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Rättsenheten Kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun

523 86 Ulricehamn

Postadress:
403 40 Göteborg

Telefon:
010-2244000 (växel)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Valdistriktsindelning för Ulricehamns kommun

Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen beslutar enligt 4 kap. 17 § vallagen (2005:837) om följande 
ändringar i Ulricehamns kommuns indelning i valdistrikt.

 Del av valdistrikt Centrum/Tingsholm N. (14910103) övergår till 
valdistrikt Fridhem/Paradiset/Centrum S. (14910105).

 Del av valdistrikt Skarpås/Furet/Hemryd/Tingsholm S. (14910104) 
övergår till valdistrikt Marbäck/Fredriksberg/Fållorna (14910107).

 Markuslyckan/Karslätt/Härstorp m.fl. (14910106) ska benämnas 
Markuslyckan/Karlslätt/Härstorp (14910106)

 Marbäck/Fredriksberg/Fållorna m.fl. (14910107) ska benämnas 
Marbäck/Fredriksberg/Fållorna (14910107)

 Gällstad/Rånnaväg/Köttkulla (14910109) ska benämnas 
Gällstad/Rånnaväg/Grönahög (14910109)

 Tvärred/Vegby/Hulu (14910113) ska benämnas Tvärred/Vegby 
(14910113)

De geografiska ändringarna i valdistrikten framgår av kartbilaga 1.

Detta beslut ska gälla från och med den 1 januari 2019.

Redogörelse för ärendet
Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade den 15 november 2017 om 
ändring i Ulricehamns kommuns indelning i valdistrikt. Den 22 januari 2018 
beslutades om namnändring för ett valdistrikt.

Kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun har den 22 november 2018, § 
201/2018, beslutat att godkänna förslag till ändrad valdistriktsindelning för 
kommunen. Förslaget på ny indelning i valdistrikt innebär att fyra valdistrikt 
byter namn samt vissa geografiska förändringar.

Länsstyrelsen bedömer att kommunfullmäktiges förslag innebär en lämplig
indelning och beslutar därför i enlighet med förslaget.
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Beslutet medför att Ulricehamns kommun fortsättningsvis är indelad i 13 
valdistrikt benämnda

Valdistrikt Kod
Gunnarshill/Borgmästarhagen 14910101

Villastaden/Bronäs/Ekhagen/Karlsnäs 14910102

Centrum/Tingsholm N. 14910103

Skarpås/Furet/Hemryd/Tingsholm S. 14910104

Fridhem/Paradiset/Centrum S. 14910105

Markuslyckan/Karslätt/Härstorp 14910106

Marbäck/Fredriksberg/Fållorna 14910107

Blidsberg/Dalum/Trädet 14910108

Gällstad/Rånnaväg/Grönahög 14910109

Hökerum/Nitta 14910110

Hössna/Liared 14910111

Timmele/Älmestad 14910112

Tvärred/Vegby 14910113

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av funktionschefen Anna Blomberg med handläggaren 
David Forsberg som föredragande.

Anna Blomberg 
David Forsberg

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Bilagor
Kartbilaga 1

Kopia till
Valmyndigheten via e-post: registrator@val.se

mailto:registrator@val.se
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Så här överklagar du Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Valprövningsnämnden. 
Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Länsstyrelsen. 
Länsstyrelsens e-postadress är vastragotaland@lansstyrelsen.se. Skickar 
du med vanlig post är adressen Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 
40 Göteborg.

Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen 
överklagandet och handlingarna till Valprövningsnämnden.

Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från 
den dag beslutet kungjordes. Är du osäker på när tiden går ut kan du 
kontakta Länsstyrelsen.

Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska du ange

- ditt namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress,
- vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum

och ärendets diarienummer, samt
- hur du anser att Länsstyrelsens beslut ska ändras och varför det ska 

ändras.

Skrivelsen ska undertecknas.

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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