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AU § 10:19 Dnr. KS 2017/0268 

Valkretsindelning i Österåkers kommun inför allmänna valen 2018 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Upphäva Kommunfullmäktiges beslut 2005-10-03, § 87, i den del som avser 
valkretsindelning. 

2. Övergå från nuvarande två valkretsar, i samband med val till Kommunfullmäktige i 
Österåkers kommun, till en (1) valkrets ("Österåker"), från och med det allmänna valet 2018 
och tillsvidare. 

Reservation 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar en skriftlig reservation 
Socialdemokraterna avstyrker ändring av valkretsindelning, från 2 till 1 valkrets. 2005 
inrättades 2 kretsar, sedan har ingen analys gjorts eller någon information givits till varför 
alliansen nu vill föreslå en förändring. I dag är det 11 partier i fullmäktige och vi vill ha en 
analys hur de olika alternativen skulle förstärka demokratin. 
Det finns förslag på att genomföra en större utredning om valdistrikt beroende på de 
demografiska förändringarna och i ett sådant sammanhang bör även valkretsindelningen ingå. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Förslaget är att upphäva Kommunfullmäktiges beslut från 2005-10-03 innebärande att 
Österåkers kommun övergår från två valkretsar ("Norra" och "Södra" till en valkrets 
("Österåker"). En valkrets innebär att det blir en "2-procentsspärr" för partierna till 
Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-09-15. 
- Protokollsutdrag från Valnämndens sammanträde 2017-09-04, § 2:3. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Upphäva Kommunfullmäktiges beslut 2005-10-03, § 87, i den del som avser 
valkretsindelning. 
2. Övergå från nuvarande två valkretsar, i samband med val till Kommunfullmäktige i 
Österåkers kommun, till en (1) valkrets ("Österåker"), från och med det allmänna valet 2018 
och tillsvidare. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar avslag på ärendet. 
Forts. 

Justerandes signaturer ~ Utdragsbestyrkande 
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Forts. AU § 10:19 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 
enligt Ann-Christine Furustrands (S) avslagsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar 
enligt Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Expedieras 
- Länsstyrelsen Stockholm 
- Valnämnden 
- Kommunkansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


