MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2017-05-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 08:30-15:00

Övriga närvarande

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Marie-Louice Lindström (S) (1:e vice
ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Bengt-Åke Torhall (L), Johan
Edenholm (KV), Per Borg (Kommunchef), Susanne Ohlsson
(Kommunsekreterare), Ulrika Hjort (Ekonomichef)

Utses att justera

Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

ANSLAG/BEVIS
Organ
Sammanträdesdatum
Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Underskrift

§123

Sekreterare

.................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Anna Roos (C)

……………………………………….

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-05-09
Datum för anslags
nedtagande

Kommunledningskontoret

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§123
Valkretsar inför de allmänna valen 2018
2017 KS0177
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att Hylte kommun inte ska
valkretsindelas.
Beskrivning av ärendet
Ett av valnämndens uppdrag är att föreslå om kommunen ska vara en eller delas upp i flera
valkretsar i valet till kommunfullmäktige. Syftet med valkretsar är att väljare i alla delar av
valområdet (kommunen) ska bli representerade. Enligt vallagen får en kommun med över
36 000 röstberättigade personer delas in i två eller flera valkretsar. En kommun som har färre
än 36 000 personer med rösträtt får delas in i valkretsar endast om det finns särskilda skäl för
det. När ändringar kring valkretsindelningen träddes i kraft 2015 stod det i regeringens
proposition (2013/14:48) att särskilda skäl kan t.ex. vara en nyligen genomförd
kommunsammanslagning, politiska traditioner och historiska skäl. Enligt propositionen kan
det även finnas valtekniska argument som talar för en valkretsindelning, t.ex. om ett stort
antal fullmäktigeledamöter ska väljas och kandidatnamnen på partiernas valsedlar blir så
många att det i praktiken blir svårt att hantera listorna.
Delas kommunen in i valkretsar fördelas mandaten i fullmäktige mellan valkretsarna. Delas
kommunen in i valkretsar påverkar detta även den nya procentspärren till fullmäktige som
börjar gälla i och med valet 2018. I valet 2018 fördelas mandaten i kommunfullmäktige i en
kommun som är en enda valkrets mellan partier som fått minst 2 procent av rösterna i
kommunen. I en kommun som är indelad i två eller flera valkretsar fördelas mandaten mellan
partier som fått minst 3 procent av rösterna i kommunen.
Hylte kommun uppfyller inte nivån på 36 000 röstberättigade och kommunledningskontoret
gör bedömningen att det inte finns några särskilda skäl för att dela in kommunen i fler än en
valkrets.
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige att kommunen inte ska delas in i fler än en valkrets.
Det är Länsstyrelsen i Hallands län som fastställer fullmäktiges beslut om valkretsar.
Handlingar i ärendet
 §3 VN Valkretsar inför de allmänna valen 2018
 Tjänsteskrivelse Beslut om valkretsar i Hylte kommun inför valen 2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2 (2)

