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Landstingsradsberedningen

Landstingsstyrelsen

Tillsättande av valkretsberedning inför landstingsval
2018
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller tillsättande av en valkretsberedning inför 2018 års allmänna
val av ledamöter till landstingsfullmäktige.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att tillsätta en valkretsberedning med uppgift att föreslå om landstinget vid
2018 års allmänna val av ledamöter till landstingsfullmäktige ska vara en
valkrets eller indelas i av beredningen föreslagna valkretsar
att välja tio ledamöter varav tillika en ordförande och en vice ordförande i
valkretsberedningen.
Landstingsrådsberedningens motivering
Inför 2018 års allmänna val till landstingsfullmäktige ska fullmäktige senast
den 31 oktober 2017 besluta om valet ska ske genom en valkrets eller flera.
Kommunerna ska ges tillfälle att yttra sig över förslaget som efter beslut i
landstingsfullmäktige fastställs av länsstyrelsen. Praxis i landstinget är att
frågan bereds av en valkretsberedning. Beredningens uppgift är att föreslå
om landstinget ska vara en valkrets eller indelas i av beredningen
föreslagna valkretsar. Beredningen föreslås bestå av tio ledamöter varav
tillika en ordförande och en vice ordförande.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 30 september 2016
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Landstingsstyrelsen

Tillsättande av valkretsberedning inför landstingsval
2018
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller tillsättande av en valkretsberedning inför 2018 års allmänna
val av ledamöter till landstingsfullmäktige.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 30 september 2016
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att tillsätta en valkretsberedning med uppgift att föreslå om landstinget vid
2018 års allmänna val av ledamöter till landstingsfullmäktige ska vara en
vallarets eller indelas i av beredningen föreslagna valkretsar
att välja tio ledamöter varav tillika en ordförande och en vice ordförande i
valkretsberedningen.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Inför 2018 års allmänna val av ledamöter till landstingsfullmäktige föreslås
en valkretsberedning tillsättas. Beredningens uppgift är att föreslå om
landstinget ska vara en valkrets eller indelas i av beredningen föreslagna
valkretsar. Beredningen föreslås bestå av tio ledamöter varav tillika en
ordförande och en vice ordförande.
Bakgrund
I vallagen (2005:837) finns bestämmelser om landstingets indelning i
valkretsar. Ändringar i vallagen har medfört att det från och med 2018 års
val till landstingsfullmäktige inte längre finns en skyldighet att dela in
landstinget i valkretsar — valkretsindelning är frivillig. Detta framgår av 4
kap. 5 § vallagen, vars första stycke anger "Vid val till landstingsfullmäktige
är landstinget en enda valkrets, om inte fullmäktige beslutar att dela in
landstinget i två eller flera valkretsar."
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Överväganden
Mot bakgrund av vallagens bestämmelse föreslås uppdraget till
valkretsberedningen bli att föreslå om landstinget vid 2018 års allmänna
val av ledamöter till landstingsfullmäktige ska vara en valkrets eller indelas
i av beredningen föreslagna valkretsar.
Enligt vallagen ska en indelning i valkretsar beslutas av
landstingsfullmäktige senast den 31 oktober året före det valår då den nya
indelningen ska gälla för första gången, dvs. senast den 31 oktober 2017.
För att gälla ska beslutet fastställas av länsstyrelsen, 4 kap. 8 § vallagen.
Ett beslut att inte valkretsindela, dvs. att landstinget ska utgöra en valkrets,
är ett beslut av sådan principiell karaktär som är förbehållet fullmäktige, på
samma sätt som ett beslut att göra valkretsindelning enligt regeln i
4 kap. 5 § vallagen, där det stadgas att fullmäktige ska besluta om detta.
Frågan bör med andra ord beslutas av landstingsfullmäktige senast den 31
oktober 2017 oavsett om förslaget blir att valkretsindela eller inte.
Ett förslag från landstinget att valkretsindela ska enligt vallagen
kommunerna få tillfälle att yttra sig över. Om förslaget skulle bli att inte
valkretsindela, föreligger enligt en bokstavstolkning inte något krav på att
kommunerna i länet beretts tillfälle att yttra sig (4 kap. 5 § och 8 § vallagen
motsatsvis). Beredningen har att överväga om kommunernas yttrande ska
inhämtas vid förslag att inte valkretsindela.
Förvaltningen föreslår att valkretsberedningen ska bestå av tio ledamöter
varav en ordförande och en vice ordförande.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn
till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Tillförordnad landstingsdirektör
Thomas Wedegren
^
Tillförordnad funktionsdirektör
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