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Yttrande över remiss angående valkrets-
indelningen vid 2018 års val till landstings-
fullmäktige 
Förslag till beslut 
Kalmar kommun har inget att invända mot att Kalmar kommun förblir en 
egen valkrets vid valet till landstingsfullmäktige år 2018. 

Bakgrund 
Landstinget har skickat ut en remiss till samtliga kommunstyrelser i Kalmar län 
avseende valkretsindelningen vid 2018 års val. 
 
Reglerna för indelning i valkretsar vid val till landstingsfullmäktige framgår av 
vallagens bestämmelser. Enligt vallagen bör en valkrets utformas så att den får 
minst 8 fasta valkretsmandat. Den bör ha en sammanhängande gränslinje. 
 
Den nuvarande valkretsindelningen är följande: 
 
Valkrets Mandatfördelning 2014 
Första valkretsen: Västervik 9  
Andra valkretsen: Vimmerby och Hultsfred 7  
Tredje valkretsen: Oskarshamn, Högsby och Mönsterås 12  
Fjärde valkretsen: Nybro, Emmaboda och Torsås  9 
Femte valkretsen: Kalmar  16 
Sjätte valkretsen: Borgholm och Mörbylånga  7 
 
Det finns totalt 60 fasta mandat som tilldelas valkretsarna efter det antal röst-
berättigade man har. Dessutom finns sju utjämningsmandat, alltså totalt 67 
mandat. 
 
 
 
Susanne Eriksson   
Projekt- och exploatering 
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 Respektive kommunstyrelse i Kalmar län 

 

Remiss angående valkretsindelningen vid 2018 års val 
till landstingsfullmäktige 

Landstingsfullmäktige ska senast den 31 oktober 2017 besluta om den 

nuvarande indelningen med sex valkretsar ska vara oförändrad vid 

landstingsvalet 2018 eller om den ska ändras. Beslutet ska fastställas av 

länsstyrelsen. 

 

Inför den kommande regionbildningen har det framförts önskemål från 

partierna att förutsättningarna för partiernas nomineringsprocesser skulle 

behöva klargöras redan under våren. För att underlätta den kommande 

omställningen från landsting till region bör landstinget därför redan i 

landstingsfullmäktige i maj ta ställning till valkretsindelning. 

 

Landstingsfullmäktige beslutade senast 2009 och 2013 att fastställa 

oförändrad valkretsindelning vid val till landstingsfullmäktige.  

 

Nuvarande valkretsindelning är följande: 

 

Första valkretsen:  Västerviks kommun 

Andra valkretsen:  Vimmerby och Hultsfreds kommuner 

Tredje Valkretsen:  Oskarshamns, Högsby och Mönsterås kommuner 

Fjärde valkretsen: Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner 

Femte valkretsen:  Kalmar kommun 

Sjätte valkretsen:  Borgholms och Mörbylånga kommuner 
 

De regler som gäller då landsting ska delas in i valkretsar vid val till 

landstingsfullmäktige framgår av 4 kap 5-8 §§ vallagen (2005:837). 

Indelningen i valkretsar för val till landstingsfullmäktige ska beslutas av 

fullmäktige sedan kommunerna fått tillfälle att yttra sig.  

 

Landstingsstyrelsen har den 8 februari 2017 beslutat föreslå 

landstingsfullmäktige att nuvarande valkretsindelning och antal mandat i 

valet till landstingsfullmäktige 2018 ska vara oförändrade samt att beslutat 

att skicka frågan om valkretsindelning på remiss till länets kommuner.  
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Landstingsfullmäktige kommer att fatta beslut om antalet valkretsar vid 2018 

års landstingsval vid sitt sammanträde den 31 maj 2017. Innan dess ska 

kommunerna i länet haft tillfälle att yttra sig.  

 

Mot bakgrund av ovan ges kommunerna nu tillfälle att yttra sig. 

 

Remissvaren ska vara landstinget tillhanda senast den 10 april 2017.  

 

 

Ann-Sofie Dejke 

kanslidirektör 
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