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Kommunstyrelsen

Beslut om valkretsar i Hylte kommun inför valen 2018
Förslag till beslut
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att Hylte kommun inte ska valkretsindelas.

Beskrivning av ärendet
Ett av valnämndens uppdrag är att föreslå om kommunen ska delas in en eller 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.
Det är Länsstyrelsen i Hallands län som fastställer fullmäktiges beslut om valkretsar.
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