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Ändring av valdistriktsindelning och 
valdistriktsnamn inför riksdag, region- och 
kommunfullmäktige valet 2022 

Förslag till beslut 

Valnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige föreslår Länsstyrelsen att ändra 

valdistriktsindelningen i Upplands-Bro kommun enligt Valnämndens 

förslag. 

2. Kommunfullmäktige föreslår att Länsstyrelsen ändrar valdistriktsnamn 

enligt Valnämndens förslag. 

Sammanfattning 

Valnämnden fattade beslut om valdistrikt den 30 augusti 2021 §1 och 

överlämnade ärendet till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen behandlade 

ärendet den 29 september KS § 112 och beslutade om att återremittera ärendet 

till Valnämnden.  

Valkansliet har efter återremissen sett över indelningen och finner att förslaget 

till beslut innebär en delning av två befintliga valdistrikt (Kungsängens södra 

och Låssa) i två av de tre föreslagna ändringarna. I den tredje ändringen 

(Finnsta och Kockbacka) finns idag inga skäl att göra en delning till ett nytt 

distrikt då vartdera distrikt troligen inte skulle svara mot vallagens krav på 

antalet röstberättigade i ett valdistrikt som enligt § 17 Vallagen ska vara mellan 

1000 och 2000 personer. Förslaget om en ny gränsdragning kvarstår för att 

jämna ut antalet röstberättigade på vartdera distrikt. Valdistrikten beräknas med 

antal röstberättigade i respektive valdistrikt per den 1 mars 2021 från 

Valmyndigheten och beräknad inflyttning under 2021 och 2022 som underlag 

för förslag till beslut.  

Kommunen ska inför varje ordinarie val se över valdistriktsindelningen. Om 

valdistrikten ska ändras inför 2022 års val, ska Länsstyrelsen fatta beslut om 

detta senast den 1 december 2021 efter förslag från Kommunfullmäktige. 

Valdistriktsindelningen regleras i 4 kap vallagen (SFR 2005:837). Utifrån 

prognos bedöms Upplands-Bro kommuns röstberättigade understiga 24 000 per 

den 11 september 2021.  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (6)  
2021-10-07 VN 21/0002 

 
 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 april 2021 

 Valnämndens beslut den V § 1 den 30 augusti 2021  

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 september 2021 

 Kommunstyrelsens beslut den KS § 112 den 29 september 2021 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 oktober 2021 

Ärendet 
Valnämnden fattade beslut om valdistrikt den 30 augusti 2021 §1 och 
överlämnade ärendet till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen behandlade 

ärendet den 29 september § 112 och beslutade om att återremittera ärendet till 
Valnämnden med följande motivering: 

1. Se över indelningen ytterligare en gång för att se över möjligheterna 
till att dela in nya distrikt genom att ”klyva” några andra-så att det blir 
lättare att rent statistiskt jämföra valresultat över åren.  

2. Återrapportera med förslag till beslut så att ärendet hinner beslutas och 
meddelas länsstyrelsen innan 1/12 21.  

Valkansliet har efter återremissen sett över indelningen och finner att förslaget 

till beslut innebär delning av befintliga valdistrikt i två av de tre föreslagna 

ändringarna (Kungsängens södra och Låssa). I den tredje ändringen (Finnsta 

och Kockbacka) finns idag inga skäl att göra en delning till ett helt nytt distrikt 

då vardera delen inte skulle svara mot vallagens krav på antalet röstberättigade 

i ett valdistrikt som enligt § 17 Vallagen ska vara mellan 1000 och 2000 

personer, om inte särskilda skäl finns. Ett av distrikten är dock idag större en 

intervallet om antal röstberättigade enligt vallagen. Förslaget om en ny 

gränsdragning mellan två befintliga valdistrikt kvarstår, då tidigare erfarenheter 

visar på ojämn belastning mellan distriktens vallokaler.  

Valkansliet förordar delningen även ur ett närhetshetsperspektiv till sin 

vallokal för väljarna, då förslaget innebär ytterligare två nya vallokaler i 

kommunen. Valkansliet ser att det kan gynna röstdeltagandet men också viktigt 

ur ett säkerhetsperspektiv, då eventuell köbildning och trängsel påverkar 

demokratin, säkerheten och eventuellt pandemiläge. Ur ett statistiskt perspektiv 

kan dessa valdistrikt slås ihop vid en jämförelse mellan 2018 års val och 

kommande val.  

Valdistriktsindelning 

Kommunen ska inför varje ordinarie val se över valdistriktsindelningen. Om 

valdistrikten ska ändras inför 2022 års val, ska Länsstyrelsen fatta beslut om 

detta senast den 1 december 2021 efter förslag från Kommunfullmäktige. 

Valdistriktsindelningen regleras i 4 kap vallagen (SFR 2005:837). 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (6)  
2021-10-07 VN 21/0002 

 
 

Enligt vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 och 2 000 

röstberättigade. Ett valdistrikt får ligga utför detta intervall endast om det finns 

särskilda skäl.  

Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret har sett över 

valdistrikten i kommunen med antal röstberättigade i respektive valdistrikt per 

den 1 mars 2021 från Valmyndigheten och beräknad inflyttning under år 2021 

och 2022 som underlag för förslaget till beslut  

Förslag till ändring av valdistriktsindelningen 

I utredningen har skäl för ändringar i valdistriktsindelningen framkommit 

gällande valdistrikten Låssa, Finnsta och Kockbacka i Bro samt Kungsängens 

centrum i Kungsängen. Förslaget innebär att det nuvarande valdistriktet Låssa 

delas in i två nya distrikt, Låssa och Bro södra, på grund av en förväntad 

befolkningsökning i området. Även Kungsängens centrum delas in i två nya 

distrikt, Kungsängens centrum och Korsängen, på grund av att antalet 

röstberättigade i nuvarande Kungsängens centrum är högre än det 

rekommenderade intervallet. Det föreslås också en ny gränsdragning mellan 

distrikten Finnsta och Kockbacka för att flytta över röstberättigade från 

Kockbacka till Finnsta och därmed jämna ut antalet röstberättigade i de två 

distrikten. Ett annat skäl är att redan nu göra förändringar som underlättar vid 

kommande Europa parlamentsval. 

Föreslagna justeringar redovisas nedan och även på bifogade kartor. 

Valdistriktsnamn 

Enligt Vallagen ska valdistriktsnamnen beskriva vilket område som berörs så 

att en person med lokalkännedom förstår vilket område som avses enbart 

genom namnet.  

I enlighet med detta föreslås de nya distrikten få följande namn 

 Bro södra, 

 Korsängen 
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Datum Vår beteckning 4 (6)  
2021-10-07 VN 21/0002 

 
 

Redovisning av föreslagen justering av valdistrikt samt antal röstberättigade per 

den 1 mars 2021: 

Nytt namn 
efter 

beslut 
(anger nr i 

kartbilaga) 

Ny gränsdragning efter 
beslut 

Antal 
röstberättigande 

per den 1/3 2021 
(valmyndighetens 

siffror) 

Beräknat antal 
röstberättigande 

efter nytt beslut 
om 

gränsdragning 

U-B Låssa (1) 

 
Beräknad utökning:  

Distriktet förväntas utökas med ca 

325 personer de kommande åren.  

1429 

 
902 

U-B Bro S (2) 

 
Ny gränsdragning: 

Område med nybyggnationer söder 
om Bro station har brutits ut från 
Låssa. 

Beräknad utökning: 

Innan år 2023 kommer 1000 pers 

tillkomma. 

Del av Låssa 527 

 

U-B  Finnsta 
(5) 

 

Radhus/hus söder om 

Finnstabergsvägen har överförts från 

Kockbacka 

1480 

 
1680 

 

U-B 
Kockbacka 
(6) 

 

Radhus/hus söder om 

Finnstabergsvägen har överförts till 

Finnsta 

2019 

 
1819 

 

U-B 

Kungsängen S 

(9) 

Ny gränsdragning: 

Omr. med gatan Ringvägen samt 

bebyggelse ned mot Korsängen har 

brutits ut från Kungsängen S 

2347 1159 

U-B 

Korsängen 

(10) 

Ny gränsdragning: 

Omr. med gatan Ringvägen samt 

bebyggelse ned mot Korsängen har 

brutits ut från Kungsängen S 

Del av Kungsängen S 1188 

Tabellen beskriv närmare i bild i bilaga 1. 
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Redovisning av röstberättigade per den 1 mars 2021 i oförändrade distrikt 

Namn 

 

Antal röstberättigande per den 1/3 

2021 (valmyndighetens 
siffror) 

U-B Härnevi-Skällsta  1372 

U-B Råby  1855 

U-B Sylta/ Tibble V  1673 

U-B Lennartsnäs/ Tibble Ö 1687 

U-B Norrboda  1335 

U-B Kungsängen-Norra Stäksön 1691 

U-B Brunna N  1418 

U-B Brunna S  1478 

U-B Tibble N  1059 

U-B Håtuna-HåboTibble  1412 

 

Barnperspektiv 

Förslag till beslut om valdistriktsindelning och valdistriktsnamn har ingen 

påverkan på barn- och ungas direkta livsmiljö, men valdistriktens storlek kan 

påverkar tillgängligheten och möjligheten för de röstberättigade vuxna i deras 

närmiljö att delta i valet. När tillgängligheten är god och vårdnadshavare har 

möjlighet att delta samt att visa hur det går till att rösta får det positiva 

konsekvenser för demokratin och samhället i stort. 
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Kommunledningskontoret  

 

Ida Texell   

Kommundirektör Sara Lauri  

 Kanslichef  

 

 

 

Bilagor 

1. Valdistriktskartor för föreslagna ändringar för Upplands-Bro kommun  

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen  

 Kommunfullmäktige  
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Nytt namn 
efter 
beslut  

Ny gränsdragning efter 
beslut 

Antal 
röstberättigande 
per den 1/3 2021 
(valmyndighetens 
siffror) 

Beräknat antal 
röstberättigande 
efter nytt beslut 
om 
gränsdragning 

U-B Låssa 

Område 1 i bilden 

(gult) 

 

Beräknad utökning: Säbyholm utökas 

med ca 100 pers. under år 2023 och 100 

pers. under år 2024,  

Tammsvik utökas med ca.125 pers. 

under år 2025 

1429 totalt för område 1 

och 2 

 

902 

U-B Bro S  

Område 2 i bilden 

 

Ny gränsdragning: 

Område med nybyggnationer söder om Bro 

station har brutits ut från Låssa. 

Beräknad utökning: 

Innan år 2023 kommer 1000 pers 

tillkomma. 

Del av Låssa idag 527 
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Nytt namn 
efter 
beslut 
(anger nr i 
kartbilaga) 

Ny gränsdragning efter 
beslut 

Antal 
röstberättigande 
per den 1/3 2021 
(valmyndighetens 
siffror) 

Beräknat antal 
röstberättigande 
efter nytt beslut 
om 
gränsdragning 

U-B 

Kungsängen S 

Område 9 i 

bilden nedan 

Ny gränsdragning: 

Omr. med gatan Ringvägen samt 

bebyggelse ned mot Korsängen har 

brutits ut från Kungsängen S 

2347 totalt för område 

9 och 10 
1159 

U-B 

Korsängen 

Område 10 i 

bilden nedan 

(gult) 

Ny gränsdragning: 

Omr. med gatan Ringvägen samt 

bebyggelse ned mot Korsängen har 

brutits ut från Kungsängen S 

Del av Kungsängen S 

idag 
1188 
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Nytt namn 
efter 
beslut 
(anger nr i 
kartbilaga) 

Ny gränsdragning efter 
beslut 

Antal 
röstberättigande 
per den 1/3 2021 
(valmyndighetens 
siffror) 

Beräknat antal 
röstberättigande 
efter nytt beslut 
om 
gränsdragning 

U-B  Finnsta  

område 5 i bilden 

 

Radhus/hus söder om 

Finnstabergsvägen har överförts från 

Kockbacka 

1480 

 
1680 

 

U-B Kockbacka 

område 6 i 

bilden (gult) 

 

Radhus/hus söder om 

Finnstabergsvägen har överförts till 

Finnsta 

2019 

 

1819 
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