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Dnr KS 2017-295

Valnämnden

Valkrets- och valdistriktindelning 2018
Förslag till valnämndens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag till valkrets- och
valdistriktsindelning tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag till valkrets- och
valdistriktsindelning tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Fyra nya valdistrikt skapas:
01.18 Domkyrko 18 (Övre Vasastaden NV)
01.19 Domkyrko 19 (Folkets Park)
01.20 Domkyrko 20 (Vallastaden)
33.10 Berga 10 (Södra Ekkällan).
2. Gränserna för följande distrikt justeras:
01.04 Domkyrko 4 (Övre Vasastaden V)
01.08 Domkyrko 8 (Ekkällan-Stolplyckan)
01.11 Domkyrko 11 (Fridhem)
01.14 Domkyrko 14 (Valla)
01.16 Domkyrko 16 (T1 S)
04.01 Slaka 1 (Lambohov C)
04.02 Slaka 2 (Lambohov Ö)
04.04 Slaka 4 (Lambohov S)
33.9 Berga 9 (Garnisonen Hagaberg m fl)
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3. Kommunens valkretsindelning ska vara oförändrad.

Ärende
På förslag av kommunfullmäktige ska länsstyrelsen senast den 1 december året
före ett val besluta om kommunens indelning i valdistrikt. Indelningen i
valkretsar ska beslutas av kommunfullmäktige senast den 31 oktober året före
valår, för att därefter fastställas av länsstyrelsen.
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Valnämnden har låtit Statistik & Utredningar göra en beräkning av antalet
röstberättigade i kommunens olika delar och utifrån detta föreslå lämplig
valdistriktsindelning.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att fyra nya valdistrikt bildas och att
gränsen mellan ytterligare nio valdistrikt justeras. Dessutom föreslås att
valkretsindelningen ska vara oförändrad.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse 2017-08-14
Statistik & Utredningars förslag inklusive kartor över valdistriktsförändringar
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Bakgrund
Valdistrikt
På förslag av kommunfullmäktige ska länsstyrelsen senast den 1 december året
före ett val besluta om kommunens indelning i valdistrikt.
Valnämnden i Linköpings kommun anser att det helst inte bör vara mer än
1 600 röstberättigade i ett valdistrikt. Fler röstberättigade innebär ökad
arbetsbelastning för röstmottagarna och försenad inrapportering av
valresultatet.
På uppdrag av valnämnden har Statistik & Utredningar utarbetat förslag till
justeringar av valdistrikt, med utgångspunkt i aktuell folkmängd vid årets slut
2016, samt med hänsyn tagen till den förväntade utvecklingen fram till valet
2018 enligt 2017 års befolkningsprognos för delområden inom kommunen.
I beräkningarna har man utgått från antalet röstberättigade i kommunvalet. För
de allra flesta valdistrikt är detta antal något större än antalet röstberättigade i
riksdagsvalet.
Valkretsar
Indelningen i valkretsar ska beslutas av kommunfullmäktige senast den 31
oktober året före valår, för att därefter fastställas av länsstyrelsen.
Nuvarande valkretsindelning fastställdes inför 2006 års val.
Den nya vallagen innehåller förändringar avseende mandatfördelning.
Förändringen innebär att mandaten i kommunfullmäktige i en kommun som är
en enda valkrets ska fördelas mellan partier som fått minst 2 procent av
rösterna i kommunen. I en kommun som är indelad i två eller flera valkretsar
ska mandaten fördelas mellan partier som fått minst 3 procent av rösterna i
kommunen. Linköpings kommun är indelad i tre valkretsar. Nytt är också att
utjämningsmandat är infört i de kommuner som är kretsindelade i syfte att
skapa en mer proportionell mandatfördelning.
Ekonomiska konsekvenser
Bemanning och utrustning av de föreslagna fyra nya valdistrikten beräknas
kosta ca 200 000 kronor.
Kommunala mål
Ur kommunfullmäktiges övergripande mål:
7. En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet
Oavsett var i kommunen man bor ska man ha möjlighet att påverka och bidra till
Linköpings utveckling. Jämlikheten ska öka och alla invånare ska kunna känna
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trygghet, såväl socialt som ekonomiskt. Sociala insatser ska vara förebyggande, ha
barnen i fokus samt bygga på samverkan, helhetssyn och långsiktighet.
Valnämndens egna mål:
Alla röstberättigade i Linköping ska ha möjlighet att rösta i allmänna val och
folkomröstningar.
De allmänna valen ska genomföras med högre valdeltagande än förra gången.

Uppföljning och utvärdering
Valnämnden kommer att följa upp och utvärdera den nya indelningen efter
2018 års val.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Susanne Aman

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen

