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Plats och tid Fjärholmen, Kommunhuset Öckerö, klockan 15:00-16:00 
Beslutande 
Ledamöter Jan-Ivar Ivarsson (S), ordförande 
 Stig Ottosson (M) 
  

 
Tjänstgörande ersättare Martina Lindqvist (KD), tf vice ordförande 
 
Övriga närvarande  
Tjänstemän Emma Stadenfeldt, nämndsekreterare 

Daniel Spindel, valsamordnare 
  
Justering 
Justerare Martina Lindqvist (KD). 

Plats Kommunhuset Öckerö 

 
Underskrifter  
Sekreterare   .............................................................................   
  Emma Stadenfeldt 
 
Ordförande   ............................................................................. 
  Jan-Ivar Ivarsson 
 
Justerare  ............................................................................. 
  Martina Lindqvist 
 
     
    ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ  Valnämnden    
Sammanträdesdatum 2021-10-06 
Datum för anslags 2021-  Datum för anslags 2021- 
uppsättande     nedtagande 
Förvaringsplats för  Kommunkansliet, kommunhuset 
protokollet 
 
Underskrift  ............................................................................ 

 

    Utdragsbestyrkande 
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VN § 1 Dnr KS 0180/20  
   
Översyn av namnen på kommunens valdistrikt inför de allmänna 
valen 2022 
 
 
 
Länsstyrelsen, som är regional valmyndighet för Västra Götaland, har bett Öck-
erö 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 valdi-
strikten 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 kom-
munen 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. 

 
För att namnen på resterande tre valdistrikt även de bättre ska spegla det om-
råde 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 för-
slag av kommunfullmäktige. Fullmäktiges beslut behöver vara länsstyrelsen till-
handa innan den 1 december 2021. 
 
 
Beslutsunderlag 
Meddelande om valdistrikt och valdistriktsnamn, från Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län till kommunfullmäktige i Öckerö kommun, daterat 1 april 2021. 
Tjänsteskrivelse 2021-09-13 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslaget kan antas, och finner att så sker. 
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Valnämndens beslutsförslag till kommunstyrelsen 
 
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. 

 
 
Paragrafen justerar omedelbart. 
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