
Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 
Fredrik Zethraeus 
Datum 2017-09-15 
Dnr KS 2017/0269 

Ny gränsdragning för valdistrikten Berga I och Berga 2 i Österåkers 
kommun 

Sammanfattning 
Inför det allmänna valet den 9 september 2018 har kommunkansliet tittat över valdistrikten och 
antalet röstberättigade per valdistrikt. Förslaget är att dra om valdistrikten Berga 1 och Berga 2 för 
att uppnå en bättre balans mellan antalet röstberättigade samt i och med att Österåkers kommun 
växer sett till antalet invånare får Kommunstyrelsen i uppdrag att inför det allmänna valet 2022 
genomföra en total översyn av valdistriktens antal och storlek. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

1. Godkänna ny gränsdragning för valdistrikten Berga 1 och Berga 2 i enlighet med 
kommunkansliets tjänsteutlåtände daterat 2017-07-19. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inför det allmänna valet 2022 genomföra en total översyn av 
valdistriktens antal och storlek. 

Bakgrund 
Inför det allmänna valet den 9 september 2018 har kommunkansliet tittat över valdistrikten och 
antalet röstberättigade per valdistrikt. Förslaget är att dra om valdistrikten Berga 1 och Berga 2 för 
att uppnå en bättre balans mellan antalet röstberättigade och därmed följa vallagen innebärande att 
"Ett valdistrikt skall omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får 
ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade..." (Vallagen 4 kap 17 §) 
Det innebär att röstberättigade som är boende på Storängsvägen 16 A till Storängsvägen 22 samt 
röstberättigade som är boende på Skolvägen 12 A till Skolvägen 24 B kommer att tillhöra 
valdistriktet Berga 2 till från att idag tillhöra valdistriktet Berga 1. 

Förvaltningens slutsatser 
I och med att antalet invånare blir fler i Österåkers kommun föreslås att Kommunkansliet, på 
Kommunstyrelsen, får i uppdrag inför det allmänna valet 2022 genomföra en total översyn av 
valdistriktens antal och storlek. Den totala översynen ska vara genomförd under våren 2021 för 
behandling av Kommunfullmäktige under hösten 2021. 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Tidigare beredning 
Valnämnden har behandlat ärendet 2017-09-14, § 2:4. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag från Valnämndens sammanträde 2017-09-14, § 2:4. 
2. Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2017-07-19. 

Janf-Olof Friman 
Kommundirektör 

'Peter ri#me 
Kanslichef 
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0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 2017-09-14 

VN § 2:4 Dnr. VN 2017/0004 

Ny gränsdragning för valdistrikten Berga I och Berga 2 i Österåkers 
kommun 

Valnämndens beslut 

Valnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen 
föreslå Kommunfullmäktige besluta 

1. Godkänna förslaget till ny gränsdragning för valdistrikten Berga 1 och Berga 2 i enlighet 
med kommunkansliets tjänsteutlåtände daterat 2017-07-19. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inför det allmänna valet 2022 genomföra en total 
översyn av valdistriktens antal och storlek. 

Sammanfattning 
Inför det allmänna valet den 9 september 2018 har kommunkansliet tittat över valdistrikten 
och antalet röstberättigade per valdistrikt. Förslaget är att dra om valdistrikten Berga 1 och 
Berga 2 för att uppnå en bättre balans mellan antalet röstberättigade samt i och med att 
Österåkers kommun växer sett till antalet invånare får Kommunstyrelsen i uppdrag att inför 
det allmänna valet 2022 genomföra en total översyn av valdistriktens antal och storlek. 

Beslutsunderlag 
Kommunkansliets tjänsteudåtande daterat 2017-07-19. 

Förslag till beslut 
Lotta Holmgren (M) yrkar bifall kommunkansliets besluts förslag innebärande 
1. Godkänna förslaget till ny gränsdragning för valdistrikten Berga 1 och Berga 2 i enlighet 
med kommunkansliets tjänsteudåtande daterat 2017-07-19. 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inför det allmänna valet 2022 genomföra en total 
översyn av valdistriktens antal och storlek. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Valnämnden beslutar enligt Lotta Holmgrens (M) yrkande och finner 
att så är fallet. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 

Österåker 

Kommunkansliet 
Fredrik Zethraaus 
Datum 2017-07-19 
Dnr VN 2017/0004 

Till Valnämnden 

Ny gränsdragning för valdistrikten Berga I och Berga 2 i Österåkers 
kommun 

Sammanfattning 
Inför det allmänna valet den 9 september 2018 har kommunkansliet tittat över valdistrikten och 
antalet röstberättigade per valdistrikt. Förslaget är att dra om valdistrikten Berga 1 och Berga 2 för 
att uppnå en bättre balans mellan antalet röstberättigade samt i och med att Österåkers kommun 
växer sett till antalet invånare får Kommunstyrelsen i uppdrag att inför det allmänna valet 2022 
genomföra en total översyn av valdistriktens antal och storlek. 

Beslutsförslag 

Valnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

1. Godkänna förslaget till ny gränsdragning för valdistrikten Berga 1 och Berga 2 i enlighet med 
kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2017-07-19. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inför det allmänna valet 2022 genomföra en total översyn av 
valdistriktens antal och storlek. 

Bakgrund 
Inför det allmänna valet den 9 september 2018 har kommunkansliet tittat över valdistrikten och 
antalet röstberättigade per valdistrikt. Förslaget är att dra om valdistrikten Berga 1 och Berga 2 för 
att uppnå en bättre balans mellan antalet röstberättigade och därmed följa vallagen innebärande att 
"Ett valdistrikt skall omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får 
ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade..." (Vallagen 4 kap 17 §) 
Det innebär att röstberättigade som är boende på Storängsvägen 16 A till Storängsvägen 22 samt 
röstberättigade som är boende på Skolvägen 12 A till Skolvägen 24 B kommer att tillhöra 
valdistriktet Berga 2 til1 från att idag tillhöra valdistriktet Berga 1. 

Förvaltningens slutsatser 
Genom att dra om gränserna för valdistrikten Berga 1 och Berga 2 skapas en bättre balans mellan 
antalet röstberättigade i de två distrikten. 
I och med att antalet invånare blir fler i Österåkers kommun föreslås att Kommunkansliet, på 
Kommunstyrelsen, får i uppdrag inför det allmänna valet 2022 genomföra en total översyn av 
valdistriktens antal och storlek. Den totala översynen ska vara genomförd under våren 2021 för 
behandling av Kommunfullmäktige under hösten 2021. 
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Bilagor 
1. Nuvarande gränsdragning mellan valdistrikten Berga 1 och Berga 2. 
2. Förslag till ny gränsdragning mellan valdistrikten Berga 1 och Berga 2. 

Jan-Olof Friman 
Kommundirektör 

eter Fflem 
Kansliehef 
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