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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Valkretsindelning för landstingsval perioden 2006-2010
Ärendet
Inför valet till landstingsfullmäktige 2006 måste Stockholms läns landstings
indelning i valkretsar fastställas.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att fastställa landstingskommunens indelning i tolv valkretsar enligt
valkretsberedningens förslag
att underställa länsstyrelsen beslutet.

Bakgrund
Inför valet till landstingsfullmäktige 2006 måste Stockholms läns landstings
indelning i valkretsar fastställas.
I vallagen finns bestämmelser om landstingskommuns indelning i valkretsar.
Indelningen beslutas av landstingsfullmäktige sedan kommunerna beretts
tillfälle att yttra sig. Landstingets beslut ska meddelas före utgången av
oktober året före det år då val av landstingsledamöter första gången ska äga
rum enligt den beslutade indelningen. Beslutet ska prövas och fastställas av
länsstyrelsen.
Valkretsberedningen sände ut förslaget om valkretsindelning 2006-2010 till
kommunerna i Stockholms län och partiorganisationerna i Stockholms län
för yttrande.

Bilagor
1 Förslag till valkretsindelning 2006-2010
2 Utdrag ur valkretsberedningens protokoll 2005-08-23
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Den föreslagna valkretsindelningen för landstingsvalet år 2006 tillämpades
vid valet år 2002. Den omfattar 12 valkretsar varav 6 utgörs av Stockholms
stad.
Ingen av de kommuner och partiorganisationer som yttrat sig har haft några
erinringar mot förslaget till valkretsindelning.
Valkretsberedningen beslöt den 23 augusti 2005 att föreslå en oförändrad
valkretsindelning vid 2006 års landstingsval enligt det framlagda förslaget.

Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 24 augusti 2005.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 20 september 2005.
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Bilagor

Förslag till valkretsindelning 2006-2010
SV

Botkyrka, Salem, Södertälje, Nykvarn

SO

Haninge, Huddinge, Nynäskamn

O

Lidingö, Nacka, Tyresö, Värmdö

NO

Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker

N

Sollentuna, Solna, Sundbyberg

NV

Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Upplands-Bro, Upplands - Väsby

Stockholms stad Valkrets I - VI
I

Södermalm, Gamla Stan, Enskede

II

Bromma, Kungsholmen

III

Norrmalm, Östermalm

IV

Östra Söderort

V

Västra Söderort

VI

Yttre Västerort
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Utdrag ur valberedningens protokoll 23 augusti 2005-09-13
§ 4 Förslag till valkretsindelning för perioden 2006-2010
Efter genomgång av de inkomna remissvaren beslutade valkretsberedningen
föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa landstingskommunens indelning i tolv valkretsar enligt
beredningens förslag (bilaga) samt
att underställa länsstyrelsen beslutet.

