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Valnämnden

Dnr Vln 2017/5
Ändrad valdistriktsindelning i Järfälla kommun 2018
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till valnämnden
1. Förslaget till ändrad valdistriktsindelning för Järfälla kommun 2018 godkänns och
överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendet i korthet

Två av kommunens valdistrikt har fått ett för stort antal röstberättigade. Föreliggande
rapport föreslår att valdistrikt 37 Barkarbystaden delas så att ett nytt valdistrikt, 38
Kalvshälla, skapas. Valdistrikt 19 Nyberg som endast är marginellt för stort föreslås
lämnas utan åtgärd. Valdistrikt 27 Norra Aspnäs har sedan lång tid tillbaka ett något
för lågt antal röstberättigade, men då det inte är möjligt att slå ihop detta valdistrikt
med intilliggande valdistrikt utan att antalet röstberättigade i det nya valdistriktet blir
för stort föreslås även detta valdistrikt lämnas utan åtgärd.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att förvaltningens förslag till ändrad
valdistriktsindelning för Järfälla kommun 2018 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
Handlingar

1. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-07
2. Ändrad valdistriktsindelning i Järfälla kommun 2018
Bakgrund

Enligt vallagen (17§) ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 och 2 000
röstberättigade. Inför valet 2018 har valdistrikt 19 Nyberg och valdistrikt 37
Barkarbystaden fler röstberättigade än vad vallagen medger medan valdistrikt 19
Nyberg har färre röstberättigade en vad vallagen medger. På förslag av
kommunfullmäktige ska Länsstyrelsen besluta om kommunens indelning i
valdistrikt, vilket ska ske senast den 1 december året före valåret.
Analys

Samtliga valdistrikt utom 19 Nyberg och 37 Barkarbystaden håller sig under
vallagens övre gräns på 2 000 röstberättigade per valdistrikt. Valdistrikt 37
Barkarbystaden behöver delas så att ett nytt valdistrikt skapas.
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Överväganden

Valdistrikt 19 Nyberg som endast är marginellt för stort går inte att dela på ett sådant
sätt att inte något av de nya valdistrikten får mindre än 1 000 röstberättigade.
Valdistrikt 27 Norra Aspnäs som befinner sig under vallagens nedre gräns på 1 000
röstberättigade kan inte slås samman med ett intilliggande valdistrikt utan att antalet
röstberättigade i det nya valdistriktet blir för stort. Ovan nämnda valdistrikt föreslås
därför lämnas utan åtgärd.
Ovissheten kring i vilken takt expansionen i kommunen kommer fortskrida samt risk
för försenad inflyttning i nybyggda bostadsområden medför svårigheter med att
beräkna antalet röstberättigade per valdistrikt inför valen 2018. En ökad
förtidsröstning de senaste valen innebär dock att vikten av att inte ha ett för högt
antal röstberättigade per valdistrikt har minskat jämfört med tidigare val. 2014 valde
nästan 2,7 miljoner personer i landet att förtidsrösta vilket motsvarar ca 42 procent
av de röstande i riksdagsvalet. Motsvarande andel i 2010 års val var ca 39 procent
och i 2006 års val var andelen ca 32 procent.
Barnkonsekvensanalys

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att ärendet inte har någon påverkan på
barn och unga.
Ekonomiska konsekvenser

Valnämndskansliet bedömer att kostnaden för ett ytterligare ett valdistrikt uppgår till
cirka 60 000 kronor vilket beräknas inrymmas i valnämndens budget för valet 2018.
Slutsatser

Förslaget innebär att valdistrikt 37 Barkarbystaden delas och att det nya valdistriktet
benämns 38 Kalvshälla.
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