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Postadress:831 86 Östersund Telefon: 010-225 30 00 E-post: jamtland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/jamtland

Strömsunds kommun
kommun@stromsund.se

Beslut om ändring av indelningen av valdistrikt, 
Strömsunds kommun

Beslut
Länsstyrelsen fastställer i enlighet med bilaga 1 att:

- valdistrikten Rossön och Backe slås ihop och ges namnet Backe,

- valdistrikten Ede och Hammerdal slås ihop och ges namnet 
Hammerdal.

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige i Strömsunds kommun har föreslagit att 
valdistrikten Rossön och Backe samt Ede och Hammerdal slås ihop. 
Valdistrikten ska ges namnen Backe respektive Hammerdal. Rossöns 
valdistrikt omfattar endast 410 röstberättigade och Ede 473. De ska 
därför slås ihop med andra valdistrikt. 

I ett kompletterande beslut från kommunfullmäktige anges som 
särskilda skäl för de valdistrikt som omfattar färre än 1 000 
röstberättigade, att det är stora geografiska områden och att detta 
innebär långa avstånd för de röstberättigade varför nuvarande 
utformning ska vara oförändrad. 

Motivering till beslutet

Aktuella bestämmelser
Enligt 4 kap. 17 § vallagen (2005:837) ska ett valdistrikt 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.

Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen konstaterar att de nya valdistrikten Backe och 
Hammerdal kommer att omfatta mellan 1 000 – 2 000 röstberättigade. 
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Namnen bedöms lämpliga. Ändringarna av valdistrikten ska därför 
fastställas.

De särskilda skäl som har angetts för valdistrikt som omfattas färre än 
1 000 röstberättigade är enligt länsstyrelsens bedömning godtagbara. 
Sammantaget fastställer Länsstyrelsen kommunfullmäktiges förslag 
och karta i enlighet med förslaget.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av jurist Cecilia Skoog med jurist Ingrid Nilsson 
som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor
1. Valdistriktsindelning
2. Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden
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Bilaga 1
Valdistriktsindelning

Före ändring
Rossön 410 röstberättigade, kod 23130733
Backe 634 röstberättigade, kod 23130632

Efter ändring 
Valdistrikten Rossön och Backe slås ihop och valdistriktet kommer att 
heta Backe och omfatta 1 044 röstberättigade. 
Valdistriktets kod blir 23130632.

Före ändring
Ede 473 röstberättigade, kod 23130419
Hammerdal 1 442 röstberättigade, kod 23130418

Efter ändring 
Valdistrikten Ede och Hammerdal slås ihop och valdistriktet kommer 
att heta Hammerdal och omfatta 1 915 röstberättigade. 
Valdistriktets kod blir 23130418.
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Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga 
beslutet hos Valprövningsnämnden.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller 
skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Jämtlands län antingen via e-
post; jamtland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Jämtlands län, 831 
86 Östersund.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina 
synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det Valprövningsnämnden 
som beslutar om tiden kan förlängas. 

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom 
tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
 Hur du vill att beslutet ska ändras.
 Varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga 
kopior på dessa. Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som 
är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget 
namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, 
jamtland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-225 30 00. Ange 
diarienummer 9593-2021. 

Bilaga 2

Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden
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