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Förslag till beslut
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att föreslå Länsstyrelsen att fastställa
valdistriktsindelningen i enlighet med valnämndens förslag.

Sammanfattning av ärendet
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
Tjänsteutlåtande – Förslag till nya valdistrikt i Ekerö kommun i de allmänna valen 2022,
2021-08-20
PM – beskrivning per distrikt, 2021-08-19
Kartor – förslag till valdistriktsindelning
Tabell – förändringar av valdistrikt

Ärendet
Ekerö kommun är indelat i 15 valdistrikt. Efter EU-valet 2019 beslutade kommunfullmäktige
att ge valnämnden i uppdrag att se över kommunens valdistriktsindelning inför de allmänna
valen 2022. Den senaste förändringen av valdistrikten i kommunen gjordes under början av
2000-talet då ett distrikt tillkom. Utöver det har valdistriktsindelningen varit oförändrad
under lång tid.
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Sedan den senaste förändringen har kommunens befolkning ökat betydligt och kommunen
har flertalet stora bostadsprojekt på gång, bland annat Ekerö strand, Ekerö centrum,
Jungfrusund, Träkvista torg, Stenhamra centrum och Södra Färingsö. Flera distrikt behöver
redan med dagens röstberättigade befolkning förändras. Med anledning av detta behöver
nuvarande valdistriktsindelningen förändras inför kommande val.
Enligt vallagen ska ett valdistrikt bestå av mellan 1000-2000 röstberättigade personer.
Undantag till detta kan göras om det finns särskilda skäl för storleken, exempelvis om
distriktet består av en ö eller om befolkningen i distriktet väntas att öka/minska framöver.
Erfarenheten i Ekerö kommun är att ett distrikt bör maximalt ha ca 1700 röstande för att ge
röstmottagarna goda förutsättningar att hantera logistiken i lokalen och undvika allt för
långa köer för väljarna.
Översynen av befintliga 15 valdistrikt i Ekerö kommun har resulterat i ett förslag till ny
indelning bestående av 19 valdistrikt. Då detta är den första översynen som gjorts på länge
innebär förslaget stora förändringar i Ekerö tätort samt i Stenhamra. Distriktsindelningen tar
hänsyn till bostadsbyggandeprognoser för framförallt Ekerö tätort och Stenhamra med
målsättning att distrikten ska kunna bestå i de samtliga 4 valen fram till och med 2030. Av de
nuvarande 15 distrikten är det 4 som föreslås vara oförändrade. Resterande 11 distrikt
förändras på ett eller flera sätt samt att ytterligare 4 distrikt tillkommer bland de 11.
Av de 19 distrikten i förslaget är 5 distrikt mindre än 1000 röstberättigade. Lovö och Adelsö
ingår i dessa. Övriga 3 är distrikt där befolkningsmängden väntas öka under hela 2020-talet
med anledning av påbörjade och planerade bostadsprojekt. Inget distrikt är större än 1500
röstberättigade.
Förändringarna beskrivs överskådligt i bifogat PM. Kartbilagorna visar förslaget till
distriktsindelning med namn för respektive distrikt. I tabellbilagan framgår detaljerade
uppgifter som Länsstyrelsen behöver för sitt beslut, bland antal röstande utifrån nuvarande
befolkning.
Kommunfullmäktige ska översända förslag till distriktsindelning till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen fattar beslut om fastställande senast 1 december året innan valåret.
Ekonomiska konsekvenser
Valnämndens budget består av kostnader och intäkter för val. En andel av kostnaderna är
fasta på så sätt att de är förenade med uppgiften att genomföra ett val och påverkas inte av
antalet röstberättigade, valdeltagande eller om det är ett EU-val eller val till riksdag, region
och kommun. Exempelvis är detta fasta arvodeskostnader för valdistrikt och valnämnden. I
övrigt består budgeten av kostnader för material, lokalhyror, frakt av röster, annonsering m
m. Vidare ingår det i budgeten statsbidrag från staten för vissa uppgifter som kommunen en
gång i tiden tagit över. Det största statsbidraget avser personal till förtidsröstning.
För EU-valet 2019 var budgeten ca 2 mkr brutto.
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Förslaget till nya valdistrikt kommer att få ekonomiska konsekvenser då valnämndens
kostnader för arvoden för röstmottagare, material och inventarier till valdistrikten kommer
att öka. Total budgetpåverkan bedöms till ca 150 tkr. Förslaget kommer vid fastställande att
inarbetas i kommunstyrelsens förslag till budget för valnämnden 2022.
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