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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2017/398

§ 322 Valkretsindelning och
valdistriktsindelning valet 2018
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta:
1. Höörs kommun ska bestå av en valkrets. Beslutet ska översändas till länsstyrelsen för
fastsställande.
2. Kommunfullmäktige föreslår länsstyrelsen att besluta att ändra Höörs kommuns
valdistrikt. Ändringen innebär att antalet valdistrikt minskas från 9 till 8 distrikt enligt karta,
bilaga 1.
3. Kommunfullmäktige föreslår länsstyrelsen att ändra valdistriktens namn enligt följande:
från Höör 1 till Höör C/Bokeslund
från Höör 2 till Höör/Stenskogen
från Höör 3 till Höör/Fogdaröd
från Höör 4 till Höör/Åkersberg
från Bosjökloster till Höör/Bosjökloster
från Höör NV till Höör/Hallaröd
från Tjörnarp till Höör/Tjörnarp
från Gudmuntorp till Höör/Gudmuntorp

Beslutsmotivering
Fördelar med förslagen är att den största valkretsen Höör 5 minskas och att gränserna
känns mer naturliga för de röstande. Den minsta valkretsen Gudmuntorp blir något större.
Sammantaget bör beslutet ge en något jämnare valkretsindelning sett till antalet
röstberättigade per valkrets. Då förtidsröstningen ökats har antalet röstande på
vallokalerna minskats och det finns utrymme att ha större valdistrikt. Det finns därför inte
längre anledning att ha 9 valdistrikt trots att Höörs kommun är en växande kommun.
Valdistrikten byter även namn så att de överensstämmer med Valmyndighetens riktlinjer
för namn på valdistrikt.

Ärendebeskrivning
En kommun i Höörs storlek består av en valkrets som normalt sett delas upp i olika
valdistrikt. Det är länsstyrelsen som senast i december före valåret fattar beslut om
kommunens valkrets/ar och valdistrikt, oftast på förslag av kommunfullmäktige. Det har
kommit in önskemål om ändring av valdistrikt till Valnämnden. Länsstyrelsen har också
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anmodat kommunen att fatta beslut om valkrets/ar oavsett om kommunen avser att utföra
förändringar eller inte.
Höörs kommun består nu en valkrets och 9 valdistrikt. Nu föreslår valnämnden att antalet
valdistrikt minskas till 8 och gränserna och indelningarna följa naturliga gränser istället för
äldre indelningar. Valdistrikt 5 delas upp mellan de andra distrikten i Höörs tätort och
Bosjökloster (Sätofta). Det föreslås vidare att området söder om bron till Gamla Bo
tillfaller Gudmuntorp. Valdistrikten byter även namn enligt Valmyndighetens riktlinjer.

Beslutsunderlag
1. Valnämnden 2017-09-13 § 21
2. Kartor visande valdistrikten och de nya gränserna Bilaga 2
3. Tjänsteskrivelsevalkretsvaldistrikt2017-09-13
_____
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