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Sammanträdesdatum
2021-08-17
Valnämnd

Beslutande organ

Valnämnd

Plats och tid

Linbanegatan 12/Teams, tisdagen den 17 augusti 2021, klockan 13.00–
13.15

Beslutande

Pia-Lena Fromell, Ordförande (M)
Torbjörn Andersson, Vice ordförande (S)
Stig Hallgren (C)
Angelika Bergfeldt (SD)
Laila Berglind (S), tjänstgörande ersättare

Ej tjänstgörande ersättare

Minna Thunberg (L)
Karin Nilsson (S)
Jesper Smith (SD)

Övriga deltagare

Malin Kvist, sekreterare
Hannu Högberg, stabschef KLF

Justeringens plats och tid

23 augusti 2021 klockan 13.00, Linbanegatan 12

Avser paragrafer

7-9

Sekreterare
Malin Kvist

Ordförande
Pia-Lena Fromell
Justerande
Torbjörn Andersson

Bevis om anslag
Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns
på enkoping.se/anslagstavla.
Beslutande organ

Valnämnd

Sammanträdesdatum
Anslaget sätts upp
Anslaget tas ned
Sista dag att överklaga

2021-08-17
2021-08-24
2021-09-15
2021-09-14

Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet.
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Justerarnas signaturer
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Paragraf 7

Upprop och val av protokolljusterare
Beslut
Torbjörn Andersson (S) utses till att justera protokollet.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Paragraf 8

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Föredragningslistan godkänns.
__________

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

4 (7)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-08-17
Valnämnd

Paragraf 9

Ärendenummer VALN2019/15

Övesyn av valdistrikt inför valet 2022
Beslut
Valnämnden godkänner förslag till nya valdistrikt med kartbilagor, daterat 2021-0809.

Beskrivning av ärendet
Den 10 september 2019 paragraf 53 gav valnämnden
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att göra en allmän översyn över samtliga
valdistrikt och återkomma till nämnden med förslag. I uppdraget framkommer att
1500-2000 personer per distrikt ska vara riktmärket, gärna med riktning mot 1500
personer. Hänsyn ska även tas till nya bostadsområden som kan komma till.
Med anledning av uppdraget tillsattes en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag till
nya distrikt. Gruppen består av en utredare, GIS-ingenjör samt strategisk
samhällsplanerare med kunskap inom befolkningsprognoser för Enköpings
kommun.
Inför valnämnden den 16 februari 2021 togs ett preliminärt förslag till nya distrikt
fram baserat på den befolkningsstatistik som fanns tillgänglig då (förslag fastställt
2021-02-09, VALN2019/5). Nu har detta förslag till distrikt setts över utifrån den
senaste befolkningsstatistiken som tillgängliggjordes i mars 2021.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
När förslaget till nya valdistrikt tagits fram har hänsyn tagits, utöver uppdraget från
valnämnden, till vallagen samt ett antal hänsynstagande som Valmyndigheten
identifierat i en vägledning för kommunernas arbete med framtagande av nya
distrikt:
•

•
•
•

Justerarnas signaturer

Ett valdistrikt skall omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Om det
finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2
000 röstberättigade.
Undantag till intervall får göras om det är ett geografiskt svårtillgängligt
område eller om befolkningen väntas öka/minska kraftigt inom kort
Valdistrikten ska utformas så det inte bildas enklaver
Röstberättigade ska ha en bra väg till lokalen, till exempel inte passera en
annan vallokal längs vägen
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•
•
•

Ett valdistrikts gränser ska i första hand följa topografiska och bestående
landmärken, till exempel vattendrag, vägar.
Valdistrikts gränser kan också följa befintliga fastighetsgränser eller t. ex.
kommunens statistikområden (det som nedan refereras till som NYKO)
Gränserna ska inte gå I sick-sack över andra gränser utan helst helt och
hållet följa befintliga gränser.

Utöver detta har utgångspunkten varit att förändringar av befintliga valdistrikt ska
vara så små som möjligt för att påverkan på röstberättigade (till exempel att man
ska få byta valdistrikt från förra valet) ska vara så liten som möjligt. Detta var en
erfarenhet från Uppsala kommuns arbete med valdistriktsöversyner som de delgav
i en intervju.
Utifrån den senaste befolkningsstatistiken och befolkningsprognosen föreslås inga
justeringar. Det förslag till valdistrikt som presenterades för valnämnden den 16
februari 2021 bedöms fortfarande vara hållbart.
I den valdistriktsindelning som föreslås har ändringar av distrikten främst
motiverats av att distrikt är eller väntas bli för stora, för att göra distrikten mer
logiska eller för att distrikten ska sammanfalla bättre med NYKO. I det senare
fallet, när gränser justeras för att följa kommunens statistikområden, så har det
sällan haft någon större påverkan på de röstberättigade.
Samtliga ändringarna finns sammanfattade i bilagan ”Sammanfattande tabell
förslag till ändringar av valdistrikt inför valet 2022”, daterad 2021-08-09, och de nya
distriktens utformning är dokumenterade i kartbilagorna, daterade 2021-08-09.[1]
I förslaget föreslås antalet distrikt ökas från 22 till 24 stycken. Tre nya distrikt
förslås: Gånsta, Bredsand och Åkersberg. Gånsta och Bredsand är ett resultat av
att distriktet Gånsta-Bredsand delas i två distrikt då det redan förra valet hade fler
än 2000 röstberättigade. Distriktet Åkersberg är utbrutet från distrikten Fanna och
Bergvreten, då särskilt Bergvreten annars väntas få för många röstberättigade
nästa val. Angående de nya valdistriktens namn så ska de områden som avses så
att en person med lokalkännedom ska kunna förstå vad som avses bara genom att
läsa namnet. Bedömningen är att ”Gånsta”, ”Bredsand” och ”Åkersberg” är namn
som beskriver de nya distrikten på ett sätt som uppfyller detta kriterium.
Utöver det som redan kommenterats föreslås medelstora förändringar i distrikten,
S:t Illian N, S:t Illian S, Enögla, Kryddgården och Korsängen. Detta då gränserna
justerats för att antalet röstberättigade ska falla bättre inom det intervall som gavs i
valnämndens uppdrag. Dessutom är förslaget att Prinsbo flyttas från distriktet
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Lillkyrka till Gånsta då det bedöms som en mer logisk indelning med tanke på hur
bebyggelsen hänger ihop.
I övriga distrikt sker inga förändringar eller väldigt små som bedöms ha liten eller
ingen påverkan på de röstberättigande.
Värt att nämnas är också två distrikt som i förslaget lämnas orörda, nämligen
Västerleden S och Romberga. I båda valdistrikten väntas antalet röstberättigade
överstiga den övre gränsen 2025 men inför valet 2022 ligger antalet väl inom det
önskvärda intervallet. Bedömningen är därför att det i nuläget inte går att göra en
långsiktigt hållbar justering av dessa distrikt, utan att en översyn bör göras av
dessa två distrikt inför valet 2024 och/eller 2026.
Senast den 31 oktober 2021 behöver kommunfullmäktige fatta beslut om ändringar
av valdistrikten. Kommunfullmäktiges förslag till distrikt ska sedan fastställas av
Länsstyrelsen i Uppsala län senast den 1 december. För Enköpings del betyder
det att sista tillfället för kommunfullmäktige att fatta beslut på ett ordinarie
sammanträde är den 15 oktober 2021.
__________
Kopia till:
Kommunstyrelsen, för åtgärd
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