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Marina Fagermoen
Länsjurist

Kommunfullmäktige i Karlsborgs kommun
546 82 Karlsborg

 

Postadress:
Länsstyrelsen Västra 
Götalands län 
403 40 Göteborg 

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
010-224 40 22 (fax)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Valdistriktsindelning i Karlsborgs kommun inför 
Europaparlamentsvalet 2019

Beslut
Länsstyrelsen beslutar enligt 4 kap. 17 § vallagen att Karlsborgs kommun ska vara 
indelad i 4 valdistrikt benämnda

Valdistrikt Kod
Karlsborg centrum-södra 14460101

Karlsborg norra 14460108

Mölltorp – Brevik 14460304

Undenäs – Forsvik 14460405

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

Beskrivning av ärendet
I Karlsborgs kommun finns två valdistrikt som den 1 mars 2017 hade 511 
respektive 333 röstberättigade.

Länsstyrelsen har därför begärt svar på vilka särskilda skäl Karlsborgs kommun 
anser finns för att behålla de små valdistrikten. Länsstyrelsen har därefter 
underrättat kommunfullmäktige om att Länsstyrelsen överväger att självmant 
besluta om indelningen.

Kommunfullmäktige i Karlsborgs kommun motsätter sig i första hand förändringar 
och i andra hand anser fullmäktige att om valdistriktsindelningen ändras är det ett 
krav att röstlokaler finns öppna på valdagen i både Undenäs och Forsvik. Skälen 
till att kommunfullmäktige motsätter sig ändring är följande. Möjligheten för 
samtliga röstberättigade att delta i allmänna val är fundamentet i svensk demokrati. 
Valdeltagandet är generellt högt i kommunen och en viktig anledning till det är 
möjligheten att rösta nära den plats man bor. Kommunen har ett högt åldersläge på 
sin befolkning, många i den äldre generationen saknar körkort och har därmed 
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svårt att själva lösa transporter till exempelvis vallokaler. Kollektivtrafiken är 
begränsad mellan de olika kommundelarna, på helger i princip obefintlig, och 
därmed är inte heller kollektivtrafik ett alternativ för att kunna nå vallokaler om de 
inte finns nära där man bor.

Motivering till beslutet
Enligt 4 kap. 17 § vallagen ska ett valdistrikt ha mellan 1000 och 2000 
röstberättigade. Endast om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt ha färre än 
1000 röstberättigade och för färre än 300 röstberättigade krävs synnerliga skäl. 
Länsstyrelsen ska efter förslag från kommunfullmäktige besluta om indelning i 
valdistrikt. Om det behövs får länsstyrelsen självmant besluta om indelning i 
valdistrikt, men innan ett sådant beslut ska kommunfullmäktige få tillfälle att yttra 
sig.

I Valprövningsnämndens beslut den 18 december 2008, dnr 9-2008, prövades ett 
överklagande av en länsstyrelses beslut att slå samman valdistrikt trots 
kommunfullmäktiges avstyrkande. Kommunfullmäktige framhöll bland annat att 
valdeltagandet var högt, avståndet till vallokal skulle kunna bli 14 mil och att 
antalet röstberättigade ökat respektive kunde förväntas öka. Valmyndigheten ansåg 
att överklagandet skulle bifallas och anförde bland annat att det är av stor betydelse 
att det inte medför alltför stora svårigheter för den enskilde att avge sin röst i en 
vallokal på valdagen även i mindre orter i glesbygd. Även om det idag är möjligt 
för kommunerna att öppna röstningslokaler med kortare eller längre öppettider var 
som helst i kommunen är det för många väljare ändå angeläget att få lämna sin röst 
i en vallokal. Kommunens intresse av att erbjuda sina väljare så god service som 
möjligt är därför i hög grad förståelig. Frågan om den enskildes möjlighet att så 
enkelt som möjligt kunna rösta på valdagen måste dock vägas mot frågan om 
valhemlighetens bevarande. Valmyndigheten konstaterade i denna del att andelen 
röstande i distrikten var förhållandevis hög och att partipreferenserna hade en 
spridning som innebar att alla riksdagspartier vid valen 2006 fick röster i samtliga 
distrikt. De olägenheter som skulle uppstå för väljarna om den av länsstyrelsen 
beslutade valdistriktsindelningen genomfördes innebar enligt Valmyndigheten att 
det förelåg särskilda skäl för att tills vidare behålla valdistrikten enligt den 
befintliga indelningen. Valprövningsnämnden upphävde länsstyrelsens beslut med 
motiveringen att vad kommunfullmäktige och Valmyndigheten anfört utgjorde 
tillräckliga skäl för att tills vidare behålla den nuvarande indelningen i valdistrikt.

Sedan Valprövningsnämndens avgörande 2008 har mycket förändrats. En mycket 
stor del av de överklaganden som getts in till Valprövningsnämnden de senaste 
åren har handlat om valhemligheten. Bevarandet av valhemligheten och 
valsäkerhet är också grunden till flera av de ändringar som gjorts i vallagen. 
Länsstyrelsen bedömer att det är mycket angeläget att värna om valhemligheten, att 
skälen att hålla sig inom de ramar som lagen ställer upp därmed väger tungt och att 
de skäl som krävs för att avvika verkligen ska vara särskilda skäl. De senaste åren 
har kunnat iakttas ett förändrat väljarbeteende där allt fler har valt att förtidsrösta. 
Vid valet 2006 valde 31,8 % att förtidsrösta. 2014 var motsvarande siffra 42,5 % 
och andelen förväntas öka ytterligare 2018. Enligt Länsstyrelsens bedömning är 
skillnaderna mellan en vallokal och en förtidsröstningslokal försumbara för den 
enskilde. Den ökande förtidsröstningen och betydelsen av den har också avspeglats 
i lagändringar som stärker möjligheterna till förtidsröstning. Betydelsen för den 
enskilde av att ha nära till en vallokal får därmed enligt Länsstyrelsen anses ha 
minskat sedan Valprövningsnämndens avgörande 2008. Länsstyrelsens bedömning 
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är att de omständigheter som tas upp i avgörandet därmed inte längre kan tillmätas 
samma betydelse. 

Den 1 mars 2018 var andelen röstberättigade i valdistriktet Undenäs 496 och i 
Forsvik 352. Jämfört med 2017 hade därmed Undenäs minskat och Forsvik ökat en 
aning. Ingen av förändringarna kan enligt Länsstyrelsen anses signifikant. 
Länsstyrelsen konstaterar att när ett valdistrikt omfattar få röstberättigade finns det 
en inte oväsentlig risk att valhemligheten är i fara. 

Vid kommunfullmäktigevalet 2014 var valdeltagandet i Karlsborgs kommun 
86,79 %. I valdistriktet Undenäs röstade 429 personer vilket gav ett valdeltagande 
på 80,04 %. I Forsvik röstade 303 personer vilket gav ett valdeltagande på 
85,35 %. Samtliga riksdagspartier fick röster i båda distrikten. Länsstyrelsen håller 
med kommunen om att det finns ett relativt högt valdeltagande i båda valdistrikten. 

Avståndet mellan tätorterna Undenäs och Forsvik är cirka 1 mil. Länsstyrelsen 
bedömer att det därmed inte rör sig om något betydande avstånd. 

Även om kommunen vill ge de röstberättigade möjlighet att rösta i en lokal 
närmare hemmet finns goda möjligheter att lösa detta genom en 
förtidsröstningslokal. Inget hindrar att den enskilde röstar på valdagen i samma 
lokal som tidigare. 

Vid en sammantagen bedömning finner Länsstyrelsen att de skäl som anförts av 
kommunfullmäktige inte väger så tungt att de kan anses utgöra särskilda skäl för att 
behålla de små valdistrikten. De problem som kommunen anfört kan enkelt lösas 
genom att en förtidsröstningslokal håller öppet på själva valdagen på den ena av 
orterna. Länsstyrelsen bedömer att en sammanslagning av de båda valdistrikten 
inte skulle leda till ett sänkt valdeltagande. Genom att rösterna från båda de 
nuvarande små valdistrikten slås samman minskar riskerna för att valhemligheten 
ska röjas. Om en sammanslagning genomförs kommer även det nya valdistriktet att 
vara mindre än vad vallagen anger. Förbättringen får dock anses så betydande att 
den trots detta och trots att fullmäktige motsätter sig den, förändringen ändå bör 
genomföras. Länsstyrelsen beslutar därför om ny valdistriktsindelning där 
valdistrikten Undenäs och Forsvik slås samman.

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Anders Danielsson med länsjurist Marina 
Fagermoen som föredragande. I beslutet har även funktionschefen Anna Blomberg 
deltagit.

Anders Danielsson

Marina Fagermoen

Kopia till:
Valmyndigheten
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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.
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