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Kallelse och ärendelista till 

Kommunfullmäktiges extra sammanträde 
 
Tid: Måndagen den 29 november 2021, kl 18.30   
Plats: Mötet sker digitalt 
 
Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet ska snarast kontakta i första hand sin gruppledare 
som kallar ersättare för tjänstgöring.  
 
Samtliga ledamöter deltar digitalt och endast ordföranden finns på plats i Fullmäktigesalen, Stadshuset. 
Åhörare är välkomna till Fullmäktigesalen, ingång från Stora torget. 
 
 
Hjo 2021-11-23 
 
Michael Kihlström Thomas Lindberg 
Ordförande Sekreterare 

Ärendelista 
 
Ärende Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Upprop  

2. Val av protokollsjusterare och 
fastställande av tid för justering 

Ewa F Thorstenson (M) och Pierre Robert Rydén (S) utses att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

3. Fastställande av dagordning  

4. Ändring av valdistriktsnamn 
Ansvarig politiker: Kommunstyrelsens 
ordförande Catrin Hulmarker (M) 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 
Hjo kommuns valdistriktsnamn ska ändras enligt förvaltningens 
förslag.  
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Enhet 

Kansli 

Datum 

2021-11-14 

Dnr 

2021-259 

Handläggare 

Thomas Lindberg 

Mottagare 

Kommunstyrelsen 

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00, Telefax 0503-351 19, www.hjo.se 

Ändring av valdistriktsnamn 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att Hjo kommuns valdistriktsnamn ska 
ändras enligt följande: 

Valdistriktskod Namn före beslut Namn efter beslut 

14970101 Hjo 1 Hjo södra, Grevbäck 

14970102 Hjo 2 Hjo västra, Mofalla, Långeruder m fl 

14970103 Hjo 3 Hjo mellersta, Hammarsjorden 

14970104 Hjo 4 Hjo norra, Smedstorp, Sanna 

14970505 Hjo 5 Norra och Södra Fågelås, Gate 

14970706 Hjo 6 Korsberga, Blikstorp 

Sammanfattning 

Av 4 kap 17 § vallagen framgår att länsstyrelsen ska på förslag av kommunfullmäktige besluta om 
kommunens indelning i valdistrikt. Kommunen ska se över indelningen året närmast före det år 
ordinarie val till riksdagen ska hållas. 

Av valmyndighetens Manual om länsstyrelsens och valnämndens arbete framgår att ett valdistrikts 
namn ska beskriva det område som avses. En person med lokalkännedom ska kunna förstå vilket 
område som avses bara genom att läsa namnet. Löpnummer enligt formeln Hjo 1, Hjo 2 bör därför 
undvikas. 

Innehåller valdistriktet flera distinkta eller likvärdiga områden ska de alla ingå i namnet. Medför 
detta att antalet tecken överstiger 36 stycken ska det mest centrala området väljas följt av ”m fl” 

Länsstyrelsen önskar även att kommunen ser över indelningen av valdistrikt. Ett distrikt bör om det 
inte finns särskilda skäl omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. För närvarande har 
kommunen distrikt i ytterområden med något färre och distrikt i innerstaden med något fler. 
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Förvaltningens bedömning är att tidigare val inte har visat att detta fördröjt rösträkningen nämnvärt 
eller att valhemligheten kunnat anses varit i fara. För närvarande bedöms det viktigare att de i 
ytterområdena bereds möjlighet att rösta i vallokal i närheten. Mot bakgrund av antalet invånare i 
centralorten ökar, placering av vallokaler behöver ses över kan det likväl finnas anledning att se 
över valdistriktsindelningen till valet 2026 då arbetet behöver tid att förankras för att skapa 
förståelse och delaktighet. 

Beslutsunderlag 
Meddelande om valdistrikt och valdistriktsnamn, Länsstyrelsen Västra Götaland, 2021-04-01. 

 

Skickas till 
Länsstyrelsen i Västra Götaland 
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Postadress: 
403 40 Göteborg 

 

Telefon: 
010-224 40 00 (vxl) 

Webb: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Meddelande om valdistrikt och valdistriktsnamn 

Av 4 kap 17 § vallagen framgår att Länsstyrelsen ska, på förslag av 

kommunfullmäktige, besluta om kommunens indelning i valdistrikt. Kommunen 

ska se över indelningen året närmast före det år då ordinarie val till riksdagen ska 

hållas. Om det behövs får Länsstyrelsen självmant besluta om indelningen i 

valdistrikt. Innan Länsstyrelsen fattar ett sådant beslut, ska kommunfullmäktige få 

tillfälle att yttra sig. 

Av 17 § framgår vidare att ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000 

röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 

1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 

röstberättigade endast om det finns synnerliga skäl. 

Valdistriktsindelningen ska grundas på antal röstberättigade den 1 mars året före 

ordinarie val. Enligt statistiken över antal röstberättigade den 1 mars 2021 har Hjo 

kommun ett eller flera valdistrikt som har färre än 1 000 röstberättigade eller fler 

än 2 000 röstberättigade. Statistiken över antal röstberättigade 1 mars 2021 finns 

tillgänglig i Valdatasystemet. 

Med anledning av ovanstående vill Länsstyrelsen uppmana kommunen att se 

över kommunens indelning i valdistrikt så att vallagens bestämmelser 

uppfylls. Länsstyrelsen konstaterar att när ett valdistrikt omfattar få röstberättigade 

finns det en inte oväsentlig risk att valhemligheten är i fara. När ett valdistrikt 

omfattar för många röstberättigade riskerar räkningen på valnatten bli för 

omfattande och risken för fel ökar. Länsstyrelsen har inget förslag på lämpliga 

valdistrikt utan tror att kommunen har bättre förutsättningar att bedöma vilka 

förändringar som är lämpliga. Om de små och stora distrikten kvarstår i 

kommunens förslag bör kommunen visa att det finns särskilda skäl för detta. 

Av Valmyndighetens manual om Länsstyrelsens och valnämndens arbete med 

valgeografi och mandat framgår att ett valdistrikts namn ska beskriva det område 

som avses. En person med lokalkännedom ska kunna förstå vilket område som 

avses bara genom att läsa namnet. Löpnummernamn enligt formen ”Valby 1”, 

”Valby 2” etc. används inte.  

Med anledning av ovanstående vill Länsstyrelsen föreslå kommunen att se 

över namnen på följande valdistrikt: Hjo 1, Hjo 2, Hjo 3, Hjo 4 Hjo 5 och 

Hjo 6. Länsstyrelsen har inga förslag på valdistriktsnamn utan tror att kommunen 

har bättre förutsättningar att bedöma vilka förändringar som är lämpliga. 

Länsstyrelsen avser inte att självmant fatta beslut om namnbyte på kommunens 

valdistrikt men uppmanar kommunen att komma in med förslag på nya namn för 

att på så sätt underlätta för medborgarna att förstå vilka områden som avses. 

Länsstyrelsen ska, efter förslag från kommunfullmäktige, besluta om kommunens 

indelning i valdistrikt senast den 1 december året före ordinarie val till riksdagen 

ska hållas. Länsstyrelsen ser fram emot kommunens återkoppling senast den 30 

april.  

Dnr 2021-2592021-11-18
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Har ni frågor om arbetet med valdistriktsgeografin är ni välkomna att kontakta:  

David Forsberg, david.forsberg@lansstyrelsen.se, 010-224 55 39 

Marina Fagermoen, marina.fagermoen@lansstyrelsen.se, 010-224 54 78 

Bilaga 

Valmyndighetens manual – Länsstyrelsens och valnämndens arbete med 

valgeografi och mandat. 

mailto:david.forsberg@lansstyrelsen.se
mailto:marina.fagermoen@lansstyrelsen.se
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