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Kommunstyrelsen

Yttrande remiss valdistrikt inför val till regionfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår att följande yttrande lämnas:
- Hylte kommun förespråkar att Region Halland även fortsättningsvis ska vara fyra valkretsar.

Beskrivning av ärendet
Regionstyrelsen i Region Halland har skickat en remiss till Hallands kommuner kring antalet
valdistrikt inför valet till regionfullmäktige 2018. Ändringar i vallagen gör att regionen numera är
indelad som en valkrets om inte regionfullmäktige beslutar annat. Vid tidigare val har Halland varit
indelat i fyra valkretsar och nu undrar regionstyrelsen hur kommunerna ställer sig i frågan.
Kommunledningskontoret föreslår att Hylte kommun förespråkar att Region Halland även
fortsättningsvis ska vara fyra valkretsar. Det är viktigt att förutsättningarna för kommunens invånare
bevakas i regionala frågor och kommunledningskontoret bedömer att det görs på bästa sätt genom att
ha fyra valkretsar i Region Halland. Hylte kommun är den minsta kommunen i regionen och den enda
inlandskommunen. Det finns en risk att kommunens perspektiv och förutsättningarna för kommunens
medborgare missas och den risken kan minskas genom att ha samma valkretsindelning som vid
tidigare val.
Enligt kommunens reglemente har kommunstyrelsen delegering på att yttra sig i den här typen av
frågor, men eftersom frågan är av principiell betydelse och avgörande för kommunens medborgare
föreslår kommunledningskontoret att ärendet går vidare till kommunfullmäktige.
Valnämnden utgör i vanliga fall expertnämnden kring frågor om valet. Hylte kommun har
arbetsgången att expertnämnden brukar få möjlighet att lämna sina synpunkter på en remiss innan
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige yttrar sig. Det är dock kort om tid eftersom
kommunfullmäktige måste svara Region Halland senast i mitten av september. Valnämnden har därför
godkänt att det är valnämndens presidium som yttrar sig i ärendet.

Handlingar i ärendet
Remiss från Region Halland 2017-06-19

Beslutet skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till

Hylte kommun
Kommunledningskontoret

Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Tfn 0345 - 180 00 vx
Fax 0345 – 181 90

klk@hylte.se
www.hylte.se

Bankgiro 434 - 4354
Plusgiro 10 53 60-2
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