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Förslag till nya valdistrikt i Ekerö kommun i de allmänna valen
2022 reviderad 2021-09-07 (KS21/217)
Beslut
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att föreslå Länsstyrelsen att fastställa
valdistriktsindelningen i enlighet med valnämndens förslag.
___
Särskilt yttrande
Ulrika Sandin (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.
Jämfört förslaget som fastställdes av valnämnden har förslaget reviderats genom att ca 130
röstberättigade personer förts över från distriktet Ekerö 4 Träkivsta Skärvik till Ekerö 10
Sandudden. Detta föra att jämna ut antalet röstande mellan distrikten och ge distriktet
Ekerö 10 fler än 1000 röstande.
I ursprungsförslaget var tanken att distriktet Ekerö 10 skulle kunna vara buffert för att
avlasta kommande befolkningsökning kring Träkvista. Valkansliet har sett över dragningen
igen efter valnämndens sammanträde, vilket resulterar i nuvarande revidering. Inför valet
2026 får en förnyad prövning av befintliga distrikt göras för att se om gränserna i detta
område ska revideras.
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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
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