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Valnämnden kallas till sammanträde

Datum: Tisdag 2018-01-02
Tid: 14.00–15.00
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal

Program
Sammanträdets öppnande
Upprop
Val av justerare
Tidpunkt för justering
Anmälan om övrig fråga
Anmälnings- och delegationsärenden

Ärenden

Nr Ärenderubrik Diarienummer Föredragande

1 Valdistriktsindelning vid Europaparlamentsvalet 
2019

KS/2017-0603

Tomas Nyman
ordförande

Ulrika Haugland
sekreterare

Ledamöter Ersättare
Tomas Nyman (OPOL), Ordförande
Marita Lindhav (OPOL), vice ordförande
Morgan Gutke (C)
Hans-Robert Hansson (L)
Jan Vidar Seljegren (S)
Siwert Hjalmarsson (M)

Anna-Lena Carlsson (C)
Britt Eriksson (MP)
Stefan Jensen (KD)
Lena Sundberg (S)
Sten Brodén (V)
Sanja Lilli Gohlke (SD)



Underrättelse
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Marina Fagermoen
Länsjurist

010-224 54 78

Strömstads kommun

E-post: Tomas Nyman
 

Postadress:
Länsstyrelsen Västra 
Götalands län 
403 40 Göteborg 

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
010-224 40 22 (fax)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Underrättelse inför beslut

Av 4 kap 17 § vallagen framgår att Länsstyrelsen ska, på förslag av 
kommunfullmäktige, besluta om kommunens indelning i valdistrikt. Kommunen 
ska se över indelningen året närmast före det år då ordinarie val till riksdagen ska 
hållas. Om det behövs får Länsstyrelsen självmant besluta om indelningen i 
valdistrikt. Innan Länsstyrelsen fattar ett sådant beslut, ska kommunfullmäktige få 
tillfälle att yttra sig.

Av 17 § framgår vidare att ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000 
röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1 
000 eller fler än 2 000 röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 
röstberättigade endast om det finns synnerliga skäl.

Strömstads kommun har tre valdistrikt som understiger bestämmelserna i vallagen 
om mellan 1 000–2 000 röstberättigade. Ett av dessa har färre än 300 
röstberättigade. 

Kommunen har kommit in med skäl för de distrikt som omfattar färre än 1 000 
röstberättigade. Av skrivelsen framgår följande skäl. Medborgare ska rösta i en 
lokal som känns naturlig rent geografiskt att ta sig till. Strömstads kommun har två 
distrikt som kan kategoriseras som små och det är Tjärnö som har 602 
röstberättigade och Koster som har 295 röstberättigade. Det måste beaktas att dessa 
distrikt är öar. Tjärnö är landfast via en bro men Koster däremot är inte landfast 
utan man måste förlita sig på transport via Kosterbåtarna in till Strömstad vilket tar 
cirka 45 minuter. Skulle dessa två distrikt slås samman ser kommunen det som en 
synnerlig svårighet för Kosterborna att rösta på valdagen, för först måste man in till 
Strömstad för att därefter ta sig ut till Tjärnö med taxi eller annat färdmedel. Ute på 
Koster har kommunen en åldrande befolkning och det kan vara svårt för vissa att ta 
sig till vallokalen om den inte finns på Koster. Kommunen har också konstaterat att 
valdeltagandet kan öka eller bibehållas om befolkningen på Koster har rimligt nära 
till vallokal.

Länsstyrelsen konstaterar att när ett valdistrikt omfattar få röstberättigade finns det 
risk att valhemligheten är i fara. Vallagen medger att valdistrikt får understiga 
1 000 röstberättigade om särskilda skäl för detta finns, för färre än 300 
röstberättigade krävs synnerliga skäl. Begränsade förbindelser till vallokalerna är 
en viktig fråga vilket Strömstads kommun nämnt som skäl för att bibehålla dagens 
valdistrikt. Länsstyrelsen bedömer dock att denna problematik går att lösa med 
hjälp av en extra förtidsröstningslokal i de distrikt där behov finns, särskilt i 
proportion till vikten av att bevara valhemligheten även i det minsta distriktet 
Koster.



Med anledning av ovanstående överväger Länsstyrelsen att besluta att valdistrikten 
Koster och Tjärnö slås samman till ett valdistrikt med 897 röstberättigade.

Innan Länsstyrelsen beslutar i frågan får ni tillfälle att yttra er i ärendet. Ert 
yttrande ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 23 november 2017.

Ni lämnas härmed även möjlighet att föreslå namn på det nya distriktet.

Ni kan skicka ert yttrande till marina.fagermoen@lansstyrelsen.se. Ärendet kan 
komma att avgöras även om ni inte yttrar er.

Marina Fagermoen
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