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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 39
Fastställande av valdistrikt 2022 (KS 2021.006)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner de nya valdistrikten enligt 
valnämndens förslag och överlämnar förslaget till länsstyrelsen för beslut.

Ärendebeskrivning
Inför valet 2022 har valkansliet gjort en översyn av de 17 valdistrikten i Vallentuna då några 
börjar tangera det maximalt rekommenderade antalet röstberättigade som är 2000. 
Ambitionen har varit att behålla samma antal valdistrikt och att dessa enligt valmyndighetens 
rekommendation ska följa nyckelkodsområden, NYKO. NYKO är statistikområden och är en 
finare geografisk indelning av en kommun och används för planeringsändamål för 
kommunens verksamheter exempelvis skolornas upptagningsområden eller som i det här 
fallet valdistrikt. Valkansliet har använt sig av kartverktyget FB-webb och har tillsammans 
med kart- och mätavdelningen tagit fram det liggande förslaget.

De distrikt som har blivit för stora till valet 2022 är 2. Markim-Orkesta-Frösunda, 8. 
Vallentuna C och 11. Karlberg. I distrikt 2 har NYKO 115400 (Frösunda) flyttats till 
valdistrikt 17. Kårsta vilket medför att namnen på de berörda distrikten föreslås bytas till 2. 
Markim-Orkesta samt 17. Kårsta-Frösunda. Runt Vallentuna centrum och Karlberg har 
gränserna flyttats för att få ett mer jämnt antal röstberättigade i de olika valdistrikten. I de 
södra delarna av Vallentuna, distrikt 10. Lovisedal, 13. Bällsta S, 14. Bällsta V, 15. 
Vallentuna SÖ, har tidigare gränser till stor del inte följt NYKO vilket de gör i och med det 
nya förslaget.

Målsättningen är att den nya indelningen ska vara bestående över en längre tid, varför hänsyn 
tagits till befolknings- och bostadsbyggnadsprognoser samt påbörjade eller i närtid planerade 
nybyggnadsprojekt.

Länsstyrelsen beslutar om indelningen i valdistrikt på förslag av kommunfullmäktige. Sådana 
beslut måste ha fattats senast den 1 december året innan valåret för att gälla vid nästa val. 
Detta ärende måste således beredas av valnämnden och kommunfullmäktige i god tid innan 1 
december 2021.

Med anledning av att valdistrikten inför valet 2022 ritats om samt att de vallokaler
som tidigare använts inte varit optimalt tillgängliga enligt Myndigheten för
delaktighets checklista, har valnämnden gjort en översyn av vilka lokaler som ska användas.
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Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-10, Fastställande av valdistrikt 2022
 Förtydligande kartor
 Valdistrikt antal röstberättigade Vallentuna kommun
 §3 Valnämnden Fastställande av valdistrikt 2022



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Valnämnden 2021-02-04

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 3
Valdistrikt 2022 (VN 2020.001)
Beslut
Valnämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige godkänner de nya valdistrikten enligt 
förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
Inför valet 2022 har valkansliet gjort en översyn av de 17 valdistrikten i Vallentuna då några 
börjar tangera det maximalt rekommenderade antalet röstberättigade som är 2000. 
Ambitionen har varit att behålla samma antal valdistrikt och att dessa enligt valmyndighetens 
rekommendation ska följa nyckelkodsområden, NYKO. NYKO är statistikområden och är en 
finare geografisk indelning av en kommun och används för planeringsändamål för 
kommunens verksamheter exempelvis skolornas upptagningsområden eller som i det här 
fallet valdistrikt. Valkansliet har använt sig av kartverktyget FB-webb och har tillsammans 
med kart- och mätavdelningen tagit fram det liggande förslaget.

De distrikten som har blivit för stora till valet 2022 är 2. Markim-Orkesta-Frösunda, 8. 
Vallentuna C och 11. Karlberg. I distrikt 2 har NYKO 115400 (Frösunda) flyttats till 
valdistrikt 17. Kårsta vilket medför att distrikten byter namn till 2. Markim-Orkesta samt 17. 
Kårsta-Frösunda. Runt Vallentuna centrum och Karlberg har gränserna flyttats för att få ett 
mer jämnt antal röstberättigade i de olika valdistrikten. I de södra delarna av Vallentuna, 
distrikt 10. Lovisedal, 13. Bällsta S, 14. Bällsta V, 15. Vallentuna SÖ, har tidigare gränser till 
stor del inte alls följt NYKO vilket de gör i och med det nya förslaget.

Målsättningen är att den nya indelningen ska vara bestående över en längre tid, varför hänsyn 
tagits till befolknings- och bostadsbyggnadsprognoser samt påbörjade eller i närtid planerade 
nybyggnadsprojekt.

Länsstyrelsen beslutar om indelningen i valdistrikt på förslag av kommunfullmäktige. Sådana 
beslut måste ha fattats senast den 1 december året innan valåret för att gälla vid nästa val. 
Detta ärende måste således beredas av valnämnden och kommunfullmäktige i god tid innan 1 
december 2021.

Yrkanden
Ordförande Helena Klange (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på 
yrkandet och finner att valnämnden beslutar i enlighet med det.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-10-19
 Karta över valdistrikt 2022
 Karta över valdistrikt 2018
 Karta över valdistrikt 2022 - Centrum och Bällsta
 Karta över valdistrikt 2018 - Centrum och Bällsta



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2020-10-19

DNR VN 2020.001 
ANNICA BROZIN SID 1/2
NÄMNDSEKRETERARE 
  
ANNICA.BROZIN@VALLENTUNA.SE  VALNÄMNDEN

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Valdistrikt 2022

Förslag till beslut
Valnämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige godkänner de nya 
valdistrikten enligt förvaltningens förslag. 

Ärendet i korthet
Inför valet 2022 har valkansliet gjort en översyn av de 17 valdistrikten i Vallentuna då 
några börjar tangera det maximalt rekommenderade antalet röstberättigade som är 
2000. Ambitionen har varit att behålla samma antal valdistrikt och att dessa enligt 
valmyndighetens rekommendation ska följa nyckelkodsområden, NYKO. NYKO är 
statistikområden och är en finare geografisk indelning av en kommun och används för 
planeringsändamål för kommunens verksamheter exempelvis skolornas 
upptagningsområden eller som i det här fallet valdistrikt. Valkansliet har använt sig 
av kartverktyget FB-webb och har tillsammans med kart- och mätavdelningen tagit 
fram det liggande förslaget.

De distrikten som har blivit för stora till valet 2022 är 2. Markim-Orkesta-Frösunda, 
8. Vallentuna C och 11. Karlberg. I distrikt 2 har NYKO 115400 (Frösunda) flyttats till 
valdistrikt 17. Kårsta vilket medför att distrikten byter namn till 2. Markim-Orkesta 
samt 17. Kårsta-Frösunda. Runt Vallentuna centrum och Karlberg har gränserna 
flyttats för att få ett mer jämnt antal röstberättigade i de olika valdistrikten. I de södra 
delarna av Vallentuna, distrikt 10. Lovisedal, 13. Bällsta S, 14. Bällsta V, 15. Vallentuna 
SÖ, har tidigare gränser till stor del inte alls följt NYKO vilket de gör i och med det 
nya förslaget. 

Målsättningen är att den nya indelningen ska vara bestående över en längre tid, varför 
hänsyn tagits till befolknings- och bostadsbyggnadsprognoser samt påbörjade eller i 
närtid planerade nybyggnadsprojekt. 

Länsstyrelsen beslutar om indelningen i valdistrikt på förslag av kommunfullmäktige. 
Sådana beslut måste ha fattats senast den 1 december året innan valåret för att gälla 
vid nästa val. Detta ärende måste således beredas av valnämnden och 
kommunfullmäktige i god tid innan 1 december 2021. 

Handlingar

Mikael Carlgren



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2020-10-19

DNR VN 2020.001 
SID 2/2

 Kanslichef

______________________

Ska expedieras till
Akten
Kommunfullmäktige
Länsstyrelsen
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VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2021-02-10

DNR KS 2021.006 
ANNICA BROZIN SID 1/2
NÄMNDSEKRETERARE 
  
ANNICA.BROZIN@VALLENTUNA.SE  

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
KOMMUN@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Fastställande av valdistrikt 2022

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner de nya valdistrikten 
enligt valnämndens förslag och överlämnar förslaget till länsstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning av ärendet
Inför valet 2022 har valkansliet gjort en översyn av de 17 valdistrikten i Vallentuna då 
några börjar tangera det maximalt rekommenderade antalet röstberättigade som är 
2000. Ambitionen har varit att behålla samma antal valdistrikt och att dessa enligt 
valmyndighetens rekommendation ska följa nyckelkodsområden, NYKO. NYKO är 
statistikområden och är en finare geografisk indelning av en kommun och används för 
planeringsändamål för kommunens verksamheter exempelvis skolornas 
upptagningsområden eller som i det här fallet valdistrikt. Valkansliet har använt sig 
av kartverktyget FB-webb och har tillsammans med kart- och mätavdelningen tagit 
fram det liggande förslaget.

De distrikt som har blivit för stora till valet 2022 är 2. Markim-Orkesta-Frösunda, 8. 
Vallentuna C och 11. Karlberg. I distrikt 2 har NYKO 115400 (Frösunda) flyttats till 
valdistrikt 17. Kårsta vilket medför att namnen på de berörda distrikten föreslås bytas 
till 2. Markim-Orkesta samt 17. Kårsta-Frösunda. Runt Vallentuna centrum och 
Karlberg har gränserna flyttats för att få ett mer jämnt antal röstberättigade i de olika 
valdistrikten. I de södra delarna av Vallentuna, distrikt 10. Lovisedal, 13. Bällsta S, 14. 
Bällsta V, 15. Vallentuna SÖ, har tidigare gränser till stor del inte följt NYKO vilket de 
gör i och med det nya förslaget.

Målsättningen är att den nya indelningen ska vara bestående över en längre tid, varför 
hänsyn tagits till befolknings- och bostadsbyggnadsprognoser samt påbörjade eller i 
närtid planerade nybyggnadsprojekt.

Länsstyrelsen beslutar om indelningen i valdistrikt på förslag av kommunfullmäktige. 
Sådana beslut måste ha fattats senast den 1 december året innan valåret för att gälla 
vid nästa val. Detta ärende måste således beredas av valnämnden och 
kommunfullmäktige i god tid innan 1 december 2021.

Med anledning av att valdistrikten inför valet 2022 ritats om samt att de vallokaler
som tidigare använts inte varit optimalt tillgängliga enligt Myndigheten för
delaktighets checklista, har valnämnden gjort en översyn av vilka lokaler som ska 
användas.
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Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Mikael Carlgren Annica Brozin
Kanslichef Nämndsekreterare

Expedieras till:
Akten 
Länsstyrelsen
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2 Markim-Okesta 

17 Kårsta-Frösunda

Blå linje är tidigare gräns för valdistrikt 
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Valdistrikt antal röstberättigade 
Vallentuna kommun 
 
 
 
 
 

Valdistrikt Prognos antal 
röstberättigade valdagen 
2022 beräknat på antal 
folkbokförda februari 

2021 *    

Antal 
röstberättigade 
valdagen 2019 

1. Vallentuna Västra 896 873 

2. Markim-Orkesta 
(nytt namn på 
distrikt) 

1254 1865 

3. Hammarbacken N 1485 1443 

4. Hammarbacken S 1452 1460 

5. Ormsta N 1452 1283 

6. Vallentuna NÖ 1798 1773 

7. Norrgården-
Sörgården 

1024 1009 

8. Vallentuna C 1545 1726 

9. Ormsta S 1321 1172 

10. Lovisedal 1654 1427 

11. Karlberg  1487 1886 

12. Vada-Angarn-
Össeby 

1435 1455 

13. Bällsta S 1277 1653 

14. Bällsta V 1743 939 

15. Vallentuna SÖ 1557 1665 



 SID 2/2 
  
  

 

  

 
TFN:  

 

 
 
 

 

 

16. Garn  1097 1116 

17. Kårsta-Frösunda 
(nytt namn på 
distrikt) 

1584 1049 

 * nybyggnadsprognos och 
byggstarter har tagits i beaktning 
vid indelning av nya distrikt 
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