Utlåtande Rotel I (Dnr KS 2021/1015)

Valkretsindelning i Stockholms kommun vid valet
till kommunfullmäktige 2022
Förslag från valnämnden
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Valkretsindelning för kommunfullmäktigevalet 2022 i enlighet med
utlåtandet, godkänns.
2. Valkretsindelningen översänds till länsstyrelsen.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.
Ärendet
Enligt 4 kap. 11 § vallagen är kommunen vid val till kommunfullmäktige en
enda valkrets, men om en kommun har fler än 36 000 röstberättigade får
kommunen delas in i två eller flera valkretsar. En kommun med färre än 36
000 röstberättigade får delas in i valkretsar endast om det finns särskilda skäl.
En valkrets bör enligt 4 kap. 12 § utformas så att den får minst 13 fasta
valkretsmandat och den ska ha en sammanhängande gränslinje.
Beredning
Ärendet har initierats av valnämnden.
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Mina synpunkter
Valnämnden har berett frågan om valdistriktens indelning för valen år 2022,
ett lagstadgat uppdrag. Jag instämmer i valnämndens bedömning.
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Valkretsindelning för kommunfullmäktigevalet 2022 i enlighet med
utlåtandet, godkänns.
2. Valkretsindelningen översänds till länsstyrelsen.

Stockholm den 22 september 2021
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR
Hans Altsjö
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Remissammanställning
Ärendet
Enligt 4 kap. 11 § vallagen är kommunen vid val till kommunfullmäktige en
enda valkrets, men om en kommun har fler än 36 000 röstberättigade får
kommunen delas in i två eller flera valkretsar. En kommun med färre än 36
000 röstberättigade får delas in i valkretsar endast om det finns särskilda skäl.
En valkrets bör enligt 4 kap. 12 § utformas så att den får minst 13 fasta
valkretsmandat och den ska ha en sammanhängande gränslinje.
I och med valet 2018 infördes utjämningsmandat vid val till
kommunfullmäktige om kommunen är valkretsindelad. Nio tiondelar av
mandaten är fasta valkretsmandat och återstående mandat är
utjämningsmandat, 4 kap 14 § vallagen.
Det har även vid kommunfullmäktigevalet införts partispärrar. Mandaten i
en kommun som inte är valkretsindelad ska fördelas mellan de partier som fått
minst 2 % av rösterna och i en kommun som är indelad i två eller flera
valkretsar ska mandaten fördelas mellan de partier som fått minst 3 % av
rösterna, 14 kap. 6 § vallagen.
Beredning
Ärendet har initierats av valnämnden.
Valnämnden
Valnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 18 augusti 2021 följande.
att godkänna förslaget till valdistriktindelning vid de allmänna valen
2022.
Att valnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till
valkretsindelning för kommunfullmäktigevalet 2022.
Valnämndens kanslis tjänsteutlåtande daterat den 17 juni 2021 har i
huvudsak följande lydelse.
Stockholms stad har sedan början av 70-talet varit indelat i 6 valkretsar. Vid
indelningen av valkretsar har församlingsgränserna utgjort byggstenen. Enligt
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ändringar i folkbokföringen har församlingsbegreppet tagits bort och kallas numera
distrikt. Distrikten ska baseras på den församlingsindelning som gällde den 31
december 1999. Församlingarna/distrikten används även som statistikområden.
I och med reglerna i vallagen om utjämningsmandat i en kommun som är
valkretsindelad blir 90 mandat fasta och 11 utjämningsmandat vid val till
Stockholms stads kommunfullmäktige.
Kansliet har följande förslag till valkretsindelning vid valet till
kommunfullmäktige 2022.
Valkrets
1. SödermalmEnskede
2. BrommaKungsholmen

3. NorrmalmÖstermalmGamla Stad

4. Östra Söderort
5. Västra
Söderort
6. Yttre
Västerort

Församlingar/
distrikt
Enskede, Högalid,
Katarina, Maria och
Sofia
Bromma, Essinge,
Kungsholm, S:t
Göran och
Västerled
Adolf Fredrik,
Domkyrko,
Engelbrekt, Gustav
Vasa, Hedvig
Eleonora, Johannes,
Matteus och Oscar
Farsta, Skarpnäck
och Vantör
Brännkyrka,
Hägersten och
Skärholmen
Hässelby, Kista,
Spånga och
Vällingby

* Röstberättigade per den 1 mars 2021.
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Röstberättigade*

Fasta mandat

139 310

17

122 224

14

128 640

15

123 808

15

127 030

15

120 368
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