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Marina Fagermoen
Länsjurist

Kommunfullmäktige i Falköpings kommun
521 81 Falköping

 

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 Falköpings kommun inför 
Europaparlamentsvalet 2019

Beslut
Länsstyrelsen beslutar enligt 4 kap. 17 § vallagen att Falköpings kommun ska vara 
indelad i 18 valdistrikt benämnda

Valdistrikt Kod
Centrum 14990101

Kyrkerör 14990102

Dotorp-Tåstorp 14990103

Bestorp-Mösseberg 14990104

Fredriksberg 14990105

Ranten-Grönelund 14990106

Wilhelmsberg-Åttagård 14990107

Södra Bestorp-Nedre Mösseberg 14990108

Bergsliden 14990209

Vilske 14990310

Floby 14990512

Odensberg 14990711

Åsarp-Kättilstorp 14991428

Kinnarp-Slutarp 14991513
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Vartofta 14992016

Stenstorpsbygden 14993123

Stenstorp 14993422

Gudhem-Broddetorp 14994125

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

Beskrivning av ärendet
I Falköpings kommun finns flera valdistrikt som den 1 mars 2017 hade färre än 
1000 röstberättigade.

Länsstyrelsen har därför begärt svar på vilka särskilda skäl Falköpings 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 Falköpings kommun motsätter sig ändring och anför bland 
annat följande skäl. Kommunen är en av de mest vidsträckta kommunerna i 
Västsverige. Befolkningstätheten är relativt normal men bosättningsstrukturen 
egenartad. Av nästan 33 000 invånare är bara omkring 17 000 bosatta i 
centralorten. Det finns flera orter med 1 000-2 000 invånare och dessutom ett stort 
antal mindre orter med stark lokal identitet. Därtill har kommunen ett betydande 
antal invånare som är bosatta på landsbygden. 

Vad gäller syften för bestämmelsen om storlek på valdistrikt är ett av dem att de 
inte bör vara för små, mot bakgrund av att valhemligheten typiskt sett minskar med 
distriktets storlek. Förarbetena anger att valdistrikten av denna anledning inte bör 
ha färre än 300 röstberättigade, men kommunen har inte hittat någon rättskälla som 
gör gällande att valhemligheten skulle äventyras så snart distrikten understiger 
1 000 röstberättigade.

Åsarp ligger invid kommunens södra gräns, cirka 20 km från Falköpings stad. 
Tätorten Åsarp är omgiven av en vid och relativt befolkad landsbygd. Närmaste 
valdistrikt är Vartorfta respektive Kinnarp-Slutarp ett drygt tiotal kilometer norrut. 
Läggs distrikten Vartofta och Åsarp samman blir det nya distriktet för stort, likaså 
om distrikten Kinnarp-Slutarp och Åsarp läggs samman. Avståndet för väljare i 
distriktets ytterkant till vallokal skulle för vissa röstande bli minst 12-13 km, ett 
avstånd som enligt kommunens mening inte är förenligt med kravet på att väljare 
ska få en rimlig möjlighet att ta sig fysiskt till vallokalen på valdagen. Åsarp skulle 
kunna sammanläggas med Kättilstorp, men då blir avstånden bortåt 20 km.

Odensberg är av de aktuella distrikten det enda som inte belastas av avstånd, då 
Odensberg är beläget endast några kilometer från Falköpings stad. Distriktet är 
med sina 836 invånare emellertid så stort att det inte kan sammanläggas med något 
av distrikten i Falköpings stad utan att det nya distriktet överstiger 2 000 
röstberättigade.
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Gudhem och Broddetorp skulle, sett till antalet röstberättigade och då de är belägna 
invid varandra, kunna läggas samman. Avståndet från väljare till vallokal i 
Gudhem/Broddetorp skulle dock även här med marginal överstiga 12 km. Logistik, 
transporter etc och därmed förknippad osäkerhet ökar, samtidigt som kostnaderna 
bara minskar marginellt.

Kättilstorp är med sina 497 röstberättigade klart minst. Skulle det läggas samman 
med Vartofta skulle avståndet för väljare i distriktets ytterkant dock bli minst 15 
kilometer och vid sammanslagning med Åsarp cirka 20 kilometer.

Kommunen anser att de skäl av geografisk och organisatorisk karaktär som anförts 
utgör särskilda skäl för att valdistrikten ska få ha färre än 1 000 röstberättigade.

Kommunen vill också erinra om äldre förarbetsuttalanden, prop 2007/02:53 s. 47, 
vilka lästa mot prop. 2004/05:163 s. 114 ännu får anses vara relevanta, där det 
anges att ”Länsstyrelsen har visserligen formellt beslutanderätten när det gäller 
indelning i valdistrikt, men det är kommunen som lokalt svarar för planeringen och 
genomförandet av valen. Det skall således finnas utrymme för att av geografiska 
och andra skäl kunna göra avvikelser från riktlinjerna. Det handlar alltså inte om att 
”tvångsvis” slå samman valdistrikt till större enheter. Den oro som vissa 
remissinstanser har uttryckt är enligt regeringens mening därför obefogad. Det får i 
praktiken betraktas som i vart fall osannolikt att länsstyrelsen skulle besluta om 
större valdistrikt än den berörda kommunen själv förordnat.”

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 
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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 
är att de omständigheter som tas upp i avgörandet därmed inte längre kan tillmätas 
samma betydelse. 

Den 1 mars 2018 var andelen kommunalt röstberättigade i valdistriktet Odensberg 
871 (866), Åsarp 964 (958), Kättilstorp 499 (509), Gudhem 844 (830) och 
Broddetorp 640 (633). Siffrorna inom parantes anger motsvarande siffror 1 mars 
2017. Jämfört med 2017 hade därmed Kättilstorp minskat medan övriga 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. Det är Länsstyrelsens 
bedömning att inte bara gränsen för synnerliga skäl utan även gränsen för särskilda 
skäl är satt med hänsyn till valhemligheten och framförallt valdistrikten Kättilstorp 
och Broddetorp får därför enligt Länsstyrelsen anses vara så små att de är 
olämpliga.

Vid kommunfullmäktigevalet 2014 var valdeltagandet i Falköpings kommun 
85,76 %. I valdistriktet Odensberg röstade 769 personer vilket gav ett 
valdeltagande på 91,01 %. I Åsarp röstade 840 personer vilket gav ett 
valdeltagande på 85,11 %. I Kättilstorp röstade 449 personer vilket gav ett 
valdeltagande på 87,70 %. I Gudhem röstade 746 personer vilket gav ett 
valdeltagande på 89,23 %. I Broddetorp röstade 568 personer vilket gav ett 
valdeltagande på 91,03 %. Samtliga riksdagspartier fick röster i samtliga de 
angivna distrikten. Länsstyrelsen anser att det finns ett relativt högt valdeltagande i 
valdistrikten. 

Avståndet mellan tätorterna Broddetorp och Gudhem är cirka 1,5 mil. Avståndet 
mellan tätorterna Kättilstorp och Åsarp är cirka 1,7 mil. Länsstyrelsen bedömer att 
en sammanslagning därmed inte skulle resultera i några 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. 
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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 förtidsröstningslokaler som håller öppet på själva valdagen. Länsstyrelsen 
bedömer att detta inte skulle leda till ökade kostnader för kommunen i sådan grad 
att det därmed skulle kunna utgöra särskilda skäl. Länsstyrelsen bedömer att en 
sammanslagning av valdistrikten inte skulle leda till ett sänkt valdeltagande. 
Genom att rösterna från de nuvarande små valdistrikten slås samman med andra 
valdistrikt minskar riskerna för att valhemligheten ska röjas. Förbättringen får 
anses så betydande att den bör genomföras trots att fullmäktige motsätter sig den. 
Länsstyrelsen beslutar därför om ny valdistriktsindelning där valdistrikten Gudhem 
och Broddetorp slås samman till valdistriktet Gudhem-Broddetorp och valdistrikten 
Åsarp och Kättilstorp slås samman till valdistriktet Åsarp-Kättilstorp. Då 
problemet med storleken på valdistriktet Odensberg inte kan lösas genom 
sammanslagning med ett närliggande distrikt ska det nuvarande distriktet tills 
vidare behållas.

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
Sven Swedberg
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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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