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Tel. 0345-18049
E-post: susanne.ohlsson@hylte.se

Kommunstyrelsen

Yttrande remiss förändrad valkretsindelning inom Region
Halland
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Hylte kommun förespråkar att Region Halland ska fortsätta vara 4
valkretsar.

Beskrivning av ärendet

Region Halland har skickat ut en remiss om att ändra Region Hallands valkretsindelning på 4
valkretsar till en valkrets. Region Halland skriver i sitt underlag att enligt gjorda beräkningar påverkas
inte mandatfördelningen av en eventuell ändrad kretsindelning. Regionen har baserat beräkningen på
aktuellt valresultat innevarande mandatperiod.
Syftet med valkretsar är att väljare i alla delar av valområdet, i detta fallet regionen, ska bli
representerade. Vid en valkretsindelning fördelas mandaten i detta fallet regionfullmäktige utifrån
resultatet i de olika valkretsarna.
Hylte kommun är den minsta kommunen och den enda inlandskommunen i Halland, och
kommunledningskontoret ser att det finns en risk att förutsättningarna för kommunens invånare inte
bevakas eller missas i regionala frågor om valkretsindelningen ändras.
Kommunledningskontoret föreslår därför att Hylte kommun ska förespråka att Region Halland även
fortsättningsvis ska vara fyra valdistrikt.

Ekonomisk konsekvens av beslutet
Beslutet har ingen ekonomisk påverkan

Handlingar i ärendet
Remiss Region Halland

Beslutet skickas till
Region Halland

Lars Tingsmark
Tf. kommunchef

Hylte kommun
Kommunledningskontoret

Jenny Hagesjö
Kanslichef

Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Tel 0345 -180 00

kommunen@hylte.se
www.hylte.se

Bankgiro 434 - 4354
Plusgiro 10 53 60-2
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-05-11

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Hörsalen kl. 08:30-11:30

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande) (Digitalt),
Stina Isaksson (SD) (Digitalt), Tommy Edenholm (KV) (1:e vice ordförande)
(Digitalt), Bo-Gunnar Åkesson (M) (Digitalt), Bengt-Åke Torhall (L), Lisa
Mogren (V) (Digitalt), Hanna Kjellin (S) (Digitalt), Nina Larsson (S) (Digitalt)
ersätter Krister Mattsson (S), Erika Erlingson (C) (Digitalt) ersätter Håkan
Bengtsson (C), Johnny Winther (SD) (Digitalt)

Ej tjänstgörande ersättare

Lirim Mazreku (KV) (Digitalt)
Kerstin Alexén (SD) (Digitalt)
Bo Wahlén (V) (Digitalt)
Ewa Gunnarsson (SD) (Digitalt)
Fredrik Engberg (L) (Digitalt)
Jennie Cederholm Björklund (C) (Digitalt)

Övriga närvarande

Linda Backsten (kommunsekreterare)
Jenny Hagesjö (kanslichef)
Emma Gröndahl (kommunchef)
Lars Tingsmark (ekonomichef - digitalt)
Tove Olsson (utvecklingschef -digitalt)

Utses att justera

Tommy Edenholm (KV)
Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§99

Sekreterare

.................................................
Linda Backsten

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Tommy Edenholm (KV)

……………………………………….
Anna Roos (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2021-05-11

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
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2021-05-11

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-05-11

sid 3

Kommunstyrelsen

§99

Remissvar - Förändrad valkretsindelning inom Region Halland inför
kommande mandatperiod 2023-2026
(2021 KS0192)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Hylte kommun förespråkar att Region Halland ska fortsätta
vara fyra valkretsar.
Beskrivning av ärendet

Region Halland har skickat ut en remiss om att ändra Region Hallands valkretsindelning på 4
valkretsar till en valkrets. Region Halland skriver i sitt underlag att enligt gjorda beräkningar
påverkas inte mandatfördelningen av en eventuell ändrad kretsindelning. Regionen har baserat
beräkningen på aktuellt valresultat innevarande mandatperiod.
Syftet med valkretsar är att väljare i alla delar av valområdet, i detta fallet regionen, ska bli
representerade. Vid en valkretsindelning fördelas mandaten i detta fallet regionfullmäktige
utifrån resultatet i de olika valkretsarna.
Hylte kommun är den minsta kommunen och den enda inlandskommunen i Halland, och
kommunledningskontoret ser att det finns en risk att förutsättningarna för kommunens
invånare inte bevakas eller missas i regionala frågor om valkretsindelningen ändras.
Kommunledningskontoret föreslår därför att Hylte kommun ska förespråka att Region
Halland även fortsättningsvis ska vara fyra valdistrikt.
Handlingar i ärendet






§81 KSAU Remiss - Förändrad valkretsindelning inom Region Halland inför
kommande mandatperiod 2023-2026
Tjänsteskrivelse Yttrande remiss förändrad valkretsindelning inom Region Halland
Remiss - Förändrad valkretsindelning inom Region Halland inför kommande
mandatperiod 2023-2026
Beslut - Förändrad valkretsindelning inom Region Halland inför kommande
mandatperiod 2023-2026

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att Hylte kommun förespråkar att Region Halland ska
fortsätta vara fyra valkretsar.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-05-11

sid 4

Kommunstyrelsen
Yrkande
Anna Roos (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att Hylte Kommun förespråkar en
förändring av valkretsindelningen från dagens fyra valkretsar i Halland till endast en valkrets
från och med valet 2022.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Anna Roos yrkande. Ordförande
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Reservation
Anna Roos (C) och Bo-Gunnar Åkesson (M) reserverar sig till förmån för Anna Roos
yrkande.
Beslutet skickas till

Region Halland

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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