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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Valnämnden 
Sammanträdesdatum: 2021-06-03 
Anslaget sätts upp: 2021-06-04             Anslaget tas ned: 2021-06-26 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Eva Ryman 

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, lokal: Landsort/Teams, 2021-06-03 kl. 15.00-15.05 

Beslutande 
Åke Jonson (M), ordförande 
Margaretha Gustafsson (M), deltar på distans 
Bo Persson (L), deltar på distans 
Gullevi Karlsson-Pehrsson (S) tjänstgör för Johan Augustsson (S) 
Carl Marcus (SD) deltar på distans, tjänstgör för Björn Larsson (SD) 

 

   

Icke tjänstgörande ersättare 
Gunnel Jonson (M), deltar på distans 
Greta Olin Landström (PPiN), deltar på distans 
 

 

 

Övriga deltagare 
Rebecca Skoglund, kommunsekreterare 
Eva Ryman, sekreterare, deltar på distans 

 

 
 
 

Paragrafer 
§§ 17 - 18 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen Kansliavdelningen i anslutning till Valnämndens sammanträde 

Underskrifter 
 
 
 
Åke Jonsson (M) 
ordförande 

 
Gullevi Karlsson-Pehrsson (S) 
justerare 

 
  
 
Eva Ryman 
sekreterare  

  



 

PROTOKOLL Sida 2(5) 
Valnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-06-03  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning              

§ 17/21 Fastställande av dagordning 
 

§ 18/21 Svar på remiss - Valkretsindelning vid val till regionfullmäktige 2022  

  Övriga frågor 
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§ 17/21 

Fastställande av dagordning 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 

______  
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§ 18/21 VN/2021/0004/110 

Svar på remiss - Valkretsindelning vid val till regionfullmäktige 
2022 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att inte ha något att invända mot den föreslagna 
valkretsindelningen för val till regionfullmäktige 2022.  
 

Ärendet 
Regionstyrelsens valkretsberedning har för yttrande remitterat förslag till valkretsindelning vid val till 
regionfullmäktige 2022. Valkretsberedningens förslag är att samma valkretsindelning tillämpas 2022 
som vid valet till dåvarande landstingsfullmäktige 2014. Det innebär en indelning av regionen i 
följande tolv valkretsar.  
1. Stockholm 1 (Södermalm-Enskede)  
2. Stockholm 2 (Bromma-Kungsholmen)  
3. Stockholm 3 (Norrmalm-Östermalm)  
4. Stockholm 4 (Östra Söderort)  
5. Stockholm 5 (Västra Söderort)  
6. Stockholm 6 (Yttre Västerort)  
7. Sydväst (Botkyrka, Salem, Södertälje, Nykvarn)  
8. Sydost (Haninge, Huddinge, Nynäshamn) 
 9. Ost (Lidingö, Nacka, Tyresö, Värmdö)  
10. Nordost (Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker)  
11. Nord (Sollentuna, Solna, Sundbyberg)  
12. Nordväst (Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Upplands-Bro, Upplands Väsby)  
 
Regionfullmäktige beslutar i ärendet den 12 oktober 2021.  
 
Indelningen i valkretsar inför valet 2022 måste beslutas av regionfullmäktige senast den 31 oktober 
2021. Kommunerna i regionen bereds tillfälle att yttra sig över förslaget till valkretsindelning. 
Beslutet ska för att gälla även fastställas av länsstyrelsen. Enligt länsstyrelsen måste 
regionfullmäktige fatta ett nytt beslut om valkretsindelning inför valet 2022, även om inga ändringar 
skulle önskas jämfört med indelningen i valet 2018. 
 
Vallagen (2005:837) innehåller bestämmelser om valkretsarnas utformning.   
 
Regionledningskontoret ser ingen anledning att förändra den sedan länge gällande indelningen av 
regionen i tolv valkretsar.  Regionledningskontoret har utgått från information från Valmyndigheten 
om antal röstberättigade per den 1 mars 2021. I regionledningskontorets tjänsteutlåtande, daterat 
2021-05-04, finns en sammanställning av fördelningen av fasta mandat vid en indelning i tolv 
valkretsar. Länsstyrelsen beslutar om den slutliga fördelningen av hur många fasta valkretsmandat 
som varje valkrets ska ha.   
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Valnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att inte ha något att invända mot den föreslagna 
valkretsindelningen för val till regionfullmäktige 2022.  
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§ 18/21 

Proposition 
Ordförande Åke Jonsson (M) ställer proposition på bifall eller avslag till förslaget till yttrande och 
finner att valnämnden beslutat att bifalla förslaget. 

Beslutsunderlag 
Regionstyrelsens remiss 2021-05-20 
Regionledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-05-04 
 

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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