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3. Valdistrikt 2022 (VN 2020.001)
Förslag till 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.

Handlingar
 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
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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
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