TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Diarienummer

Sida

2017-09-13

KSF 2017/398

1 (4)

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
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Kommunstyrelsen

Valkrets och valdistrikt 2018
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
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

Ärendebeskrivning
Sammanfattning
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
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.

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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Önskemål från länsstyrelsen om beslut om både valkrets och valdistrikt
På grund av de nya reglerna i vallagen (4 kap. 5 och 12 §§) önskar Länsstyrelsen att
samtliga kommuner tar beslut om valkretsindelningar och skickar till Länsstyrelsen,
oavsett om man avser att utföra förändringar eller ej. Beslutet ska fattas av
kommunfullmäktige senast den 31 oktober 2017 (4 kap 13 § vallagen). Länsstyrelsen
önskar även att få kommunernas beslut om förslag till ändrade valdistrikt senast den 31
oktober 2017.

Önskemål om ändrad valdistriktsindelning från allmänheten och Valnämnden
Det har kommit in önskemål om ändrad valdistriktsindelning.
1. Det första önskemålet innebär att södra delen av Bosjöklosters valdistrikt övergår
till Gudmuntorps valdistrikt med ny gräns vid bron till Gamla Bo.
2. Det finns även önskemål om att hela Sätofta ska tillhöra Bosjökloster istället för
som nu till Höör 5. Den nya gränsen skulle då följa gränsen till Höör 3 och dras
från Bäckagården till Ekgatan så att Ekgatan 22 tillhör Bosjökloster.
3. Önskemål har framställts att den del av Höör 5 som är söder om väg 13 ska
överföras till Höör 4.
4. Valnämnden har framfört att valdistrikt Höör 5 ska delas upp på övriga
närliggande valdistrikt.

Gällande rätt
I 4 kap. vallagen (2005:837) finns regler om valkretsar och valdistrikt. Av 11-13 §§ och
16-18 §§ framgår i korthet att huvudregeln är att vid val till kommunfullmäktige är
kommunen en enda valkrets. Om en kommun har 36 000 personer eller fler som har
rösträtt, får kommunen delas in i två eller flera valkretsar. En kommun som har färre än
36 000 personer som har rösträtt får delas in i valkretsar endast om det finns särskilda
skäl för det. Indelningen i valkretsar ska beslutas av kommunfullmäktige 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.

Varje kommun ska delas in i geografiska röstningsområden (valdistrikt).
Ett valdistrikt ska som huvudregel omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade.
På förslag av kommunfullmäktige ska länsstyrelsen besluta om kommunens indelning i
valdistrikt. Kommunen ska se över indelningen året närmast före det år då ordinarie val till
riksdagen ska hållas. Länsstyrelsens beslut om indelning i valdistrikt ska meddelas
senast den 1 december året före det år då beslutet ska tillämpas första gången.
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Föreslag på ändringar av valdistrikt i Höörs kommun:
Kod före
beslut

Namn före
beslut

12670201

Kod
efter
beslut

Namn efter beslut

Gränsdragningar efter
beslut

Antal
röstberättigade
efter beslut

Höör 1

Höör/Bokeslund

Del av Höör 5 sydöst om
järnvägen och norr om S.
Rörumsvägen. Gränsen
mot Höör 2 följer
Södergatan till
kommunhuset, därefter
Kapellgatan, Hagagatan,
Storgatan, Ågatan, Skolg
och Hörbyv till Malmövägen

1849

12670202

Höör 2

Höör/Stenskogen

Gräns mot Höör 1, se ovan.
Gräns mot Höör 4 följer nu
järnvägen bort till gränsen
mot Höör NV.

1921

12670203

Höör 3

Höör/Fogdaröd

Västra gränsen går vid
Malmöv, norra gränsen vid
S. Rörumsv, södra gränsen
vid – Fulltofta och Sätoftav
till Sångarev och Gamla
Sätoftav.

1909

12670204

Höör 4

Höör/Åkersberg

Sydväst avgränsas av
järnvägen och i övrigt av
tidigare gränser för Höör 5
och 4.

1849

12670205

Höör 5

Distrikter fördelas på Höör
1-4

0

12670301

Gudmuntorp

Höör/Gudmuntorp

Gränsen flyttas norrut till
Bron i Gamla Bo

1066

12670401

Bosjökloster

Höör/Bosjökloster

Gränsen flyttas norrut till
bron i Gamla Bo. Ny gräns
mot Höör 3 längst Fulltofta
och Sätoftav

1828

12670601

Höör NV

Höör/Hallaröd

Oförändrad

1078

12670801

Tjörnarp

Höör/Tjörnarp

Oförändrad

928

-----
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Ekonomiska konsekvenser
Förslaget bedöms inte ha någon negativ budgetpåverkan. Att antalet valdistrikt minskas
gör att det behövs en vallokal mindre och färre röstmottagare.

Miljökonsekvenser
Ärendet i sig medför inga miljökonsekvenser. Resandet i samband med valdeltagande
bedöms inte öka. Senare beslut om vallokalernas placering kan ha betydelse för miljön.

Förslag till beslutsmotivering
Fördelar med förslagen är att det största valdistriktet Höör 5 minskas och att gränserna
känns mer naturliga för de röstande. Det minsta valdistriktet Gudmuntorp blir något
större. Sammantaget bör beslutet ge en något jämnare valdistriktsindelning sett till antalet
röstberättigade per valdistrikt. 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.

Gunilla Dencker Skog
Kanslichef
0413-281 63
gunilla.denckerskog@hoor.se

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

Beslutet ska skickas till
Länsstyrelsen
Valnämnden

