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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Valkretsindelning till landstingsval för perioden 2010-2014
Ärendet
Inför valet till landstingsfullmäktige 2010 måste Stockholms läns landstings
indelning i valkretsar fastställas.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutade enligt valkretsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att fastställa landstingskommunens indelning i tolv valkretsar
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Botkyrka, Salem, Södertälje, Nykvarn
Haninge, Huddinge, Nynäshamn
Lidingö, Nacka, Tyresö, Värmdö
Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker
Sollentuna, Solna, Sundbyberg
Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Upplands-Bro, Upplands Väsby
Stockholms stad

att underställa länsstyrelsen beslutet.
Bakgrund
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 2010-2014 till
kommunerna i Stockholms län och partiorganisationerna i Stockholms län
för yttrande.
Den föreslagna valkretsindelningen för landstingsvalet år 2010 tillämpades
vid valet år 2006. Den omfattar 12 valkretsar varav 6 utgörs av Stockholms
stad.
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsens valkretsberedning behandlade ärendet den
15 september 2009.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 22 september 2009.
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Ärendet och dess beredning
Landstingsstyrelsens valkretsberedning har den 15 september 2009 beslutat
att fastställa landstingskommunens indelning i tolv valkretsar enligt beredningens förslag
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Botkyrka, Salem, Södertälje, Nykvarn
Haninge, Huddinge, Nynäshamn
Lidingö, Nacka, Tyresö, Värmdö
Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker
Sollentuna, Solna, Sundbyberg
Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Upplands-Bro, Upplands Väsby
Stockholms stad

att underställa länsstyrelsen beslutet.

Av länets totalt 26 kommuner har sexton inkommit med svar på remissen.
(Stockholms stad preliminärt beslut). Tolv kommuner har inte några erinringar mot förslaget om oförändrad valkretsindelning. Norrtälje, Täby och
Danderyds kommuner anser att det är för stor skillnad i storlek mellan
valkretsarna Nord och Nordost vad gäller innevånarantal, man bör därför till
nästa val 2014 se över valkretsindelningen i länet. Österåkers kommun anser
att valkrets NO bör delas upp i två delar enligt följande: ”En valkrets för
Danderyd, Täby och Vallentuna; En valkrets för Norrtälje, Vaxholm och
Österåker. Vad gäller Stockholms stad har, enligt preliminär uppgift, inte
staden några erinringar men meddelar att följande förändringar inom vissa
valkretsar har ägt rum: De stadsdelar (Gamla stan, Stureby och Östberga)
som till 2006 flyttades till valkrets 1 återförs till valkrets 3, 4 och 5.
Jan Stefansson (KD) med instämmande av Gustav Andersson (C)
överlämnade följande yttrande: ”Kristdemokraterna föreslår att
valkretsindelningen förändras så att dessa får en till antalet väljare jämnare
fördelning. Idag är Stockholms stads valkretsindelning i många fall hälften
så stor som valkretsarna i länet. Detta missgynnar mindre partier. I enlighet
med skrivelsen från landstingsstyrelsens valkretsberedning ” utgångspunkten
för en valkretsindelning bör vara att uppnå en rättvisande
partiproportionalitet, dvs. så långt möjligt en överensstämmelse med det
utfall som uppnås om länet vore en enda valkrets” anser vi att valkretsarna i
Stockholms stad bör vara färre till antal och innefatta fler antal
röstberättigade i dessa valkretsar för att mer kunna jämföras till storlek med
övriga valkretsar i länet.”

