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Londslingets indelning i volkrelsor
Beslut
Arendet avslutas utan atgird.

Bokgrund
Enligt bestrimmelserna i 4 kap. 5 $ valagen (2005:837) ska landsting delas in
i valiretsar och cn valktets ska omfatta en eller fleta kommuner, om inte
nisot annat fdlier av 6 $ andra srycket Av 6 S sarnma lag ftamgar bland
,oiur utt en , ulkt.r, b'i ,rrfo.mas 'a un den kan berdknas Fe min't trta fa't-a
valkretsmandat.

Enligr tt $ r alJagen ska indetning i vallrersar. sedan kommunernr rnom
t"nditi"g.t fltt tillEillc att yttra sig, beslutas av landstingsfi:llmriktige senast
den 31 oitobet tuet fdtc det valir di den nya indelningen ska gilla fdt fc;nta
gingen. Beslutet ska faststdllas av Linsstyre-lsen
ldnsstyrelsen i har i skdvclse datcnd den 15 maj 2013 uPpmarksammat
landstingsfulltniiktige pi att valkretscn NAssjd kommun endast betdknas fh
sex fasta mandat.
LandstiflgstuIrnaktige hat den 24 sePtcmber 2013, $ 90, beslutat att iflte giim
nngra dnJingat i valkretsindelningen. Sarnma indelning ska d;itmcd g;illa
som vid valet 2010.
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lndelning i landstingsvalkretsar och antat mandat inf6r
valet
LiinssqTelsen har beglirt att fi besked om eventuella
ftifindringar av valketsar inldr valet 20 1 4.

Beslut
Landstingsfu llmiikti ge beslutar

rtt

indelningen av landstingsvalketsar inte :lndras, utan
samma indelning som vid valet 2010.
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