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Förändring av valdistrikt inför 2022-års val
STK-2021-875
Sammanfattning

Inför valår ser valnämnden över valdistriktens storlek och utformning. Utifrån gjord översyn
föreslås förändringar i Malmö stads valdistriktsindelning inför de allmänna valen 2022, vilken
innebär en ökning med 18 nya valdistrikt från nuvarande 192 till 210.
Översynen har också identifierat ett behov av att justera 25 valdistriktsnamn för att öka enhetligheten samt underlätta för väljare och valadministration.
Det förordas att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att föreslå Länsstyrelsen i Skåne län att besluta om valdistriktsindelning i enlighet med valnämndens upprättade
förslag i ärendet.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beslutar föreslå Länsstyrelsen i Skåne län att besluta om valdistriktsindelning i Malmö stad i enlighet med valnämndens upprättade förslag.
Beslutsunderlag
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Valnämnden beslut 210525 § 20
Valdistrikt till 2022 för Malmö stad
Tjänsteskrivelse från valnämnden
Bilaga 9.1 Valfastighet på Rosengård
Bilaga 13 Sammanställning samtliga valdistrikt Malmö stad
Bilaga 12 Holma
Bilaga 11 V Sorgenfri
Bilaga 10 V Söderkulla
Bilaga 9 Rosengård
Bilaga 8 Spårvägen och Katrinelund
Bilaga 7 Djupadal S
Bilaga 6 Lindängen Almvik
Bilaga 5 Riseberga
Bilaga 4 Limhamns hamn
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Bilaga 3 Hyllievång
Bilaga 2 Västra Hamnen
Bilaga 1 Sammanställning nya och ändrade valdistrikt 2022
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210621 Förändring av valdistrikt inför 2022-års val

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-21
Kommunstyrelsen 2021-08-18
Kommunfullmäktige 2021-09-02
Beslutet skickas till

Valnämnden
Länsstyrelsen i Skåne län
Ärendet

Ett valdistrikt är ett geografiskt område som ska 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.
För varje valdistrikt ska det finnas en vallokal.
Länsstyrelsen beslutar om kommunens indelning i valdistrikt på förslag av kommunfullmäktige.
Kommunen ska se över indelningen året närmast före det år då ordinarie val till riksdagen ska
hållas. Länsstyrelsens beslut om indelning i valdistrikt ska meddelas senast den 1 december året
före det år då beslutet ska tillämpas första gången.
Valnämnden har nu inkommit med förslag till valdistriktsindelning inför 2022-års val.
Valnämndens förslag
Valnämnden anför i sitt förslag sammanfattningsvis följande. Vid en genomgång av valdistriktens storlek har det visats sig nödvändigt att bilda 18 nya distrikt. Detta beror dels på den betydande befolkningsökningen, dels på behov av korrigeringar som aktualiserats. Härigenom kommer valdistriktens genomsnittsstorlek att vara omkring 1 190 röstberättigade och valdistrikten
beräknas därmed ha en hanterbar storlek. Åtta distrikt har i mars 2021 under 1 000 röstberättigade men med hänsyn till särskilda skäl i form av främst kontinuitet, föreslås inga korrigeringar
avseende dessa distrikt. Förslag på förändringarna presenteras områdesvis i valnämndens tjänsteskrivelse och kompletteras av mer detaljerade uppskattningar av antal röstberättigade samt geografiska översikter.
Vissa ändringar föreslås även i valdistriktsnamnen då en övergripande översyn har genomfört
där gator eller andra lokala geografiska platser har prioriterats framför väderstreck. Detta har
motiverats av ett behov från såväl väljare som valkansli, då väderstrecken som förkortas med enstaka bokstäver upplevs som förvirrande i vallokalen. Namn med gator, parker och torg upplevs
som enklare för väljarna vilket leder till att det bli enklare att hitta till rätt vallokal. För valkansliet
innebär även de geografiska namnen en förenkling, då valmaterialet som skickas ut inför valdagen med mindre sannolikhet hamnar i fel vallokal. Förändringarna framgår av en bilaga till valnämndens tjänsteskrivelse.
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Förändringar i valdistriktsindelningen kommer inte att påverka valkretsarna i Malmö.
Valnämndens förslag finns i sin helhet bilagt ärendet.
Ansvariga

Jonas Rosenkvist Avdelningschef
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör

