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Förslag till valdistriktsindelning av Stockholms stad inför de allmänna
valen 2022
På uppdrag av Valnämndens kansli har Sweco AB utarbetat ett förslag till valdistriktsindelning
av Stockholms stad. Förslaget redovisas som bilaga till detta brev. Bilagan består av en tabell
över valdistrikten och antal röstberättigade per valdistrikt per 2021-03-01 samt kartor som visar
valdistriktens läge och utbredning.

Bakgrund
Valdistrikt har i Stockholms stad varit delar av församlingar. Eftersom Svenska Kyrkan under
senare år slagit samman församlingar och även ändrat gränserna mellan församlingar har
behov uppkommit att finna en indelningsgrund som är stabil över längre tid. Sedan den 1
januari 2016 används för den officiella statistiken i Sverige en områdesindelning kallad ”distrikt”.
I Stockholm är distrikten lika med den församlingsindelning som gällde fram till år 2000 då
Svenska Kyrkan skildes från staten. Distrikten har i huvudsak namngivits som församlingarna. I
något enstaka fall avviker gränsen för valdistriktet från församlingsgränsen för att undvika att de
röstande ska få alltför lång väg till sin vallokal.
Uppdraget att utforma och dimensionera valdistrikten har gjorts i samråd med Valnämndens
kansli som har angett riktlinjer om antal röstberättigade per valdistrikt för att få en hanterbar
mängd röstande i vallokalen.

Metod
Arbetet har utfört i två steg. I det första steget har Sweco tagit fram statistik över befolkningen
18 år och äldre per fastighet. Dessa data har matchats med ett digitalt kartlager över fastigheter.
Därigenom har det varit möjligt att med ett datorbaserat kart- och analysverktyg prova olika
utformningar av valdistrikten med hänsyn till antal individer i röstberättigad ålder och rumsliga
restriktioner som trafikleder och topografins begränsningar.
Efter att den preliminära fördelningen gjorts i första steget har data över röstberättigade med
aktualitet i mars 2021 därefter inhämtats från valmyndigheten för att verifiera att
dimensioneringen är rimlig. Prognos 2020 pekar på att befolkningen 18 år och däröver kommer
att öka mellan 2018 och 2022 med ca 35 000 personer. Detta har tagits med i beräkningen då
nya valdistrikt, med för närvarande relativt få röstberättigade, har avgränsats framför allt i
områden med stor nybyggnation, till exempel Hagastaden.
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En viktig utgångspunkt har varit att så långt som möjligt hålla samman valdistrikten med stadens
indelning i stadsdelar för att möjliggöra en meningsfull valstatistik som kan användas av
forskare i ett senare skede. Även här har dock undantag varit tvungna att göras med hänsyn till
de röstandes avstånd till vallokal.

Resultat
Analysen pekar på att det vid de allmänna valen 2022 kommer att behövas 592 valdistrikt i
Stockholms stad, en ökning i förhållande till 2018 med 19 valdistrikt. Behovet av nya valdistrikt
har kunnat begränsas genom ändring av gränser mellan befintliga valdistrikt samt i några fall
sammanslagningar av mindre valdistrikt.

e.u.
Åsa Wennblom, konsult
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