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Mottagare

Valnämnden

Valdistriktsindelning för allmänna val 2022
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till valnämnden för
beslut i kommunfullmäktige
− Valdistrikt delas in enligt förslag i bilaga ”Valdistrikt i Tyresö 2022”
Kommunstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Kommundirektör

Elin Waltersson
Chef stöd- och servicekontoret

Sammanfattning
Inför de allmänna valen 2022 har en översyn gjorts av valdistriktens storlek.
Utgångspunkten har varit valmyndighetens statistik från den 1 mars 2021 och
en uppskattning av befolkningsförändringar fram till valen 2022. Utifrån
genomgången föreslås inga förändringar av valdistrikten utan förslaget är att de
förblir desamma som vid de allmänna valen 2018 samt vid valet till
Europaparlamentet 2019.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har idag 25 valdistrikt i en valkrets. Varje valdistrikt har en
vallokal. Valdistriktens storlek och omfattning ska anpassas för att få en jämn
och smidig tillströmning av väljare till vallokalerna. Enligt 4 kap. 17 § vallagen
ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Ett valdistrikt
får ligga utanför detta intervall om det finns särskilda skäl. Sådana skäl kan vara
att valdistriktet är geografiskt svårtillgängligt eller att valdistriktet väntas öka
eller minska sin folkmängd inom kort. Valdistrikten ska vara en geografiskt
obruten yta, och vara rationellt utformade kring ett område och ge de
röstberättigade en bra väg till vallokalen. Ett valdistrikts gränser ska i första
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hand följa topografiska landmärken, såsom till exempel vattendrag och vägar
eller befintliga fastighetsgränser.
Länsstyrelsen ska enligt vallagen på uppdrag av kommunfullmäktige besluta
om indelning i valdistrikt senast den 1 december året före det år beslutet ska
tillämpas första gången. Inför de allmänna valen 2022 har
kommunstyrelseförvaltningen gjort en översyn av valdistriktens storlek.
Utgångspunkten har varit valmyndighetens statistik från den 1 mars 2021 och
en uppskattning av befolkningsförändringar fram till valen 2022. Ambitionen
är att arbeta så långsiktigt som möjligt i planeringen av valdistrikten och göra så
få förändringar som möjligt samtidigt som en bra hantering i vallokalerna
måste kunna säkerställas.
Nedanstående tabell visar antal röstberättigade vid de allmänna valen 2018
jämfört med valmyndighetens statistik från den 1 mars 2021. Som synes är det
två distrikt som ligger strax under 1000 röstberättigade (distrikt 10 Tyresö
Strand och distrikt 32 Masten). Övriga distrikt ligger mellan 1000 och 2000
röstberättigade vilket är vallagens riktvärde. Det distrikt som ligger närmast
2000- personersgränsen är distrikt 28 Bollmoraberg med 1964 personer.
En avstämning med samhällsbyggnadskontoret ger vid handen att det inte
kommer byggas så mycket fram till valet 2022. I de områden där det kommer
att bli bostäder klara inom de närmaste två åren beräknas inget påverka antalet
personer i distrikten så att de går över 2000 personer. Möjligen kan distrikt 28
Bollmoraberg hamna över 2000 röstberättigade då det nu utifrån
befolkningsprognosen beräknas bo 2021 personer över 18 år i distriktet år
2022. Bollmora är dock det område där det sker absolut flest flyttar både till
och från vilket gör prognosen något osäker. Då ambitionen är att upprätthålla
en långsiktighet och göra så få förändringar i valdistrikten som möjligt så
föreslås att inga förändringar görs utan att valdistrikten förblir desamma som
vid de allmänna valen 2018 och valet till Europaparlamentet 2019.
Anledningen till att ambitionen är göra så få ändringar som möjligt i
valdistrikten är dels att kunna följa statistik över tid för sådant som
valdeltagande och resultat per distrikt men också att de röstande ska tillhöra
samma valdistrikt och gå till samma vallokal som vid de senaste valen i största
möjliga utsträckning.
Kommunen kommer att ha en högre byggtakt från 2023, framförallt i
centrum/Bollmora, vilket medför att en ny bedömning behöver göras inför
valet till Europaparlamentet 2024.
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Valdistrikt

Kommunalt
Kommunalt
Förändring
röstberättigade röstberättigade
valet 2018
1 mars 2021

1 Björkbacken

1 237

1474

237

2 Siken

1753

1717

-36

3 Myggdalen

1 608

1566

-42

4 Nyboda

1 524

1521

-3

5 Fårdala

1 291

1245

-46

6 Krusboda N

1 210

1170

-40

7 Krusboda S

1 505

1457

-48

8 Öringe

1 382

1370

-12

9 Rotvik

1580

1569

-11

10 Tyresö Strand

850

901

51

11 Tyresö Strand
Centrum

1331

1343

12

12 Gimmersta - Nytorp Raksta

1 586

1604

18

13 Brevikshalvön

1 338

1375

37

21 Fornudden

1 465

1469

4

22 Sofieberg

1 345

1356

11

23 Trollbäcken V

1 433

1402

-31

24 Skälsätra

1788

1800

12

25 Trollbäcken Ö

1 473

1482

9

26 Hanviken

1 604

1603

-1

27 Lindalen

1366

1344

-22

28 Bollmoraberg

1 564

1964

400

29 Granängsringen

1 672

1639

-33

30 Farmarstigen V

1 404

1474

70
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31 Farmarstigen Ö

1 614

1747

133

32 Masten

725

962

237

Summerat

35 648

36 554

906

Numrering av valdistrikten

Alla valdistrikt har ett nummer som främst fyller en administrativ funktion.
Numreringen används vid inrapportering av resultat till Länsstyrelsen och
Valmyndigheten och visas i sammanställningar över valresultat och liknande. I
Tyresö är valdistrikten sedan tidigare benämnda 1-13 och 21-32, vilket har sin
bakgrund i att Tyresö kommun tidigare bestod av två valkretsar. Eftersom
koderna enbart fyller en administrativ funktion föreslås att koderna behålls
även om det inte längre finns behov av att ha dem uppdelade eftersom
kommunen inte längre är kretsindelad. Att ändra koderna innebär ett
omfattande administrativt arbete att ändra skyltning och inrapporteringskoder
till valmyndighet med mera vilket inte anses motiverat.
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
Förslaget till beslut bedöms inte påverka barn och därför har ingen prövning
av barnets bästa genomförts.
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