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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Kanslichef 
Camilla Carlén 

KOMMUNSTYRELSEN 
2021-09-20 

Valkretsar och valdistrikt inför de allmänna valen 
2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta valkretsindelning i Täby kommun 
enligt Förslag till valkretsar och valdistrikt 2022, daterad den 1 
september 2021.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att antal valdistrikt i Täby kommun bestäms 
till 41 stycken, enligt Förslag till valkretsar och valdistrikt 2022, daterad 
den 1 september 2021. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna förslag om valkretsindelning 
till länsstyrelsen för fastställande. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna förslag om valdistrikt till 
länsstyrelsen att besluta om. 

Sammanfattning 

Inför de allmänna valen ska varje kommun lämna förslag till länsstyrelsen på 
indelning i valkretsar och valdistrikt. Vid de allmänna valen 2018 fick Täby 
kommun en uppmaning från länsstyrelsen om att se över sina valdistrikt då dessa 
innehöll distrikt uppdelade på två ytor, så kallade enklaver. Detta föranledde att 
en revidering av kommunens nyckelkodsområden gjordes år 2019. Förslag på 
valkretsar och valdistrikt grundar sig på de nya nyckelkodsområdena, 
fastighetsgränser, befolkningsökningar samt exploatering. Fokus har lagts på att 
ta bort enklaver, justera antalet röstberättigade per valdistrikt och anpassa 
gränserna till de nya nyckelkodsområdena som beslutades i kommunfullmäktige 
den 16 december 2019, § 164.  Föreslagna valdistrikt ökar från 38 valdistrikt till 
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41 valdistrikt, främst på grund av ett ökat antal röstberättigade. Förutom en 
ökning med tre valdistrikt har nio valdistrikt justerats.  

Vidare sker en mindre justering av valkrets där ett valdistrikt föreslås byta 
valkrets så att mandatet blir jämnt fördelat för var valkrets. 

Med tre nya valdistrikt krävs 21 fler röstmottagare, inklusive ordförande och vice 
ordförande, vilket innebär en ökad kostnad för valbudgeten på grund av arvoden 
och tillkommande administrativa kostnader. 

Ärendet behandlas i valnämnden den 9 september 2021. 

Ärendet 

Bakgrund 
Inför de allmänna valen ska länsstyrelsen besluta om och fastställa valkretsar och 
valdistrikt enligt kommunens förslag. Täby kommun har två valkretsar. En 
valkrets är ett geografiskt område för vilka det ska väljas ledamöter till den 
beslutande församling valet gäller. Enligt vallag (2005:837), (”vallagen”) bör ett 
valdistrikt innehålla mellan 1 000-2 000 röstberättigade, men får omfatta färre 
eller fler röstberättigade om det finns särskilda skäl.  

Förslaget till ny valdistriktsindelning har haft två huvudsakliga utgångspunkter, 
dels att hantera kommunens ökande folkmängd och dels att minska antalet 
distrikt som antingen har för många eller för få röstberättigade. Utformningen av 
Täby kommuns valdistrikt grundar sig på justerade nyckelkodsområden som 
beslutades i kommunfullmäktige den 16 december 2019, § 164. Det innebär att 
valdistrikten formades om i syfte att anpassa gränserna till de nya nyckelkods-
områdena och för att inte ha distrikt uppdelade på två ytor, så kallade enklaver, 
samt att justera antalet röstberättigade per valdistrikt. 

Justeringen av nyckelkodsområden år 2019 gick från 118 stycken till 187 stycken 
nyckelkodsområden. Vid övervägandet tog man hänsyn till skolområden, 
nuvarande och kommande fastighetsgränser, nuvarande och kommande 
detaljplaner, statistik över befolkningsutveckling och demografi i kommunen 
samt rörelsemönster mellan exempelvis hemmet och skolor. Detta innebär att 
kommunen inför framtiden kan justera valdistrikten när befolkningsmängden 
ökar med hänsyn till att nya bostadsområden tillkommer.  
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Valkretsar 
I samband med att kommunen ändrade nyckelkodsområdena, och för att det 
tillkommit fler röstberättigade i kommunen, behöver även en marginell justering 
göras av valkretsar. Täby kommun har två valkretsar, den västra valkretsen och 
den östra valkretsen. 

Den västra valkretsen omfattas av valdistrikt nummer 1 till 19. Den östra 
valkretsen omfattas av valdistrikt nummer 20 till 41. Prognosen för röst-
berättigade år 2022 beräknas för västra valkretsen inneha 30 197 antal 
röstberättigade och för den östra kretsen motsvarande inneha 26 739 antal 
röstberättigade. Vid de allmänna valen 2018 innehöll den västra valkretsen 
25 501 antal röstberättigade och den östra valkretsen innehöll 25 656 antal 
röstberättigade.  

Vid de allmänna valen 2018 var det en jämn mandatfördelning om 27 mandat 
vardera mellan kommunens två valkretsar. På grund av ett ökat antal 
röstberättigande inför valet 2022 behöver ett valdistrikt byta valkrets för att 
mandatfördelningen fortsatt ska vara jämn. Därför föreslås att valdistriktet 
Åkerbyvägen byter valkrets från västra till östra, detta för att jämna ut antalet 
röstberättigade som i sin tur kommer att jämna ut mandatfördelningen till 27 
mandat per valkrets. Förslaget kan ses i sin helhet i bilaga 1 och mer detaljerat i 
bilaga 2 till tjänsteutlåtandet. 

 

Valdistrikt 
Vid de allmänna valen 2018 hade Täby kommun 38 valdistrikt. Den nya 
indelningen omfattar 41 valdistrikt. Det är mindre justeringar som har gjorts i de 
tidigare valdistrikten på grund av att valdistrikt inte bör innehålla enklaver eller 
ha för många eller för få röstberättigade. Hänsyn har tagits till fastighetsgränser 
och prognos för ökad befolkningsmängd samt fler röstberättigade i framtiden. 

Totalt har tre nya valdistrikt tillkommit. Utöver det är det nio valdistrikt av de 
tidigare 38 stycken som har justerats. Även om det antalsmässigt tillkommit tre 
nya valdistrikt är det ett tidigare valdistrikt som har utgått och ersatts av två nya, 
varför det enligt tabell nedan är totalt fyra nybildade valdistrikt. Observera att 
förslaget i sin helhet kan ses i bilaga 1 och att nedan beskrivning i tabellform har 
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som syfte att belysa de förändringar som gjorts i jämförelse med de allmänna 
valen 2018. Dessa förändringar går också att ses i kartbilder i bilaga 2. 

Tabell: I nedan tabell följer de distrikt som föreslås ändras i enlighet med de 
nya justerade nyckelkodsområdena från år 2019 samt vilka nya valdistrikt som 
bildats. Resterande valdistrikt lämnas utan åtgärder. Förslaget kan ses i sin 
helhet i bilaga 1 och mer detaljerat i bilaga 2. 

Valdistrikt Åtgärd Resultat Resultat 
1. Ella gård norra 
 
2.Roslags-Näsby 
norra 
 

Enklav. Enklav flyttas från 
Ella Gård norra till 
Roslags-Näsby 
norra.  

Justerade 
valdistrikt. 

3. Grindtorp södra 
(Biblioteksgången) 
 
4.Täby centrum 
 

Grindtorp södra 
innehåller en enklav 
kallad Biblioteksgången 
samt att Täby centrum 
innehåller för många 
röstberättigade. 

Valdistriktet Täby 
centrum delas i två, 
där norra delen 
bildar ett nytt 
valdistrikt som heter 
Storstugan och där 
den södra delen 
fortsatt heter Täby 
centrum. Där ingår 
även dåvarande 
Biblioteksgången 
(den gamla enklaven 
till Grindtorp S).  
 
Grindtorp S kvarstår 
men utan enklav. 

Nytt valdistrikt 
bildas, 
Storstugan. 

5.Åkerbyvägen  
 
6.Marknadsvägen 
 

Justerat 
nyckelkodsområde. 
 
 

Gräns justeras att 
följa ny 
nyckelkodsindelning.  

Valdistrikt 
Åkerbyvägen 
byter valkrets 
från västra till 
östra. 

7.Grindtorp N 
 

För många 
röstberättigade. 

Valdistriktet delas i 
två och ett nytt 
valdistrikt bildas 
över Täby park.   
 

Valdistrikt 
Grindtorp N 
kvarstår och ett 
nytt valdistrikt 
bildas, Täby 
park. 

8.Lahäll, 
Näsbygård 
 

Justerat 
nyckelkodsområde. 

Gräns justeras att 
följa ny 
nyckelkodsindelning.  

Justerat 
valdistrikt. 
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9.Slottsparken 
med flera 
 

För många 
röstberättigade. 

Valdistriktet delas i 
två och utgår 
namnmässigt. De två 
nya valdistrikten 
som bildas heter 
Näsbypark Västra 
och Näsby slott.  
 

Valdistrikt 
Slottspark med 
flera utgår och 
ersätts med två 
nya valdistrikt; 
Näsbypark 
Västra och 
Näsby Slott. 

Röstberättigande i valdistrikten 
Täby kommun har, under de senaste åren, haft en ökad befolkningstillväxt och 
kommer i framtiden även efter det allmänna valet 2022 ha fortsatt ökad 
befolkningstillväxt, vilket innebär fler röstberättigade. I förslaget på valdistrikts-
indelning har det därför tagits höjd för att möta en ökad befolkningsmängd och 
antalet röstberättigade även efter de allmänna valen 2022 och europavalet 2024. 
Det kommer därmed endast krävas mindre justeringar i valdistrikten till 
nästkommande val. 

Ett valdistrikt bör enligt vallagen inneha mellan 1000-2000 röstberättigade. I 
förslag till valkretsar och valdistrikt ligger prognosen mellan 842-1839 
röstberättigade per valdistrikt för år 2022.  

Ekonomiska överväganden 

Då antalet valdistrikt utökas från 38 stycken till 41 stycken innebär det att 
rekrytering av röstmottagare behöver utökas. Varje valdistrikt har tidigare haft 
sju röstmottagare inklusive ordförande och vice ordförande vardera på valdagen, 
vilket innebär att 21 stycken fler röstmottagare inklusive ordförande och vice 
ordförande behöver rekryteras inför valet 2022 och arvoden för dessa behöver tas 
upp i valbudgeten samt administrativa kostnader.  

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Ann-Charlotte Mann 
Avdelningschef verksamhetsstöd och utveckling 
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Bilagor 

1. Förslag till valkretsar och valdistrikt 2022, daterat den 1 september 2021 

2. Underlag till justerade valkretsar och valdistrikt 2022, daterat den 1 
september 2021 

Expedieras 

Länsstyrelsen i Stockholms län 

Valnämnden, Täby kommun 

Valkansli, Täby kommun  

CIS-ingenjör, Carolina Wånggren 
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