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Bevis om anslag
Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den
24 maj 2017 till och med den 14 juni 2017 intygas.
………………………………………………
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Kanslienheten
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Beslutande

Cecilia Roos (M), ordförande
Ingela N Eriksson (C)
Angela Johansson (M)
Asplid Annita (S)
Siv Påhlsson (S)

Övriga deltagande

Gemhagen Anne-Lis (M), ersättare
Sjöberg Ingrid (M), ersättare

Jonas Påhlsson, kommunsekreterare
Katarina Paulsson, kanslichef
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§1
Valdistriktsindelning inför 2018 års val
Valnämndens beslut
Kommunfullmäktige föreslår länsstyrelsen besluta om indelning i
valdistrikt enligt följande:
1. Vallberga och Ysby valdistrikt läggs samman till ett valdistrikt
genom att boende i valdistrikt Ysby förs över till valdistrikt Vallberga. Valdistrikt Vallberga byter namn till valdistrikt Vallberga-Ysby.
2. Boende i Skottorps tätort och Skottorps landsbygd förs över från
valdistrikt Skummeslöv till valdistrikt Hasslöv. Samtidigt byter
valdistrikt Hasslöv namn till valdistrikt Hasslöv-Skottorp
Ärendebeskrivning
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.
Av bestämmelserna i 4 kapitlet 17 § vallagen (2005:837) framgår 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.
Kommunens nuvarande valdistriktsindelning innebär att fyra valdistrikt
har färre än 1 000 röstberättigade. Dessa är Hasslöv, Hishult, Vallberga
och Ysby. Inget av dessa distrikt förväntas öka eller minska sin folkmängd
i någon större utsträckning enligt kommunens befolkningsprognos som
sträcker sig fram till 2025. På sikt förväntas tätorterna Laholm, Mellbystrand, Skummeslövsstrand och Skottorp att öka sin folkmängd.

Valnämndens kansli föreslår att Vallberga och Ysby valdistrikt läggs
samman till ett valdistrikt samt att boende i Skottorps tätort och Skottorps landsbygd förs över från valdistrikt Skummeslöv till valdistrikt
Hasslöv.
Beslutsunderlag
Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 18 maj 2017
_____

Ordförandes signatur: ______________________________

Justerandes signatur: ____________________________
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