommun ska enligt 4 kap 17 § vallagen
se över indelningen i valdistrikt året närmast före det år då ordinarie
val till riksdagen skall hållas. Länsstyrelsens beslut om indelning i
valdistrikt ska meddelas senast den 1 december 2017 för att beslutet
ska kunna tillämpas vid valen 2018.
Kommunstyrelsens förvaltning har i skrivelse 17 maj 2017 lämnat ett
förslag till beslut och föreslår att valdistriktsindelningen vid 2018 års
allmänna val ska vara oförändrade.
Valnämnden har behandlat ärendet på sitt sammanträde 2017-05-23, § 5.
Valnämndens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att i yttrande till länsstyrelsen föreslå att valdistriktsindelningen vid
2018 års allmänna val ska vara oförändrad.
Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till valnämndens förslag och finner att
kommun-styrelsen har bifallit yrkandet.
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla valnämndens förslag.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-05, § 204
Valnämndens beslut 2017-05-23, § 5 (utsänd tidigare)
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 16 maj 2017 (utsänd tidigare)
Länsstyrelsens i Kalmar län skrivelse 12 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 valdistriktsindelning vid 2018 års
allmänna val
Dnr 2016/371-111
l skrivelse daterad 12 maj 2017 från länsstyrelsen efterfrågas ett beslut
från kommunfullmäktige om översyn av valdistriktsindelningen för valen
2018.
Valdistriktsindelning vid valen 2018
Kommunen ska enligt 4 kap 17 § i vallagen se över valdistrikten året
närmast före det år då ordinarie val till rikstagen ska hållas.
Länsstyrelsens beslut om indelning i valdistrikt ska meddelas senast
den 1 december 2017 för att beslutet ska kunna tillämpas vid valen
2018.
Valdistriktens storlek
Ett distrikt ska omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Om
särskilda skäl finns kan ett distrikt omfatta färre än 1000 och fler än
2000 röstberättigade.
Västervik har idag 23 distrikt och av dem är det tre distrikt som ligger
under 1000 röstberättigade. Inget distrikt har fler än 2000
röstberättigande. Distrikten är stenhagen 915 röstberättigade, Västrum
626 röstberättigade och Loftahammar 652 röstberättigade.
Västrum och Loftahammars geografiska läge ger tillräckliga skäl att få
behålla dem som egna distrikt trots att de understiger 1000
röstberättigade. stenhagen ligger väldigt nära gränsen på 1000
röstberättigade och dess närliggande distrikt är de största i kommunen
som nästan uppgår till 2000 röstberättigande därför finns skäl till att
även behålla stenhagen som ett eget distrikt.
Därför föreslås att valdistriktsindelningen vid 2018 års allmänna val ska
vara oförändrad.
Valnämndens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att i yttrande till länsstyrelsen föreslå att valdistriktsindelningen vid 2018
års allmännaval ska vara oförändrad.

Paragrafen expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Postadress
593 80 Västervik
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Intendent
Andrea Brändström
0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se
Kommunstyrelsen

Valdistriktsindelning vid valen 2018
Kommunen ska enligt 4 kap 17 § i vallagen se över valdistrikten året närmast före det
år då ordinarie val till rikstagen ska hållas.
Länsstyrelsens beslut om indelning i valdistrikt ska meddelas senast den 1 december
2017 för att beslutet ska kunna tillämpas vid valen 2018.

Valdistriktens storlek
Ett distrikt ska omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Om särskilda skäl finns
kan ett distrikt omfatta färre än 1000 och fler än 2000 röstberättigade.
Västervik har idag 23 distrikt och av dem är det tre distrikt som ligger under 1000
röstberättigade. Inget distrikt har fler än 2000 röstberättigande.
Distrikten är Stenhagen 915 röstberättigade, Västrum 626 röstberättigade och
Loftahammar 652 röstberättigade.
Västrum och Loftahammars geografiska läge ger tillräckliga skäl att få behålla dem som
egna distrikt trots att de understiger 1000 röstberättigade. Stenhagen ligger väldigt nära
gränsen på 1000 röstberättigade och dess närliggande distrikt är de största i kommunen
som nästan uppgår till 2000 röstberättigande därför finns skäl till att även behålla
Stenhagen som ett eget distrikt.
Därför föreslårs att valdistriktsindelningen vid 2018 års allmänna val ska vara
oförändrade.

Valnämndens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att i yttrande till länsstyrelsen föreslå att valdistriktsindelningen vid 2018 års allmänna val ska
vara oförändrade.

Ulf Kullin
Förvaltningschef
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Valdistriktsindelningen vid valen 2018.
Allmänt
Kommun skall enligt 4 kap 17 § vallagen se över indelningen i valdistrikt året närmast före
det år då ordinarie val till riksdagen skall hållas.
Länsstyrelsens beslut om indelning i valdistrikt ska meddelas senast den l december 2017
för att beslutet ska kunna tillämpas vid valen 2018.

Valdistriktens storlek
Ett valdistrikt skall omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Om det fmns särskilda
skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än l 000 eller fler än 2000 röstberättigade.
Ett valdistrikt får omfatta fårre än 300 röstberättigade endast om det fmns synnerliga skäl.
Tillledning för kommunens översyn av valdistriktsindelningen bifogas förteckning över
antalet röstberättigade i de olika valdistrikten.
Till kommunens hjälp fmns även GIS-kartor över valdistrikten och s.k. rostberfiler med
antalet röstberättigade att hämta från valdatasystemet på https://portal. val.se.

Tid för anmälan av översynen av valdistriktsindelningen
Länsstyrelsen emotser resultatet av kommunfullmäktiges översyn av nu gällande
valdistriktsindelning och eventuellt förslag till ny valdistriktsindelning senast den 2
oktober 2017.
Till kommunens förslag bör bifogas en karta över den nya indelningen och gärna en
beräkning över hur många röstberättigade som ingår i respektive valdistrikt.
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Anser kommunen att nuvarande valdistriktsindelning kan vara oförändrad även vid
valen 2018 skall även detta arunälas till Länsstyrelsen av kommunfullmäktige senast
den 2 oktober 2017.
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Lina Bladfors

Bilagor
Antalet röstberättigade

Kopia till
Valnämnden
V alpärmen ,
LB
PL
FH

j'

08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08

Västervik
Västervik
Västervik
Västervik
Västervik
Västervik
Västervik
Västervik
Västervik
Västervik
Västervik
Västervik
Västervik
Västervik
Västervik
Västervik
Västervik
Västervik
Västervik
Västervik
Västervik
Västervik
Västervik

-

08830101
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08830103
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Centrwn
Stenhagen
Marieborg
Peru
Brevik
Skogshaga
Västra Lund
Karstorp
[J ohannesdal
Ludvigsdal
Östermalm
Södermalm
Djurgården-T örnsfall
Gladhammar
Västrum
Ukna-Västra Ed
Överum
Loftahammar
Gamleby 1
Gamleby 2-Lofta
Blackstad-Odensvi
Hallingeberg S
Hjorted

1 520
915
1 980
1 345
1 246
1 053
1 907
1 387
1 551
1 481
1 0361
1 209
1 791
1 044
626
1 051
1 159
652
1 526
1 475
1 044
1 073
1101

