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Översyn av namnen på kommunens valdistrikt
inför de allmänna valen 2022
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslår länsstyrelsen följande namnbyten på valdistrikten i
Öckerö kommun:
•
•
•
•
•
•
•

Hönö 1 byter namn till Hönö Nordväst.
Hönö 2 byter namn till Hönö Nordost.
Norra byter namn till Hyppeln, Hälsö, Knippla och Rörö.
Södra byter namn till Fotö och Hönö Södra.
Öckerö 1 byter namn till Öckerö Norra.
Öckerö 2 byter namn till Öckerö Södra.
Östra byter namn till Bohus-Björkö, Grötö och Kalvsund.

Kommunfullmäktige justerar paragrafen omedelbart.
Ärendet (sammanfattning)
Länsstyrelsen, som är regional valmyndighet för Västra Götaland, har bett Öckerö
kommun att se över namnen på fyra av kommunens sju valdistrikt inför de allmänna valen till riksdag, kommun och region nästa år. Det rör sig om valdistrikten
Hönö 1, Hönö 2, Öckerö 1 och Öckerö 2. Länsstyrelsen skriver följande i sitt meddelande till kommunen:
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 [pga. otydlighet].
[…] 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

Postadress

Gatuadress

Telefon

Organisationsnr

E-post

Hemsida

475 80 Öckerö

Sockenvägen 13

031-97 62 00

212000-1280

kommun@ockero.se

www.ockero.se

komma in med förslag på nya namn för att på så sätt underlätta för medborgarna att förstå
vilka områden som avses. 1

För att namnen på resterande tre valdistrikt även de bättre ska spegla det område
som avses, så föreslår kommunen namnbyten också för distrikten Norra, Östra och
Södra.
Länsstyrelsen är den instans som fattar det slutgiltiga beslutet i frågan, på förslag av
kommunfullmäktige. Fullmäktiges beslut behöver vara länsstyrelsen tillhanda innan
den 1 december 2021. 2
Beredning
Ärendet diskuterades på kommunstyrelsens beredning den 13 september 2021. I anslutning till detta gav presidiet ovanstående förslag på nya namn för samtliga valdistrikt. Förslaget berör både de fyra valdistrikt som omfattas av länsstyrelsens remiss
samt resterande tre valdistrikt, för att bättre tydliggöra vilket område som avses
även för dessa.
Ekonomi
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder
Ärendet medför ingen påverkan på jämställdhetsperspektivet eller andra diskrimineringsgrunder.
Barnrättsperspektiv
Ärendet medför ingen påverkan på barnrättsperspektivet.
Beslutsbehörighet
Kommunfullmäktige (enligt 4 kap. 17 § vallagen ska länsstyrelsen besluta om kommunens indelning i valdistrikt på förslag av kommunfullmäktige).
Bedömning
Ny valdistriktsindelning från och med den 1 januari 2019:
Detta ärende ska inte förväxlas med det ärende som behandlades i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under början av 2018, rörande förslag till ny valdistriktsindelning för Öckerö kommun inför valet till Europaparlamentet i maj 2019.
Enligt 4 kap. 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 väljare.
Ett valdistrikt får ha färre väljare än 1000 och fler än 2000 väljare endast om särskilda skäl föreligger för detta, och färre än 300 väljare om det finns synnerliga skäl.
Då Öckerö kommun till och med valen 2018 hade flera valdistrikt med färre än 300
röstberättigade bad länsstyrelsen kommunen att se över sin valdistriktsindelning
inför EU-valet 2019. Länsstyrelsen menade att flera distrikt var så små att valhemMeddelande om valdistrikt och valdistriktsnamn, från Länsstyrelsen i Västra Götalands län till
kommunfullmäktige i Öckerö kommun, daterat 1 april 2021 (se bilaga).
2 Meddelande från länsstyrelsen 1 april 2021, s. 1.
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ligheten riskerades. På förslag av kommunfullmäktige beslutade länsstyrelsen under
våren 2018 om följande ändringar i kommunens valdistriktsindelning:
•
•
•

Rörö, Hyppeln, Hälsö och Källö-Knippla blev det nya valdistriktet Norra.
Björkö och Grötö-Kalvsund blev det nya valdistriktet Östra.
Hönö 3 och Fotö blev det nya valdistriktet Södra.

Fullmäktige fattade beslut i frågan den 1 mars 2018 (KF § 13/2018). Beslutet om den
nya indelningen utgick från förslaget i länsstyrelsens remiss, medan namnen på de
nya valdistrikten föreslogs av presidiet på kommunstyrelsens beredning den 6 februari 2018. Länsstyrelsen fattade beslut i frågan den 4 maj samma år, och den nya
indelningen trädde i kraft den 1 januari 2019. 3
Felaktig information i meddelandet från länsstyrelsen:
I det meddelande som länsstyrelsen skickade till kommunen den 1 april i år (se bilaga) förekommer vissa felaktiga uppgifter:
•
•

Länsstyrelsen ber kommunen att se över namnen på valdistrikten Hönö 1—3
och Öckerö 1—3. 4
Vidare skriver länsstyrelsen att kommunen behöver se över sin valdistriktsindelning: ”Valdistriktsindelningen ska grundas på antal röstberättigade den
1 mars året före ordinarie val. Enligt statistiken över antal röstberättigade
den 1 mars 2021 har Öckerö kommun ett eller flera valdistrikt som har färre
än 1 000 röstberättigade eller fler än 2 000 röstberättigade”. 5

Dock existerar inga valdistrikt med namnen Öckerö 3 och Hönö 3; sistnämnda distrikt slogs som bekant ihop med Fotö den 1 januari 2019 till det nya valdistriktet
Södra. Sedan valdistriktsindelningen ändrades inför det senaste EU-valet har kommunen heller inga valdistrikt som befinner sig utanför intervallet om 1000—2000
röstberättigade. Dessa omständigheter har inte förändrats inför att statistiken över
antalet röstberättigade den 1 mars i år sammanställdes av Valmyndigheten. 6
Undertecknad har stämt av ovanstående uppgifter med länsstyrelsen, som bekräftar
att de har skickat ut felaktig information till kommunen. Det är således endast
namnen på valdistrikten Hönö 1, Hönö 2, Öckerö 1 och Öckerö 2 som länsstyrelsen
ber kommunen att se över. 7 Utöver detta föreslår kommunen som bekant även nya
namn för valdistrikten Norra, Östra och Södra.

Se handlingar i ärende KS 0026/18.
Meddelande från länsstyrelsen 1 april 2021, s. 1.
5 Meddelande från länsstyrelsen 1 april 2021, s. 1.
6 Se Excelfilen ”Statistik över antalet röstberättigade 1 mars 2021” på följande sida:
https://www.val.se/valresultat/riksdag-region-och-kommun/2022/radata-och-statistik.html (läst 6
april och 25 augusti 2021).
7 Mailkorrespondens mellan valsamordnare Daniel Spindel och valhandläggare David Forsberg
(Länsstyrelsen i Västra Götalands län), 6 och 7 april 2021.
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Om de föreslagna namnen:
De föreslagna valdistriktsnamnen följer de riktlinjer Valmyndigheten har tagit fram
när det gäller valgeografiska frågor; i detta fallet beskrivande namn för valdistrikt. 8
Expediering av beslut
• Länsstyrelsen i Västra Götalands län (val.vastragotaland@lansstyrelsen.se)
• Valnämndens presidium: Jan-Ivar Ivarsson och Johan Hamnebo.
• Kommunstyrelsens presidium: Jan Utbult, Jennie Wernäng och Maria
Brauer.
• Kommunfullmäktiges presidium: Ingvar Svensson, Martina Lindqvist och
Thomas Wijk.
• Gruppledarna för partierna i kommunfullmäktige: Jan Utbult (KD), Anders
Kjellgren (M), Göran Ohlsson (L), Thomas Wijk (S), Annika Andersson (V),
Boel Lanne (MP), Mats Plahn (SD).
• Kommunstyrelsens diarium (diarium.ks@ockero.se)

Bilaga
Meddelande om valdistrikt och valdistriktsnamn, från Länsstyrelsen i Västra Götalands län till kommunfullmäktige i Öckerö kommun, daterat 1 april 2021.

Daniel Spindel,
Valsamordnare

Underskrift av berörda chefer
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Valmyndigheten, Valmyndighetens manualer: Länsstyrelsens och valnämndens arbete med valgeografi och mandat (2020), s. 11.
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Kommunfullmäktige
i Öckerö kommun

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
Öckerö kommun ett eller flera valdistrikt som har färre än 1 000 röstberättigade
eller fler än 2 000 röstberättigade. Statistik 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: Hönö 1, Hönö 2, Hönö 3, Öckerö 1,
Öckerö 2 och Öckerö 3. 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
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ska hållas. Länsstyrelsen ser fram emot kommunens återkoppling senast den 30
april.
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.

