
Tjänsteutlåtande 
13 Österåker 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 
Fredrik Zethraeus 
Datum 2017-09-15 
Dnr KS 2017/0268 

Valkretsindelning i Österåkers kommun inför allmänna valen 2018 

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. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 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. 

Bakgrund 
Österåkers kommun är idag indelad i två valkretsar ("Norra" och "Södra"). 
Enligt vallagen (2005:837) 4 kap 12 § får en kommun som har färre än 36 000 röstberättigade delas 
in i valkretsar endast om det finns särskilda skäl vilket var fallet 2005. Att övergå till en valkrets 
kräver inga särskilda eller andra skäl. 

Per 1 mars 2017 hade Österåkers kommun 32 532 röstberättigade personer enligt uppgift från 
V almyndigheten. 

I vallagens 14 kap 6 § framgår att "Mandaten i kommunfullmäktige i en kommun som är en enda 
valkrets ska fördelas mellan partier som fått minst 2 procent av rösterna i kommunen. I en kommun 
som är indelad i två eller flera valkretsar ska mandaten fördelas mellan partier som fått minst 3 
procent av rösterna i kommunen." 

För Österåkers kommun innebär en övergång till en (1) valkrets att det blir en "2-procentsspärr" 

En ändring av antalet valkretsar påverkar inte antalet valdistrikt som idag är 21 stycken. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har inget att erinra. 
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Tjänsteutlåtande 

Tidigare beredning 
Valnämnden har behandlat ärendet 2017-09-14, § 2:3. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag från Valnämndens sammanträde 2017-09-14, § 2:3. 
2. Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-06-17. 

Österåkers kommun | 184 86 Äkersberga | Tel 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | kommun@osteraker.se | www.osteraker.se 

fan/Olof Friman 
Kommundirektör 

fre ter Frei 
KansliclV 
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9 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 2017-09-14 

VN § 2:3 Dnr. VN 2017/0003 

Valkretsindelning i Österåkers kommun inför allmänna valen 2018 

Valnämndens beslut 

Valnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen 
föreslå 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 
Margareta Olin (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. 
Margareta Olin (S) 

Sammanfattning 
Förslaget är att upphäva Kommunfullmäktiges beslut från 2005-10-03, § 87, 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 
Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2017-06-07. 

Förslag till beslut 
Lotta Holmgren (M) yrkar bifall till kommunkansliet 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. 
Ed Vivenius (V) biträder Lotta Holmgrens (M) yrkande. 

Margareta Olin (S) yrkar avslag på ärendet. 

-
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Valnämnden 2017-09-14 

Forts. VN § 2:3 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Valnämnden beslutar enligt Lotta Holmgrens (M) yrkande eller enligt 
Margareta Olins (S) yrkande och finner att valnämnden beslutar enligt Lotta Holmgrens (M) 
yrkande. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Lotta Holmgrens (M) yrkande röstar 
ja, den som är för Margareta Olins (S) yrkande röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 11 ja-röster och 1 nej-röster. 

Expedieras 
- Länsstyrelsen Stockholm 
- Kommunkansliet 

^ 
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Omröstningslista 

Valnämnden i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
VN 2017-09-14, 2:3 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

L Lennart Elg, 1 :e vice ordf. X X 

S Margareta Olin, 2:e vice ordf. X X 

Mats Ifvarsson X X 

C Kristina Lemon X X 

KD Fred Ståhlgren X X 

ÖP Franz Heinel X X 

RP Staffan Lundmark X X 

MP Britt-Marie Loddby - Michael S. X 

V Ed Vivenius X X 

SD Lennart Ljungqvist - Jens J. X 

SÖ Maria de Vylder Dernell - Pierre S. X 

M Lotta Holmgren, ordförande X X 

Ersättare 

M Olle Skrinjar -

M Jens Jäger X 

L Pierre Sandwall X 

C Marie-Louise Brännfors -

KD Myriam Bawoua Nordström X 

ÖP Lars Nilsson -

S Roger Svalhede X 

RP Göran Palm -

MP Michael Solander X 

V Malin Nikunlassi -

SD Peter Wihlner -

SÖ Sven Pierre 
-

Resultat 11 1 

^7^ H\ 



Tjänsteutlåtande 

Kommunkansliet Till Valnämnden 
Fredrik Zethraaus 
Datum 2017-06-07 
Dnr VN 2017/0003 

Valkretsindelning i Österåkers kommun inför allmänna valen 2018 

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. 

Beslutsförslag 

Valnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsens föreslå 
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. 

Bakgrund 
Österåkers kommun är idag indelad i två valkretsar ("Norra" och "Södra"). 
Enligt vallagen (2005:837) 4 kap 12 § får en kommun som har färre än 36 000 röstberättigade delas 
in i valkretsar endast om det finns särskilda skäl vilket var fallet 2005. Att övergå till en valkrets 
kräver inga särskilda eller andra skäl. 
Per 1 mars 2017 hade Österåkers kommun 32 532 röstberättigade personer enligt uppgift från 
Valmyndigheten. 

I vallagens 14 kap 6 § framgår att "Mandaten i kommunfullmäktige i en kommun som är en enda 
valkrets ska fördelas mellan partier som fått minst 2 procent av rösterna i kommunen. I en kommun 
som är indelad i två eller flera valkretsar ska mandaten fördelas mellan partier som fått minst 3 
procent av rösterna i kommunen." 
För Österåkers kommun innebär en övergång till en (1) valkrets att det blir en "2-procentsspärr" 

En ändring av antalet valkretsar påverkar inte antalet valdistrikt som idag är 21 stycken. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsen kontor, kommunkansliet, har inget att erinra. 

Tidigare beredning 
- Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2005-10-03, § 87. 
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Tjänsteutlåtande 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2005-10-03, § 87. 
2. Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2005-07-19. 

Jan-Olof Friman 
Kommundirektör 

Österåkers kommun | 184 86 Åkersberga | Tel 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | kommun@osteraker.se | www.osteraker.se 
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ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 6/05 2005-10-03 9(23) 

KF § 87 Dnr 2005.1 111 

Utdrag: Akten, Valnämnden, LST 

Andrad valdistriktsindelning och justering av valkretsgränsen 

Ärende 

Inför de allmänna valen i september 2006 har Valnämnden sett över kommunens 
indelning i valdistrikt. Tekniska felaktigheter har rättats till och ett nytt förslå» har 
tagits fram med hänsyn till bl a den prognostiserade befolkningsutvecklingen. Antalet 
distrikt är oförändrat 20 stycken. Kommunfullmäktige ska ta ställning i ärendet, 
vilket sedan lämnas vidare till Länsstyrelsen för fastställelse. 

Beredning 

Kommunfullmäktige uppdrog, 2003-10-27, § 119, till Valnämnden att göra en 
översyn av valdistriktsindelningen inför de allmänna valen 2006. 

Valnämnden har behandlat ärendet 2005-06-09, §11. 

Kommunstyrelsens kontor, kansliet har i tjänsteutlåtande, daterat 2005-07-19, 
redogjort för ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2005-08-22, § 175. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2005-09-12, § 145. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1 Kommunfullmäktige föreslår Länsstyrelsen besluta om cn valdistrikts-
indelning med tillhörande namnändringar enligt Valnämndens förslag 
innebärande: 

sammanslagning av de tre valdistrikten Berga 1, Borga 2 och Runö Gård 
till två med namnändring till Berga 1 och Berga 2 

uppdelning av distriktet Svinninge längs järnvägen i distrikten Svinninge 
och Säby (nytt distrikt och namn) 

omfördelning mellan Söra 1 och Söra 2 

Fortsättning nästa sida 

Justerandes sign \ Utdragsbestyrkande 



ÖSTERÅKERS KOMMUN 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 6/05 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2005-10-03 10(23) 

Forts KF § 87 

flyttning av två nyckelkodsområden från SkUrgårdsstad till Söra 1 

flyttning av ett nyckelkodsområde från Skånsta 1 till Smedby (Skånsta 1 
namnändras till Skånsta) 

Kommunfullmäktige beslutar om en förändrad valkretsindelning med 
gränsdragning från norra kommungränsen till centrum som hitintills, men 
med .gränsdragning från centrum längs järnvägen till valdistriktet Rydbo 
oclvdärefter mellan valdistrikten Rydbo och det nya Säby 

Justcrandes sign Utdragsbestyrkande 



ÖSTERÅKERS KOMMUN 
Kommunkanslict 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
2005-07-19 

1(3) 

\;\J Dnr i ii i / 

Kommunfullmäktige 

Ändrad valdistriktsindelning och justering av valkretsgränsen 

Inför dc allmänna valen i september 2006 har Valnämnden sett .över 
kommunens indelning i valdistrikt. Tekniska felaktigheter liar rättats till 
och ett nytt förslag har tagits fram med hänsyn till bl.a. den prognostiserade 
befolkningsutvecklingen. Antalet distrikt är oförändrat 20. Även gränsen 
mellan dc båda valkretsarna föreslås justeras något. Kommunfullmäktige ska 
ta ställning i ärendet, vilket sedan lämnas vidare till länsstyrelsen för 
fastställelse. 

Beslutsunderlag 

Valnämndens protokoll 2005-06-09, §11, med bilagor. 
Kartmaterial m.m. fmns på kommunkansliet och på kommunens webbplats 
under Valnämnden. 

Bcslutsförslag 
1. Kommunfullmäktige föreslår länsstyrelsen besluta om en valdistrikts

indelning med tillhörande namnändringar enligt Valnämndens förslag 
innebärande: 

- sammanslagning av de tre valdistrikten Berga 1, Berga 2 och RunÖ 
Gård till två med namnändring till Berga 1 och Bcrga 2, 
uppdelning av distriktet Svinninge längs järnvägen i distrikten 
Svinningc och Säby (nytt distrikt och namn), 
omfördelning mellan Söra l och Söra 2, 
flyttning av två nyckelkodsområden från Skärgårdsstad till Söra 1, 
flyttning av ett nyckelkodsområde från Skånsta 1 till Smedby 
(Skånsta l namnändras till Skånsta) 

2. Kommunfullmäktige beslutar om en förändrad valkretsindelning med 
gränsdragning från norra kommungränsen till ccntmm som hitintills, 
men med gränsdragning från centrum längs järnvägen till valdistriktet 
Rydbo och därefter mellan valdistrikten Rydbo och det nya Säby. 

Ärende 

in 
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T J ÄNSTEUT LÅTAN D \i 
2005-07-19 

2(3) 

Bakgrund 

Valnämndens översyn av distriktsinclelningen inför de allmänna valen 2006 har 
syftat till att: 

1) eliminera de felaktigheter som tidigare uppkommit i indelningen 
2) anpassa indelningen till befintliga statistikområden (nyckelkotl som råden) 
3) anpassa indelningen till kommande befolkningsutveckling 
4) jämna ut antalet röstande distrikten emellan 

Förslag till förändringar i distriktsinclelningen 

- De tre valdistrikten Berga 1, Berga 2 och Runö Gård slås saminan till 
två med namnändring till Berga 1 och Berga 2 

- Valdistriktet Svinninge delas längs järnvägen i distrikten Svinninge 
respektive Säby (nytt distrikt och namn) 

- Inom valdistrikten Söra 1 och Söra 2 görs omfördelningar 
Två nyckelkodsområden flyttas från Skärgårdsstad till Söra 1, 
Ett nyckelkodsområdc flyttas från Skånsta 1 till Smedby 
(Skånsta l namnändras till Skånsta) 

Förslag till namnändringar 

I samband med översynen föreslås även vissa mindre namnändringar; 

Svinninge blir Svinninge och Säby 
Runö Gård försvinner 
Skånsta l blir Skånsta 
Roslagskulla/Åsättra blir Roslagskulla-Åsättra 

Förslag till justering av valkretsgränsen 

Den föreslagna distriktsindelningcn skulle leda till att den ena valkretsen 
innehöll 9 och den andra 11 distrikt. En ännu mer ojämn mandatfördelning 
valkretsarna emellan uppstår då (från dagens 24-27 mandat till 23-28). 
Enligt Vallagen ska mandaten vara så jämnt fördelade som möjligt. 

Valnämnden föreslår därför även en mindre justering av valkretsindel
ningen. Gränsdragningen går då från norra kommungränsen som hitintills 
till centrum. Från centrum föreslås dock att gränsen dras längs järnvägen till 
valdistriktet Rydbo och därefter mellan valdistrikten Rydbo och det nya 
Säby. Följden blir att de båda valkretsarna innehåller samma antal val
distrikt (10 vardera) och generar mandat enligt förhållandet 25 - 26 vid 
såväl valet år 2006 som år 2010. 



ÖSTERÅKERS KOMMUN 
Kommunkansliet 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
2005-07-19 

3(3) 

Valnämndens beslut 

Valnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2005-06-09. Som 
underlag för sitt beslut hade nämnden ett med handlingarna utsänt förslag 
daterat 2005-05-30 samt kartmaterial. Vid sammanträdet föreslogs även en 
justering av valkretsgränsen, vilken nämnden antog. Vad gäller distrikts-
indelningens konsekvenser för de röstande i främst Smedby och Skånsta 
önskade nämnden ytterligare några veckors betänketid, varför ordföranden 
fick delegation att fatta beslut om eventuella justeringar i denna indelning. 
Inga ytterligare synpunkter har anmälts till Valnämndens ordföcande, som 
därför inte har funnit anledning att använda delegationen. Nämndens beslut 
står således fast i sin helhet. 

Ärendet har utarbetats i samarbete med ekonomienhetens statistikhandläggare 
och enheten för exploatering, teknik och mät. Samråd har skett med Läns
styrelsen i Stockholms län. 

Samråd 

Cecilia Bendtx 
Kanslichef 


