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Till Kommunstyrelsen

Utökat antal valdistrikt i Österåkers kommun
Sammanfattning
Österåkers kommun växer sett till antalet invånare och därmed antalet röstberättigade, vilket innebär
att kommunen behöver utöka antalet valdistrikt för att uppfylla Vallagens krav enligt 4 kap, 17 §,
innebärande att varje valdistrikt ska ha mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Det innebär att antalet
valdistrikt behöver utökas från dagens 21 valdistrikt till 25 valdistrikt. Kostnaden för den utökade
bemanningen och valmaterial täcks inom Val- och demokratinämndens tilldelade budget för 2022.

Beslutsförslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Godkänna antalet valdistrikt i Österåkers kommun innebärande en utökning från dagens
21 valdistrikt till 25 valdistrikt.

Bakgrund
Sedan det allmänna valet 2018 har Österåkers kommun vuxit sett till antalet invånare och därmed
röstberättigade. Den 1 mars 2021 var det 35 243 röstberättigade jämfört med 33 316 röstberättigade
vid det allmänna valet 2018. Det innebär att Österåkers kommun till det allmänna valet 2022
behöver utöka antalet valdistrikt, från dagens 21 valdistrikt till 25 valdistrikt för att uppfylla
Vallagens krav, 4 kap 17 §, på mellan 1000 och 2000 röstberättigade per valdistrikt.

Förvaltningens slutsatser
För att uppfylla kravet i Vallagens 4 kap 17 §, innebärande att varje valdistrikt ska ha mellan 1000
och 2000 röstberättigade samt för att få en jämnare fördelning av röstberättigade i kommunen har
ett förslag på nya valdistrikt arbetats fram. Förslaget har arbetats fram tillsammans med Kart- och
mätenheten samt Ledningsstöd. Samråd har skett med Länsstyrelsen i Stockholm som är den instans
som godkänner förslaget från kommunen. De fyra nya valdistrikten innebär ett utökat behov av
bemanning av röstmottagare och valmaterial på valdagen och det är en kostnad som täcks inom Valoch demokratinämndens tilldelade budget för 2022.

Tidigare beredning och beslutsunderlag
Val- och demokratinämnden har behandlat ärendet 2021-09-09, § 2:5.

Bilagor
1. Protokollsutdrag Val- och demokratinämndens sammanträde 2021-09-09, § 2:5.
2. Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021-09-02.
3. Förslag till indelning av valdistrikt i Österåkers kommun.
4. Nuvarande indelning av valdistrikt i Österåkers kommun.
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