SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-09-27

Kommunstyrelsen

§168

Dnr KS 2021-1224

Valdistrikt mandatperioden 2022-2026
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar om ändring av valdistriktsindelningen i Norrtälje kommun enligt bilaga 1
till kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 24 augusti 2021, och överlämnar det till
Länsstyrelsen i Stockholms län för fastställande.

Sammanfattning av ärendet
Vid den översyn av valdistriktsindelningen som kommunen ska göra inför varje val har ett distrikt
inom Norrtälje kommun bedömts bli för stort vid valen 2022. Med anledning av detta har ett förslag till
reviderad distriktsindelning tagits fram. Förslaget innebär att valdistriktet Bältartorp – Hamnen delas
upp i två nya distrikt, Bältartorp och Norrtälje hamn. Målsättningen är att i möjligaste mån bevara den
existerande indelningen och att de ändringar som görs ska kunna vara bestående över en längre tid.
Enligt förslaget lämnas övriga valdistrikt oförändrade.

Beslutsunderlag
§128 KSAU Protokollsutdrag samt tjänsteutlåtande avseende Valdistrikt mandatperioden 2022-2026

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag, och finner att man beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Länsstyrelsen i Stockholms län
Val- och demokratinämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-09-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§128

Dnr KS 2021-1224

Valdistrikt mandatperioden 2022-2026
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar om ändring av valdistriktsindelningen i Norrtälje kommun enligt bilaga 1
till kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 24 augusti 2021, och överlämnar det till
Länsstyrelsen i Stockholms län för fastställande.

Sammanfattning av ärendet
Vid den översyn av valdistriktsindelningen som kommunen ska göra inför varje val har ett distrikt
inom Norrtälje kommun bedömts bli för stort vid valen 2022. Med anledning av detta har ett förslag till
reviderad distriktsindelning tagits fram. Förslaget innebär att valdistriktet Bältartorp – Hamnen delas
upp i två nya distrikt, Bältartorp och Norrtälje hamn. Målsättningen är att i möjligaste mån bevara den
existerande indelningen och att de ändringar som görs ska kunna vara bestående över en längre tid.
Enligt förslaget lämnas övriga valdistrikt oförändrade.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande angående ändring av valdistriktsindelning 2021 (KS)
Bilaga 1 Karta över förslag till ny valdistriktsindelning för Bältartorp och Norrtälje hamn
Bilaga 2 Karta över antal röstberättigade per 1 mars 2021 i den föreslagna uppdelningen av
Bältartorp och Norrtälje hamn
Bilaga 3 Tabell över antal röstberättigade per valdistrikt enligt gällande indelning, daterad den 1 mars
2021
Bilaga 4. §31 VDN Protokollsutdrag med tjänsteutlåtande avseende Ändring av valdistrikt
mandatperioden 2022-2026

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsekontorets
arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Länsstyrelsen i Stockholms län
Val- och demokratinämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2021-09-01
Diarienummer: KS 2021-1224

Kommunstyrelsekontoret
Handläggare:
Titel:
E-post:

Johanna Edin
Nämndsekreterare
johanna.edin@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ändring av valdistriktsindelning i Norrtälje kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar om ändring av valdistriktsindelningen i Norrtälje kommun enligt bilaga 1
till kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 24 augusti 2021, och överlämnar det till
Länsstyrelsen i Stockholms län för fastställande.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Vid den översyn av valdistriktsindelningen som kommunen ska göra inför varje val har ett distrikt inom
Norrtälje kommun bedömts bli för stort vid valen 2022. Med anledning av detta har ett förslag till
reviderad distriktsindelning tagits fram. Förslaget innebär att valdistriktet Bältartorp – Hamnen delas
upp i två nya distrikt, Bältartorp och Norrtälje hamn. Målsättningen är att i möjligaste mån bevara den
existerande indelningen och att de ändringar som görs ska kunna vara bestående över en längre tid.
Enligt förslaget lämnas övriga valdistrikt oförändrade.

Ärendet
Beskrivning
Enligt 4 kap 17 § vallagen (2005:837) ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade.
Distrikten får endast omfatta färre än 300 röstberättigade om det finns synnerliga skäl. Inför varje val
ska en översyn av valdistriktsindelningen göras som sedan Länsstyrelsen i Stockholms län ska
besluta om.
Kommunstyrelsekontoret har under andra kvartalet 2021 sett över den nuvarande indelningen och
funnit att den är i behov av en ändring inför kommande val. Som underlag till den föreslagna
revideringen ligger Valmyndighetens statistik från den 1 mars 2021 över antalet kommunalt
röstberättigade samt befolkningsprognoser över kommunens delområden från 202. Det är framförallt
ett distrikt i Norrtälje tätort som bedöms bli för stort med hänsyn till prognosticerade inflyttningar under
det kommande året. Förslaget till ändrad indelning av distriktet bygger på principen om att behålla
nuvarande indelning i möjligaste mån, med målsättningen att indelningen ska vara bestående över en
längre tid.
Förslaget innebär att valdistriktet Bältartorp-Hamnen delas upp i två distrikt, Bältartorp och Norrtälje
hamn. Enligt den mer långsiktiga prognosen för hamnen kommer området omfatta cirka 5000 invånare
runt valen 2026, i vilket fall kommunstyrelsekontoret kommer behöva undersöka ifall området bör
delas upp ytterligare. Eftersom antalet boende inte kommer vara tillräckligt många vid de kommande
valen, är det en indelning som inte kan ske nu utan först inför nästkommande val 2026. Genom att dra
distriktsgränsen så att Norrtälje hamn utgör ett separat valdistrikt redan nu skapas bättre

förutsättningar för eventuella ytterligare ändringar av områdets indelning i framtiden. Enligt statistik
från den 1 mars 2021 kommer valdistriktet Bältartorp inneha cirka 1069 antal röstberättigade och
valdistriktet Norrtälje hamn inneha cirka 304 antal röstberättigade. Det innebär att Norrtälje hamn vid
föreliggande indelning kommer ha ett lägre antal röstberättigande än vad som är förenligt med
vallagen. Men med anledning av den prognosticerade inflyttningen under det kommande året, kommer
distriktet uppnå den lägre gränsen för antalet röstberättigade vid tidpunkten för valen. Enligt
beräkningar kommer antalet röstberättigade i Norrtälje hamn öka med cirka 720 personer, och således
uppnå en total på cirka 1024. I Bältartorp kommer antalet röstberättigade öka med cirka 614
röstberättigade, med ett sammanlagt antal på ca 1683 personer. Beräkningarna är gjorda utifrån en
uppskattning på ungefär två personer per hushåll.
Gällande övriga distrikt i Norrtälje kommun så ser kommunstyrelsekontoret ingen anledning är göra
ytterligare förändringar, även om det finns ett antal distrikt som kan komma att behöva delas upp på
sikt med anledning av en växande befolkning.
Ärendet har behandlats i val- och demokratinämnden den 26 augusti 2021.
Lagkrav
Vallagen (2005:837) reglerar valdistriktsindelning.
Enligt 4 kap 16 § vallagen ska varje kommun delas in i geografiska röstningsområden (valdistrikt). Om
det inte finns särskilda skäl för något annat, skall samtliga röstberättiga för varje fastighet hänvisas till
samma valdistrikt. Om kommunen har fler än en valkrets för val till kommunfullmäktige, skall varje
sådan krets omfatta ett eller flera valdistrikt.
Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt 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. Ett
valdistrikt får omfatta färre än 300 röstberättigade endast om det finns synnerliga skäl. Vidare ska
Länsstyrelsen, på förslag av kommunfullmäktige, besluta om kommunens indelning i valdistrikt.
Kommunen skall se över indelningen året närmast före det år då ordinarie val till riksdagen skall
hållas.
I vallagen 4 kap 18 § framgår att Länsstyrelsens beslut om indelning av valdistrikt skall meddelas
senast den 1 december året före det år då beslutet skall tillämpas första gången. Mindre ändringar i
indelningen i valdistrikt meddelas även efter denna tidpunkt, om det behövs med hänsyn till ändringar i
fastighetsindelningen.
Koppling till gällande styrdokument
Ej tillämpligt.
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Ej tillämpligt.

Förvaltningens analys och slutsatser
Vid föregående valdistriktsindelning 2017 inför valen 2018 delades två distrikt upp. Ett av dessa var
Norrtälje-Norra Innerstan, vars uppdelning resulterade i två nya valdistrikt, Bältartorp-Hamnen och
Övre Bryggårdsgärdet Mosebacke, som båda förväntas ha en stor ökad inflyttning framöver. Eftersom
ett valdistrikt ska omfatta minst 1000 röstberättigade var det inte möjligt att dela upp områdena
ytterligare vid den tidpunkten, utan att antalet röstberättigade hade blivit för få i något distrikt, även om
prognosen redan då var att antalet röstberättigade skulle komma att överstiga den övre gränsen
längre fram. I nuläget förutspås Bältartorp-Hamnen, som redogjorts ovan, bli så stort vid de
kommande valen att en ändring är nödvändig. Slutsatsen som kan dras är att det fortsätter vara den
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här centrala delen av Norrtälje som växer och kontinuerligt behöver ses över, även fortsättningsvis då
det nya valdistriktet Norrtälje hamn eventuellt kommer överstiga gränsen för antalet röstberättigade vid
valen 2026. Förvaltningen föreslår inte att området delas upp ytterligare vid den här översynen,
eftersom det skulle innebära att något av distrikten understiger den nedre gränsen enligt vallagen, och
skapa en större arbetsbelastning än nödvändigt. En sådan revidering skulle kräva ökad anställning av
personal och ett generellt större administrativt arbete, som förvaltningen anser vara en mindre lämplig
väg att gå.
Vidare analys vittnar om att valdistriktet Rådmansö, som vid den senaste översynen förutspåddes
behöva ändras mot bakgrund av VA-utbyggnaden i området, endast har ökat sitt antal röstberättigade
med drygt 100 personer. Även valdistriktet Norrtälje-Stadskärnan förväntades överstiga gränsen för
antalet röstberättigade vid valen 2022, men det distriktet omfattar för närvarande 1807 invånare och
saknar planerade nybyggen, vilket innebär att det inte föreslås någon förändring i nuläget. Samtidigt är
dessa två distrikt några av de som bör ses över inför valen 2026. Till den kategorin hör även
valdistrikten Rö-Skederid-Husby-Sjuhundra, Norrtälje-Grind-Långgarn, Bergshamra, Älmsta och
Rimbo-Norra, eftersom alla har ett relativt sätt stort antal röstberättigade i nuläget och vissa (Älmsta
och Rimbo-Norra) har ett flertal planerade bostadsbyggen. Redan vid ändringarna som utfördes 2013
inför valen 2014 gjordes bedömningen att valdistrikten Rådmansö och Rö-Skederid-Husby-Sjuhundra
på sikt skulle behöva förändras, vilket inte blivit aktuellt hitintills, men kommer sannolikt behöva ske
längre fram.
Förvaltningen vill understryka att även om den föreslagna ändringen innebär att det nya valdistriktet
Norrtälje hamn endast kommer omfatta cirka 304 röstberättigade i nuläget, så förväntas inflyttningen i
området under 2021-2022 öka i sådan grad att kravet på minst 1000 röstberättigade kommer uppfyllas
då valen 2022 äger rum.

Tidplaner
Ej tillämpligt

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Joakim Appelquist
Stabs- och planeringschef
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor
Bilaga 1: Karta över förslag till ny valdistriktsindelning för Bältartorp och Norrtälje hamn
Bilaga 2: Karta över antal röstberättigade per 1 mars 2021 i den föreslagna uppdelningen av
Bältartorp och Norrtälje hamn
Bilaga 3: Tabell över antal röstberättigade per valdistrikt enligt gällande indelning, daterad den 1 mars
2021
Bilaga 4: Protokollsutdrag från val- och demokratinämndens sammanträde den 26 augusti 2021

Beslut skickas till
Länsstyrelsen i Stockholms län
Val- och demokratinämnden
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Valdistriktsnamn
Rådmansö
Rö - Skederid - Husby-Sjuhundra
Norrtälje - Stadskärnan

Valdistriktskod Antal röstberättigade
2201
1101
111

1850
1818
1807

107

1779

Bergshamra
Norrtälje - Bryggården

2501
104

1773
1767

Rimbo Norra

1001

1581

Älmsta
Norrtälje - Solbacka
Norrtälje - Vigelsjö
Frötuna Norra
Estuna
Norrtälje - Grossgärdet - Nordrona
Edebo-Ununge

302
108
110
2302
1801
103
601

1558
1452
1411
1402
1399
1393
1382

Norrtälje - Bältartorp - Hamnen
Rimbo Södra
Norrtälje - Kvisthamra
Häverö
Riala
Norrtälje - Flygfältet
Gottröra - Närtuna
Hallsta Norra
Roslags-Bro
Rimbo Östra
Rimbo ombygd
Norrtälje - Fågelsången
Väddö Norra
Frötuna Södra
Blidö
Vätö

112
1002
101
504
2601
102
1401
502
2001
1004
1003
109
301
2301
2401
2101

1373
1330
1326
1300
1270
1269
1255
1243
1241
1199
1102
1091
1085
1081
1049
1036

105
901
801
106
501

1020
1012
1007
993
984

Norrtälje - Grind - Långgarn

Norrtälje Övre Bryggårdsgärdet Moseb
Fasterna
Edsbro
Norrtälje - Gransäter
Hallsta Centrum

Söderby Karl
Herräng
Hysingsvik
Väddö Södra
Lohärad - Malsta
Norrtälje - Färsna - Öster Knutby

1901
503
2502
201
1601
113

908
904
882
844
832
604

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-08-26

Val- och demokratinämnden

§31

Dnr VN 2021-13

Ändring av valdistrikt mandatperioden 2022-2026
Beslut
Val- och demokratinämnden föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar om ändring av valdistriktsindelningen i Norrtälje kommun enligt bilaga 1
till kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 24 augusti 2021, och överlämnar det till
Länsstyrelsen i Stockholms län för fastställande.

Sammanfattning av ärendet
Vid den översyn av valdistriktsindelningen som kommunen ska göra inför varje val har ett distrikt
inom Norrtälje kommun bedömts bli för stort vid valen 2022. Med anledning av detta har ett förslag till
reviderad distriktsindelning tagits fram. Förslaget innebär att valdistriktet Bältartorp – Hamnen delas
upp i två nya distrikt, Bältartorp och Norrtälje hamn. Målsättningen är att i möjligaste mån bevara den
existerande indelningen och att de ändringar som görs ska kunna vara bestående över en längre tid.
Enligt förslaget lämnas övriga valdistrikt oförändrade.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande angående ändring av valdistriktsindelning 2021 (2)
Bilaga 1 Karta över förslag till ny valdistriktsindelning för Bältartorp och Norrtälje hamn
Bilaga 2 Karta över antal röstberättigade per 1 mars 2021 i den föreslagna uppdelningen av
Bältartorp och Norrtälje hamn
Bilaga 3 Tabell över antal röstberättigade per valdistrikt enligt gällande indelning, daterad den 1 mars
2021

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordförande frågar om val- och demokratinämnden kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att nämnden beslutar i enlighet med
förslaget.

Beslutet ska skickas till
Länsstyrelsen i Stockholms län

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

