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Lag
om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i
Sveriges indelning i kommuner och landsting;

SFS 2005:841
Utkom från trycket
den 2 december 2005

utfärdad den 24 november 2005.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting 2
dels att 1 kap. 24 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas ett nytt kapitel, 3 kap., av följande lydelse.

1 kap.
24 §3 När det finns skäl till det skall en särskild undersökning göras om befolkningens inställning till en indelningsändring. Om en särskild utredare
finner skäl till en sådan undersökning, skall han anmäla detta till Kammarkollegiet, som beslutar i frågan. Länsstyrelsen beslutar om sådana undersökningar i ärenden som länsstyrelsen utreder.
Undersökningen skall göras av länsstyrelsen. Den kan ske genom omröstning, opinionsundersökning eller liknande förfarande. Länsstyrelsen får därvid anlita valnämnden i kommunen, om inte nämndens verksamhet i övrigt
hindras därigenom.
Skall undersökningen ske genom en omröstning får länsstyrelsen besluta
att det, med tillämpning av 5 kap. vallagen (2005:837), skall framställas
röstlängd och röstkort för omröstningen.
Röstlängd och röstkort framställs av den centrala valmyndigheten.

3 kap. Val4
1 § Om en ändrad landstings- eller kommunindelning skall träda i kraft
den 1 januari året efter det år då ordinarie val hålls till landstings- och kommunfullmäktige, skall redan det valet avse landstinget och kommunen enligt
den nya indelningen.
2 § Om en ändrad kommunal indelning innebär att en ny kommun bildas,
skall de indelningsdelegerade snarast möjligt under året före ikraftträdandet
välja ledamöter till valnämnden och ersättare för dessa.
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
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