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Yttrande över Regions Hallands remiss: Förändrad valkretsindelning inom Region
Halland inför kommande mandatperiod 2023-2026
Sammanfattande inställning
Kungsbacka kommun anser att Regions Hallands förslag att förändra valkretsindelningen från fyra
valkretsar till en är bra. Kommunen instämmer därför i Region Hallands förslag.
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§ 152
Dnr 2021-00450
Svar på Region Hallands remiss över förändrad valkretsindelning inom
Region Halland inför kommande mandatperiod 2023–2026
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-04-16, och översänder det som sitt
svar till Region Halland.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Region Hallands förslag till
ny valkretsindelning. Region Halland vill förändra valkretsindelningen från dagens
fyra valkretsar i Halland till endast en valkretskrets och Kungsbacka kommun får
genom remissen möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
För val till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige ska det finnas
geografiskt avgränsade områden. Valkretsar är en indelning i geografiska områden.
De syftar till att hela landet eller alla delar av en region eller en kommun ska bli
representerade i de politiska församlingarna. Hallands kommuner har fått tillfälle att
yttra sig över Regions Hallands förslag till ny indelning av valkretsar inför val till
regionfullmäktige.
Regionfullmäktige ska senast den 31 oktober året före valåret besluta om eventuell
ny valkretsindelning som därefter fastställs av länsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-04, § 169
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-15
Yttrande, 2021-04-16
Remissmissiv, 2021-04-07
Regionstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-30, § 127
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Borg (S) yrkar avslag till kommunledningskontorets förslag till yttrande med
motiveringen att valkretsindelningen ska vara kvar som den är i dag.
Carita Boulwén (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva Borgs (S) yrkande.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva Borgs (S)
yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
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Hej,

Med detta mail bifogas Kungsbacka kommuns yttrande i rubricerat ärende.
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Registrator
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