Sammanträdesprotokoll
2021-08-26
Valnämnden
Plats och tid

Debatten/Teams kl. 16:00-16:47

Beslutande ledamöter

Per Ekström (M) (ordförande)
Sofia Englund (KD) (vice ordförande)
P A Hammarström (S) (2:e vice ordförande) (Distans)
Stefan Wåhlin (L) (Distans)
Solweig Ericksson Sundman (Ö)
Fredrik Zandrén (MP)
Käll Svensson (V)
Beatrice Rugland Timgren (SD) (Distans)
Lars Skoglund (C) ersätter Lennart Blom (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Kerstin Hägg (S) (Distans)
Jimmy Fors (SD) (Distans)

Övriga närvarande

Daniel Liljekvist

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, 2021-08-31

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….
Gunilla Dykhoff Sternelius

Ordförande

…………………………………………………….
Per Ekström (M)

…………………………………………………

Justerande

…………………………………………………….
P A Hammarström (S)

…………………………………………………
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Sammanträdes
datum
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Protokollet
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paragraferna

§§1-3

Datum för anslags
uppsättande

2021-09-01

Datum för
anslags
nedtagande

2021-09-23

………………………………………………
Gunilla Dykhoff Sternelius

………………………………………………….
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Valnämnden
§1

Informationsärende – planering för extra val
Beslut
Valnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Valkansliet informerar om beredskapen och planeringen för ett eventuell extra val.
Valmyndigheten bedömer att risken för ett extra val till riksdagen är fortsatt hög.
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
§2

Informationsärende – planering för valet 2022
Beslut
Valnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Valkansliet informerar om pågående planering för ordinarie val 2022. Under hösten pågår
arbete med förslag till nya valdistrikt och översyn av vallokaler. Senare under året kommer
det att bli aktuellt med ytterligare sammanträde för att fastställa sammanträdesplanen för
nästa år.
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
§3

Förslag till nya valdistrikt i Ekerö kommun i de allmänna valen
2022 (VN19/19)
Beslut
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att föreslå Länsstyrelsen att fastställa
valdistriktsindelningen i enlighet med valnämndens förslag.
Särskilt yttrande
Fredrik Zandrén (MP) inkommer med ett särskilt yttrande.

Sammanfattning
Nämnden och valkansliet har genomfört en översyn av befintliga 15 valdistrikt i Ekerö
kommun och tagit fram ett förslag till ny indelning. Förslaget är att kommunen ska bestå av
19 valdistrikt. Då detta är den första översynen som gjorts på länge innebär förslaget stora
förändringar i Ekerö tätort samt i Stenhamra. Målsättningen är att distriktsindelningen ska
kunna vara oförändrad inför EU-valet 2024 och nästa allmänna val 2026, med sikte att även
kunna bestå i valen 2029 och 2030.
Kommunfullmäktige ska översända förslag till distriktsindelning till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen fattar beslut om fastställande senast 1 december året innan valåret.

Beslutsunderlag






§96 KF Redovisning av rapport till kommunfullmäktige avseende EU-val 2019
Tjänsteutlåtande - Förslag till nya valdistrikt i Ekerö kommun i de allmänna valen 2022
PM – beskrivning per distrikt
Tabell - Valdistrikt förändringskolumner
Kartor - förslag till valdistriktsindelning 2021-08-19

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Länsstyrelsen i Stockholm
Paragrafen är justerad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Särskilt yttrande gällande förslag till nya valdistrikt
Distrikt Sandudden måste anses som för litet då det är färre än 1000 röstberättigade och det inte
planeras någon utbyggnad. Det framgår i dokumentationen inte vilken utökning av antal röstberättigade som avses i distriktet på sikt. En utbyggnad av Sandudden har tidigare röstats ned och
borde inte ligga till grund för beräkningen. Distrikt Sandudden borde utökas och gränserna ändras
mot närliggande distrikt.
Fredrik Zandrén, Miljöpartiet de gröna på Mälaröarna

Sida 7 av 7

