
Mer demokrati – mindre taktiskt spel
�ppet brev till alla ledamöter i regionfullmäktige på Gotland

Nu har ni ledamöter i regionfullmäktige få� e� medborgarförslag på ert bord. Förslaget gäller 
valkretsindelning i det kommande valet till regionfullmäktige i september 2018. Det handlar om a� 
låta hela Gotland bli en enda valkrets istället för som tidigare dela upp Gotland i tre valkretsar. 
Argumentet är enkelt, men nog så viktigt: demokrati.

I samband med valet 2018 träder den nya vallagen i kraft. I lagen är numer grundregeln a� en 
kommun består av EN valkrets. Det tidigare kravet om a� stora kommuner, som Gotland, tvingas 
delas in i minst två valkretsar är bor�aget.

Valkretsindelningen har haft ,era negativa konsekvenser. En tydlig sak är a� alla röster i valet till 
fullmäktige inte har varit lika mycket värda. Beroende på var i kommunen man bo� har man haft 
större och mindre chans a� göra sin röst hörd via valsedeln. Den tidigare valkretsindelningen fyllde 
en viktig funktion i samband med den stora kommunreformen 1971, men har idag i praktiken mist 
sin mening. Förr skapade partierna olika listor till valsedlarna i de olika valkretsarna. Nu ser vi a� 
inget parti har haft olika valsedlar för olika delar av ön de senaste valen och det är inte troligt a� det 
kommer a� ske framöver heller. Valkretsindelningen kan anses utspelad.

Argumentet för a� låta Gotland fortsä�a bestå av tre valkretsar kan stavas taktik.

Om du studerar di� partis resultat i senaste valet ser du snart a� ni antingen förlorade eller vann på 
a� Gotland är indelat i tre valkretsar. Mi� eget parti ”förlorade” 2 mandat. Vi skulle haft två 
ordinarie platser i fullmäktige om Gotland hade varit en valkrets. Men det spelar ingen roll. För 
reglerna var inte sådana då. Reglerna var sådana a� en del röster vägde tyngre än andra. Och ingen 
av oss vet vem som kommer a� vinna eller förlora på valkretsindelning i nästa val. Vi äger inte våra 
tidigare väljare.

Senast i oktober 2017 ska fullmäktige fa�a beslut om antalet valkretsar i valet till regionfullmäktige 
på Gotland 2018. Då har alla ledamöter i fullmäktige möjlighet a� ta ställning till om vi vill ha e� så 
demokratiskt val som möjligt på Gotland, eller om valet snarare ska präglas av taktiskt spel. Ska 
varje röst i valet vara lika mycket värd?

Jag tror a� era respektive gruppledare i fullmäktige är pålästa i frågan, men om någon är minsta 
fundersam över det här så kan ni kontakta mig så berä�ar jag mer: 
sara.lidqvist@kristdemokraterna.se, 070-273 67 62
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