PM Rotel I (Dnr KS 2021/707)

Förslag till valkretsindelning vid val till
regionfullmäktige 2022
Remiss från Region Stockholm
Remisstid den 30 juli 2021
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Remissen besvaras med vad som sägs i stadens promemoria.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.
Ärendet
Region Stockholm har i en skrivelse till Stockholms stad begärt om yttrande över
förslag till valkretsindelning inför valet till regionfullmäktige 2022.
Remissen ankom Stockholms stad 21 maj 2021 och svar begärs senast den 30 juli
2021.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret och valnämnden. Valnämndens
kansli har inkommit med ett kontorsyttrande.
Stadsledningskontoret påtalar att förslaget överensstämmer med det förslag till
valkretsar som valnämnden i Stockholms stad avser att föreslå fullmäktige att
godkänna.
Valnämndens kansli poängterar att förslaget överensstämmer med den indelning
valnämnden avser att föreslå för fullmäktige samt understryker att det är en del av
motiveringen från Region Stockholm.
Mina synpunkter
Jag välkomnar en enhetlig valkretsindelning för de allmänna valen 2022.
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
Remissen besvaras med vad som sägs i stadens promemoria.Click here to enter
text.
Stockholm den 9 juni 2021
ANNA KÖNIG JERLMYR
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Bilaga
Valkretsindelning vid val till regionfullmäktige 2022
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Remissammanställning
Ärendet
För val till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige ska det enligt
vallagen (2005:837) finnas geografiskt avgränsade områden för vilka det ska väljas
ledamöter till den beslutande församling valet gäller (valkretsar). En region är en
enda valkrets vid val till regionfullmäktige, om inte fullmäktige beslutar att dela in
regionen i två eller flera valkretsar.
Indelningen i valkretsar ska, sedan kommunerna inom regionen har fått tillfälle att
yttra sig, beslutas av regionfullmäktige senast den 31 oktober året före det valår då
den nya indelningen ska gälla för första gången. För att gälla ska beslutet vara
fastställt av länsstyrelsen. Enligt länsstyrelsen måste regionfullmäktige fatta ett nytt
beslut om valkretsindelning inför valet 2022, även om inga ändringar skulle önskas
jämfört med indelningen i valet 2018.
Region Stockholm har i en skrivelse till Stockholms stad begärt om yttrande över
förslag till valkretsindelning inför valet till regionfullmäktige 2022.
Remissen ankom Stockholms stad 21 maj 2021 och svar begärs senast den 30 juli
2021.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret och valnämnden. Valnämndens
kansli har inkommit med ett kontorsyttrande.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 25 maj 2021 har i huvudsak
följande lydelse.
Den av regionledningskontorets föreslagna valkretsindelning för regionval tillämpandes även
vid landstingsvalet 2018. Den omfattar 12 valkretsar varav 6 utgörs av Stockholms stad. Av
vallagen framgår att om en kommun delas in i två eller flera valkretsar för val till
regionfullmäktige och om kommunen är indelad i valkretsar för val till kommunfullmäktige,
ska gränsen för en valkrets för val till regionfullmäktige sammanfalla med gränsen för en
valkrets för val till kommunfullmäktige, 4 kap 7 § vallagen.
Stadsledningskontoret konstaterar att förslaget från regionledningskontoret
överensstämmer med det förslag till valkretsar som valnämnden i Stockholms stad avser att
föreslå fullmäktige godkänna. Vilket även framgår av regionledningskontorets förslag och
motivering.
Vi har inga invändningar mot förslaget till valkretsindelningen vid valet till
regionfullmäktige 2022 i Region Stockholm.

Valnämndens kansli
Valnämndens kanslis tjänsteutlåtande daterat den 25 maj 2021 har i huvudsak
följande lydelse.
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Den av regionledningskontorets föreslagna valkretsindelning för regionval tillämpandes även
vid landstingsvalet 2018. Den omfattar 12 valkretsar varav 6 utgörs av Stockholms stad. Av
vallagen framgår att om en kommun delas in i två eller flera valkretsar för val till
regionfullmäktige och om kommunen är indelad i valkretsar för val till kommunfullmäktige,
ska gränsen för en valkrets för val till regionfullmäktige sammanfalla med gränsen för en
valkrets för val till kommunfullmäktige, 4 kap 7 § vallagen.
Valnämndens kansli konstaterar att förslaget från regionledningskontoret överensstämmer
med det förslag till valkretsar som valnämnden i Stockholms stad avser att föreslå fullmäktige
godkänna. Vilket även framgår av regionledningskontorets förslag och motivering.
Vi har inga invändningar mot förslaget till valkretsindelningen vid valet till
regionfullmäktige 2022 i Region Stockholm.
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