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2017-05-10
Valnämnden

Dnr Vln 2017/2
Kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018, svar på motion från
Lennart Nilsson (KD)
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till valnämnden
1. Motionen bifalls.
Ärendet i korthet

Lennart Nilsson (KD) presenterade den 7 november 2016 (§ 171) en motion i
kommunfullmäktige. Motionären föreslår, utifrån argumentation om att det
ursprungliga syftet med valkretsindelning har spelat ut sin roll, att Järfälla kommun
från och med kommunfullmäktigevalet 2018 skall bestå av en valkrets.
Kommunstyrelseförvaltningen har i ett separat ärende (Vln 2017/3) på
valmyndighetens uppmaning utrett för och nackdelar med att behålla respektive
avskaffa kommunens valkretsindelning. Utredningen landar i ett förslag om att
avskaffa valkretsindelningen och med stöd av detta föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att motionen bifalls.
Handlingar

1. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-10
2. Kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018 - motion från Lennart Nilsson
(KD)
Bakgrund

Lennart Nilsson (KD) presenterade den 7 november 2016 (§ 171) en motion i
kommunfullmäktige med förslag om att Järfälla kommun från och med
kommunfullmäktigevalet 2018 skall bestå av en valkrets. Motionen remiterades
därefter till valnämnden för fortsatt beredning.
Analys

I motionen beskriver motionären hur förändringar i vallagen gjort det möjligt för
Järfälla kommun att avskaffa sin nuvarande valkretsindelning. Motionären föreslår
att Järfälla kommun från och med kommunfullmäktigevalet 2018 skall bestå av en
valkrets. Det huvudsakliga argumentet som motionären framför är att det
ursprungliga syftet med valkretsindelning, att tillvarata lokala intressen, har spelat ut
sin roll. Motionären menar dessutom att i princip inget parti de senaste valen har
använt sig av valkretslistor, d.v.s. olika listor för de olika valkretsarna.
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Överväganden

Kommunstyrelseförvaltningen har i ett separat ärende (Vln 2017/3) på
valmyndighetens uppmaning utrett för och nackdelar med att behålla respektive
avskaffa kommunens valkretsindelning. Utredningen landar i två huvudsakliga skäl
att slopa valkretsindelningen. För det första anser kommunstyrelseförvaltningen, i
likhet med motionären, att det ursprungliga syftet med valkretsindelningen på många
sätt spelat ut sin roll. Valkretsindelningen infördes efter
kommunsammanslagningarna på 50-, 60- och 70-talet med syfte att säkerställa att
lokala intressen i mindre kommuner som slogs ihop med större kommuner inte skulle
förbises1. Kommunstyrelseförvaltningen gör med stöd av den proposition som nu
trätt i kraft i form av ändringar i vallagen2 bedömningen att detta syfte nu spelat ut
sin roll. För det andra anser kommunstyrelseförvaltningen att en slopad
valkretsindelning skulle innebära ett för väljarna mer begripligt system i och med att
samtliga röster skulle vara lika mycket värda oavsett var i kommunen väljaren bor.
Barnkonsekvensanalys

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det föreslagna beslutet inte har
någon uppenbar påverkan på barn och unga.
Slutsatser

Kommunstyrelseförvaltningen har i beredningen av ärendet Valkretsindelning inför
allmänna valen 2018 (Vln 2017/3) landat i ett förslag om valkretsindelningen i
Järfälla kommun slopas från och med kommunalvalet 2018. Med stöd av detta
föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen bifalls.
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