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 § 4 

Underskrifter 

Sekreterare 
 ...................................................................  
Magda Bertz Wågström 

Ordförande 
 ...................................................................  
Karl-Erik Lindholm (KD) 

Justerare 
 ...................................................................   
Maikki Lemne (S)  

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: Valnämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-10-11 

Datum för anslags uppsättande: 2021-10-11 Datum för anslags nedtagande: 

 

2021-11-01 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 .....................................................................  
Magda Bertz Wågström 

 
 

Plats och tid Digitalt via Teams, 2021-10-11 16:30 – 16:54 
Ajournering  

 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 
Beslutande Karl-Erik Lindholm (KD), ordförande 

Kjell Borg (M) 
Gloria Cederlind (V) 
Anna Thorburn (C) 
Anders Eklöf (L) 
 

Katarina Olofsson (SD) 
Maikki Lemne (S) 
Erik Karlsson (V) 
 
Närvarande ersättare 

Nawal al-Ibrahim (L) 
 

Övriga deltagare Sara Lauri, kanslichef 
Anna-Lena Örvander, informationssäkerhetsstrateg 
Magda Bertz Wågström, sekreterare 
 
Emil Eneblad, politisk sekreterare Sverigedemokraterna 
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§ 4 Ändring av valdistriktsindelning och 
valdistriktsnamn inför riksdag, region- 
och kommunfullmäktige valet 2022 

 Dnr VN 21/0002 

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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Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 april 2021 

• Valnämndens beslut VN § 1 den 30 augusti 2021  

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 september 2021 

• Kommunstyrelsens beslut KS § 112 den 29 september 2021 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 oktober 2021 

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. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Karl-Erik Lindholm (KD) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 
Valnämnden beslutar enligt detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen  
• Kommunfullmäktige  
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