MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2017-08-29
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Räddningstjänsten, Hyltebruk kl. 08:00-12:30

Beslutande ledamöter

Marie-Louice Lindström (S) (1:e vice ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice
ordförande), Krister Mattsson (S), Bengt-Åke Torhall (L), Andreas Algerbo (C),
Johan Edenholm (KV), Bo-Gunnar Åkesson (M), Jerzy Golowkin (-), Micael
Arnström (S) ersätter Maria Johansson Arnström (S), Gunnel Johansson (S)
ersätter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anders Bertilsson (SPI) ersätter Johan
Fahlen (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Desirée Hultberg (M), Lisa Mogren (V), Stina Isaksson (SD), Alexander Engman
(L)

Övriga närvarande

Per Borg (Kommunchef), Ulrika Hjort (Ekonomichef), Susanne Ohlsson
(Kommunsekreterare)

Utses att justera

Anna Roos (C)
Gunnel Johansson (S)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

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

Underskrift

§137

Sekreterare

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

Ordförande

................................................
Marie-Louice Lindström (S)

……………………………………….

Justerande

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

……………………………………….
Gunnel Johansson (S)

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Kommunstyrelsen
2017-08-29
Datum för anslags
nedtagande

Kommunledningskontoret

.................................................
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Utdragsbestyrkande
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§137
Valdistriktsindelning
2017 KS0210
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att föreslå Länsstyrelsen i Hallands län att besluta om ny
valdistriktsindelning enligt bifogade kartor.
Valdistriktet Södra Unnaryd-Jälluntofta ska heta Unnaryd-Jälluntofta.
Beskrivning av ärendet
Inför varje val ska valnämnden se över valdistrikten och föreslå ev. förändringar till
kommunfullmäktige som i sin tur förslår förändringen till länsstyrelsen. Länsstyrelsen
fastställer sedan valdistriktsindelningen senast 1 december året före valet.
Enligt vallagen ska varje valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigande. Det får
vara mindre om det finns särskilda skäl. Inget valdistrikt bör vara under 300 eftersom
valhemligheten kan riskeras. Andra rekommendationer är att valdistrikten ska vara rationellt
utformade kring ett område. En röstberättigad ska inte behöva passera en vallokal på väg till
sin vallokal. Gränserna ska också följa topografiska landmärken (t.ex. vägar och vattendrag)
eller andra redan befintliga gränser (t.ex. fastighetsgränser).
Kommunledningskontoret har sett över Hylte kommuns valdistrikt och föreslår några
ändringar. Den största förändringen är att de två valdistrikten Örnabäckshult-Färgaryd och
Hyltebruk delas upp i tre valdistrikt och det nya valdistriktet får namnet Staffansbo.
Förändringen föreslås för att fördela antalet röstberättigade på ett bättre sätt. Framför
Hyltebruk är i största laget när det gäller antalet röstberättigade. Vissa röstberättigade i
valdistriktet Örnabäckshult-Färgaryd passerar dessutom Hyltebruks vallokal på väg till sin
vallokal.
En annan förändring är att hela Brännögård får tillhöra valdistriktet KinnaredDrängsered. Tidigare har halva samhället tillhört Torups valdistrikt och andra halvan har
tillhört Kinnared-Drängsered. Det är också några mindre ändringar föreslagna för att kunna
rätta ut valdistriktgränserna och ge kortare väg till vallokalen.
Handlingar i ärendet










§197 KSAU Valdistriktsindelning
§9 VN Valdistriktsindelning
Underlag till beslut om valdistriktsändringar - med siffror
Karta Samtliga valdistrikten
Karta Valdistrikten Staffansbo, Hyltebruk och Örnabäckshult
Karta Valdistrikt Södra Unnaryd-Jälluntofta
Karta Valdistrikt Landeryd-Långaryd
Karta Valdistrikt Kinnared-Drängsered
Karta Valdistrikt Torup
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 Karta Valdistrikt Rydöbruk-Femsjö

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3 (3)

