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Sammanfattning
Region Stockholm har i en skrivelse till Stockholms stad begärt om
yttrande över förslag till valkretsindelning inför valet till
regionfullmäktige 2022.
Bakgrund
Inför valet till regionfullmäktige 2022 måste Region Stockholms
indelning i valkretsar fastställas. Regionledningskontoret har sänt ut
ett förslag till valkretsindelning för regionval perioden 2018-2022
för yttrande till kommunerna i Stockholms län.
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.
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105 35 Stockholm
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stockholm.se

Ärendets beredning
Ärendet har även remitterats till stadsledningskontoret.
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Kansliets synpunkter och förslag
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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