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Förslag till valdistriktsindelning vid de
allmänna valen 2022
Förslag till beslut
Valnämnden godkänner förslaget till valdistriktindelning vid de
allmänna valen 2022 enligt bilaga.
Valnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner
förslaget till valdistriktsindelning vid de allmänna valen 2022 och
underställer länsstyrelsen förslaget till beslut.

Bakgrund
Enligt vallagen ska en kommun vara indelad i valdistrikt.
Kommunen ska se över indelningen före valet och länsstyrelsen
ska på förslag av kommunfullmäktige besluta om indelningen
före november månads utgång.
Om det behövs med hänsyn till ändringar i fastighetsindelningen
får mindre ändringar beslutas också senare.
Antalet röstberättigade i ett valdistrikt ska vara mellan 1 000 och
2 000. Om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta färre
än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade. Ett valdistrikt får
omfatta färre än 300 röstberättigade endast om det finns
synnerliga skäl.
Distriktsindelningen kommer att vara den samma vid
Europaparlamentsvalet våren 2024. Ingen ny översyn kommer att
göras.
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Valdistriktsindelningen har ingen påverkan på
mandatfördelningen utan är en administrativ indelning som avgör
i vilken vallokal väljaren kan rösta.
På uppdrag av valnämnden har SWECO gjort en översyn av
valdistriktsindelningen inför valet till de allmänna valen 2022.

Ärendet
Antalet röstberättigade den 1 mars 2021 ska enligt vallagen vara
utgångspunkt för indelningen. I förslaget har också i möjligaste
mån tagits hänsyn till prognoser för 2022.
Antalet röstberättigade i Stockholm beräknas öka med ca 35 000
väljare jämfört med valet 2018.
I direktiven för uppdraget till SWECO ingår att så långt möjligt
begränsa antalet stora distrikt, dvs. distrikt med fler än 1 500
röstberättigade. Erfarenheter från tidigare val visar att det är
nödvändigt att distrikten blir mindre. Arbetet i vallokalerna har
blivit mer tidskrävande bl.a. genom det ökade antalet
förtidsröster. Samtidigt innebär den snabba ökningen av antalet
röstberättigade att arbetet med att minska distriktens storlek får
fortsätta under kommande år.
Valdistrikten bör helst inte bryta stadsdelsgränser – här avses
stadsdelar i den äldre bemärkelsen – och inte heller de mindre
delområdena, s.k. basområden, med hänsyn till framtida
jämförelser av resultat, statistiska bearbetningar o.d.
Kansliet har sett över distriktens benämningar över hela staden.
Valdistrikten definieras numera genom att distriktens gränser
ritas in på en digital karta. Valmyndigheten hänför sedan i
samarbete med lantmäteriet de olika fastigheterna till distrikten
genom s.k. digital dopping.
Med utgångspunkt i valdistriktsindelningen framställs sedan
röstlängderna för varje distrikt.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av valnämndens kansli.
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Kansliets synpunkter och förslag
Förslaget innebär att staden vid de allmänna valen 2022 delas in i
592 valdistrikt, vilket innebär en ökning med 19 valdistrikt
jämfört med 2018.
Merparten av valdistrikten befinner sin i intervallet 1 000 – 1 500
röstberättigade. Antal valdistrikt som understiger 1 000
röstberättigade är 40, fler av dessa kommer genom inflyttning
komma över 1000 röstberättigade vid valet.
I övrigt görs förändringar i huvudsak genom att enskilda kvarter
eller fastigheter flyttas från ett valdistrikt till andra angränsade
distrikt med syfte att uppnå jämnare fördelning i antalet
röstberättigade mellan distrikten. I många fall har även
flyttningar i flera led blivit nödvändigt.
En detaljerad redovisning av förslaget i form av kartor finns i
bilaga.
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