
Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Valnämnden 2017-05-12 1-5 
   

 

 

 

 

Plats och tid Sammanträdesrum Neden, klockan 8.30-10.15 

Beslutande Lars-Erik Karlsson (C) 
Reine Antonér (M) 
Karl-Johan Wiktorp (L) 
Paul Willner (KD) 
Vivi-Anne Karlsson (S) 
Peter Stoltz (S) 
Andreas Feymark (SD) 
 

 

Ersättare – 

inte tjänstgörande 

Anita Svensson (SPI)  
 

 

Övriga deltagare Marcus Andersson, kommunsekreterare 

Utses att justera Andreas Feymark (SD) 

  

Sekreterare Marcus Andersson Paragraf 1-2 

Ordförande Lars-Erik Karlsson (C) 
 

Justerande Andreas Feymark (SD) 
 
 
  

 

 
Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag. 

 

Organ Valnämnden 

Sammanträdesdatum 12 maj 2017 

Datum då anslaget sätts upp  

Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för 

protokollet 

Kommunkansliet 
Engelbrektsgatan 15 

Underskrift Marcus Andersson 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Valnämnden 2017-05-12 2 
   

 

  

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Vn § 1 Dnr KS 2016/0619 

 
 

Valdistrikts- och valkretsindelning vid de 
allmänna valen 2018 och 
Europaparlamentsvalet 2019 

Beslut 
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. behålla nuvarande valdistriktsindelning  

 
2. ändra namn på valdistriktet Träslövsläge 1 till Träslövsläge NV 

 
3. ändra namn på valdistriktet Träslövsläge 2 till Träslövsläge SÖ 

 
4. ändra namn på valdistriktet Tvååker 1 till Tvååker tätort 

 
5. ändra namn på valdistriktet Tvååker 2 till Tvååker landsbygd 
 
6. kommunen under valen 2018 och 2019 ska vara indelad i två valkretsar 

 
7. fullmäktige ska bestå av 61 ledamöter och att antalet ersättare ska utgöra 

hälften av det antal platser som varje parti får i fullmäktige. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars-Erik Karlsson (C) föreslår att valnämnden beslutar i enlighet med 

kommunkansliets förslag till beslut med justeringen att femte beslutssatsen 

ändras till ”ändra namn på valdistriktet Tvååker 2 till Tvååker landsbygd.” 

 

Paul Willner (KD) föreslår att sjätte beslutssatsen ändras till ”kommunen 

under valen 2018 och 2019 ska vara indelad i en valkrets.” 

 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att 

valnämnden beslutar enligt Lars-Erik Karlssons (C) förslag till beslut. 

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen är skyldig att se över indelningen i valdistrikt och valkretsar 

inför 2018 och 2019 års val. Samma indelning i valdistrikt och valkretsar 

föreslås gälla både för valen till riksdagen, kommun- och 

landstingsfullmäktige samt valet till Europaparlamentet. 

Kommunfullmäktige ska besluta om förslag till indelning i valkretsar senast 

1 oktober 2017. Länsstyrelsen ska besluta om kommunfullmäktiges förslag 

till indelning i valdistrikt senast 1 december 2017. 
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Valdistrikt  

Enligt 4 kap. 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 och 

2 000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta 

färre än 1000 eller fler än 2000 röstberättigade. Sådana särskilda skäl 

skulle kunna vara att valdistriktet är geografiskt svårtillgängligt eller att det 

väntas öka eller minska sin folkmängd inom kort.  

 

Varbergs kommun är för närvarande indelad i 36 valdistrikt. De flesta av 

valdistrikten, 25 stycken, ligger befolkningsmässigt inom föreskriven 

storlek. Åtta distrikt är mindre och tre är större än vallagens bestämmelser. 

 

Ändring av namn 

Valdistriktens namn ska beskriva det område som avses. Löpnummernamn 

ska undvikas. I Varbergs kommun finns valdistrikten Träslövsläge 1, 

Träslövsläge 2, Tvååker 1 och Tvååker 2.  

 

Valkretsar 

Grundregeln är att en kommun ska ha en valkrets. Om en kommun har 

36 000 personer eller fler som har rösträtt, får kommunen delas in i två 

eller flera valkretsar.  

 

Varberg är under nuvarande mandatperiod indelad i två valkretsar med 30 

respektive 31 mandat i kommunfullmäktige.  

 

Antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige 

Kommunfullmäktige bestämmer hur många ledamöter och ersättare som 

fullmäktige ska ha. Enligt kommunallagen ska en kommun som har över 36 

000 röstberättigade invånare minst ha 61 ledamöter. Antalet ersättare ska 

utgöra högst hälften av det antal platser som varje parti får i fullmäktige.  

 

Kommunfullmäktige i Varberg har under nuvarande mandatperiod 61 

ledamöter och antalet ersättare utgör hälften av det antal platser som varje 

parti får i fullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 2 maj 2017. 

Utredning valdistrikts- och valkretsindelning 2018 och 2019, 27 april 2017. 

Skrivelse från Länsstyrelsen i Hallands län 13 april 2017. 

 

Övervägande 
Kommunkansliet föreslår att valnämnden föreslår kommunfullmäktige 

besluta behålla nuvarande valdistriktsindelning men att ändra namn på 

valdistriktet Träslövsläge 1 till Träslövsläge NV, ändra namn på valdistriktet 

Träslövsläge 2 till Träslövsläge SÖ, ändra namn på valdistriktet Tvååker 1 
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till Tvååker tätort och ändra namn på valdistriktet Tvååker 2 till Tvååker 

omland. Vidare föreslås att kommunen under valen 2018 och 2019 ska vara 

indelad i två valkretsar samt att fullmäktige ska bestå av 61 ledamöter och 

att antalet ersättare ska utgöra hälften av det antal platser som varje parti 

får i fullmäktige. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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Vn § 2  

 
 

Information - Förberedelser valen 2018 

Beslut 
Vanämnden beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Nämnden informeras om förberedelserna inför valen 2018, ny lagstiftning 

på området och befintliga vallokaler. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
  

 
 
 
 


