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Valnämnden 2021-04-12 Ärende: KS/2021-0234
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Valnämnden kallas till sammanträde

Datum: Måndag 2021-04-26
Tid: 15.00–17.00
Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal

Program
Sammanträdets öppnande
Upprop
Val av justerare
Tidpunkt för justering
Anmälan om övrig fråga

Ärenden

Nr Ärenderubrik Diarienummer Föredragande

1 Översyn av valdistrikt i Strömstads kommun KS/2020-0072

Bengt-Göran Bergstrand
ordförande

Ulrika Haugland
kommunsekreterare

Ledamöter Ersättare
Bengt-Göran Bergstrand (M), ordförande
Roy Andersson (S), vice ordförande
Bengt Magnusson (KD)
Sanja Lilli Gohlke (SD)
Morgan Gutke (C)

Mats Granberg (S)
Kerstin Eriksson (V)
Linda Nordin (FI)
Hans-Robert Hansson (L)
Martin Samuelsson (MP)
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Kommunledningsförvaltningen 2021-03-12 Ärende: KS/2020-0072
KS - Administrativ avdelning
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Kommunstyrelsen

Översyn av valdistrikt i Strömstads kommun

Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att föreslå länsstyrelsen att godkänna kommunens förslag på indelning av nya 
valdistrikt. 

Sammanfattning av ärendet
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.

Länsstyrelsen meddelade vid förra valet att Koster var ett för litet distrikt men gick 
med på att kommunen fick ha kvar distriktet det valåret men påpekade att de inte 
kommer medge detta nästa gång utan uppmanade oss att se över valdistrikten.

I statistik framtagen av valmyndigheten den 1 mars 2021 visar att Strömstads 
kommun har fyra distrikt som går utanför gränsen för antal röstberättigade. Det 
gäller Centrum nord med 2074 st, Strömstad norra 842 st, Tjärnö 611 st och 
Koster 290 st. 

Centrum nord 2074

Centrum syd 1480

Strömstad södra 1418

Seläter-Hällestrand-Bojar 1744

Skee-Strömstad östra 1801

Strömstad norra 842

Tjärnö 611

Koster 290



2 (2)

2021-03-12 Ärende: KS/2020-0072

Förvaltningen har därför tagit fram ett förslag på ny valdistriktsindelning som 
skulle ge följande antal röstberättigande per valdistrikt. Koster och Tjärnö har 
slagits samman och Seläter-Hällestrand-Bojar har delats upp till två distrikt.

För att underlätta för kosterborna att rösta har vi som förslag att kommunen 
förlägger en dag med förtidsröstning i tidigare vallokal.

Centrum nord 1573

Centrum syd 1521

Strömstad södra 1476

Seläter-Hällestrand 931

Skee-Strömstad östra 1573

Strömstad norra 1151

Tjärnö/Koster 902

Bojar 1388

Perspektiv
Följande perspektiv ska om tillämpligt kommenteras i tjänsteskrivelsen:

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc)
Eventuellt ökade kostnader för att transportera de kosterbor som önskar rösta på 
valdagen i sin röstlokal som då blir Tjärnö skola. Vi ökar inte antal distrikt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Kartor över valdistrikten

Ulrika Haugland
kommunsekreterare
0526- 196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Maria Kvarnbäck
kommunikationschef
0526-191 23
maria.kvarnbäck@stromstad.se

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Diariet
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Valdistrikt, gamla och nya
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