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Yttrande om förändrad valkretsindelning inom Region Halland
inför kommande mandatperiod 2023-2026
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inga invändningar mot region Hallands
förslag till förändrad valkretsindelning.
Ärendebeskrivning
Föreligger remissärende om förslag om ändrad valkretsindelning i
Halland från fyra valkretsar till en valkrets.
För val till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige
ska det finnas geografiskt avgränsade områden för vilka det ska
väljas ledamöter till den beslutande församling valet gäller
(valkretsar). Förutsättningarna för valet till regionfullmäktige
regleras dels i Vallagen 2005:837 och kommunallagen (antalet
mandat i förhållande till antalet röstberättigade).
Enligt 4 kap 8 § i Vallagen anges att indelningen i valkretsar ska,
sedan kommunerna inom regionen har fått tillfälle att yttra sig,
beslutas av regionfullmäktige senast den 31 oktober året före det
valår då den nya indelningen ska gälla för första gången. För att gälla
ska beslutet vara fastställt av länsstyrelsen.
Vid val till regionfullmäktige utgör regionen som grund en enda
valkrets, såvida inte fullmäktige beslutat att dela in regionen i två
eller flera valkretsar, vilket alltså har gjorts i Halland. Region
Halland har sedan 1976 varit indelat i fyra valkretsar:
Halmstad – Laholms kommuner – första valkretsen
Falkenberg & Hylte kommuner – andra valkretsen
Varbergs kommun – tredje valkretsen
Kungsbacka kommun – fjärde valkretsen
Genom en statlig offentlig utredning från 2012 (SOU 2012:94) har
tidigare konstaterats att det inte längre framstår som motiverat att
behålla den tvingande regleringen om valkretsindelning i
landsting/regioner. Bedömningen blev i stället att skyldigheten för
landstingen att göra valkretsindelningar borde tas bort.
Utredningskommittén föreslog då att huvudregeln i stället ska vara
att ett landsting utgör en valkrets, vilket också gäller idag i vallagen.
forts

Ordförandes signatur: _______________________________

Justerandes signatur: _____________________________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-05-11

forts
Beslut om att ändra valkretsindelningen behöver inte motiveras, men
dialog pågår inom partierna inom regionen om ändrad indelning.
Enligt gjorda beräkningar påverkas inte mandatfördelningen av en
eventuell ändrad kretsindelning, baserat på aktuellt valresultat
innevarande mandatperiod.
Förutom en något förenklad praktisk hantering av inkallande av
ersättare vid regionfullmäktiges sammanträden skulle en förändring
från fyra valkretsar till en valkrets inte innebära någon egentlig
skillnad. Partier kan även med endast en valkrets låta trycka upp
olika partivalsedlar inom regionen, eller utgå ifrån endast en
valsedel, beroende på hur man önskar säkra representationen från
hela regionen.
En annan fördel med en krets i stället för fyra är att det kan bli enklare
att förstå hur mandatfördelningen går till.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ledningsutskotts beslut den 4 maj 2021 § 106
Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 19 april 2021.
Remiss från Region Halland 2021-04-07
Beslutsgång
Ordföranden lägger fram ledningsutskottets förslag till beslut och
finner att styrelsen beslutar i enlighet med detsamma.
Ordföranden avslutar ärendet med att ställa frågan till styrelsen om
alla ledamöter anser sig ha deltagit på lika villkor och finner att så
skett.
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