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Paragraf 176 Ärendenummer KS2021/582 

Beslut om valdistrikt inför valet 2022 

Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till nya valdistrikt med kartbilagor, daterat 
den 9 augusti 2021. 

Ärendet 
Ett protokollsutdrag har inkommit från valnämnden den 30 augusti 2021. Av 
protokollsutdraget framgår att valnämnden den 10 september 2019, § 53 gav 
valnämnden kommunledningsförvaltningen i uppdrag att göra en allmän översyn 
över samtliga valdistrikt och återkomma till nämnden med förslag. I uppdraget 
framkommer att 1500-2000 personer per distrikt ska vara riktmärket, gärna med 
riktning mot 1500 personer. Hänsyn ska även tas till nya bostadsområden som kan 
komma till. 

Med anledning av uppdraget tillsattes en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag till 
nya distrikt. Gruppen består av en utredare, GIS-ingenjör samt strategisk 
samhällsplanerare med kunskap inom befolkningsprognoser för Enköpings 
kommun.  

Inför valnämnden den 16 februari 2021 togs ett preliminärt förslag till nya distrikt 
fram baserat på den befolkningsstatistik som fanns tillgänglig då (förslag fastställt 
2021-02-09, VALN 2019/5). Nu har detta förslag till distrikt setts över utifrån den 
senaste befolkningsstatistiken som tillgängliggjordes i mars 2021. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på kommunledningsförvaltningen, i samarbete med 
kompetenser på samhällsbyggnadsförvaltningen. Valnämnden berett ärendet och 
lämnat förslag till beslut den 9 augusti 2021.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Enligt protokollsutdraget från valnämnden så har hänsyn tagits, utöver uppdraget 
från valnämnden, till vallagen samt ett antal hänsynstagande som Valmyndigheten 
identifierat i en vägledning för kommunernas arbete med framtagande av nya 
distrikt:  
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 Ett valdistrikt skall 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.  

 Undantag till intervall får göras om det är ett geografiskt svårtillgängligt 
område eller om befolkningen väntas öka/minska kraftigt inom kort  

 Valdistrikten ska utformas så det inte bildas enklaver  
 Röstberättigade ska ha en bra väg till lokalen, till exempel inte passera en 

annan vallokal längs vägen 
 Ett valdistrikts gränser ska i första hand följa topografiska och bestående 

landmärken, till exempel vattendrag, vägar. 
 Valdistrikts gränser kan också följa befintliga fastighetsgränser eller t. ex. 

kommunens statistikområden (det som nedan refereras till som NYKO) 
 Gränserna ska inte gå I sick-sack över andra gränser utan helst helt och 

hållet följa befintliga gränser.  

Utöver detta har utgångspunkten varit att förändringar av befintliga valdistrikt ska 
vara så små som möjligt för att påverkan på röstberättigade (till exempel att man 
ska få byta valdistrikt från förra valet) ska vara så liten som möjligt. Detta var en 
erfarenhet från Uppsala kommuns arbete med valdistriktsöversyner som de delgav 
i en intervju.  

Utifrån den senaste befolkningsstatistiken och befolkningsprognosen föreslås inga 
justeringar. Det förslag till valdistrikt som presenterades för valnämnden den 16 
februari 2021 bedöms fortfarande vara hållbart. 

I den valdistriktsindelning som föreslås har ändringar av distrikten främst 
motiverats av att distrikt är eller väntas bli för stora, för att göra distrikten mer 
logiska eller  för att distrikten ska sammanfalla bättre med NYKO. I det senare 
fallet, när gränser justeras för att följa kommunens statistikområden, så har det 
sällan haft någon större påverkan på de röstberättigade.  

Samtliga ändringarna finns sammanfattade i bilagan ”sammanfattande tabell 
förslag till ändringar av valdistrikt inför valet 2022”, daterad den 9 augusti 2021, 
och de nya distriktens utformning är dokumenterade i kartbilagorna, daterade den 
9 augusti 2021. 

I förslaget föreslås antalet distrikt ökas från 22 till 24 stycken. Tre nya distrikt 
förslås: Gånsta, Bredsand och Åkersberg. Gånsta och Bredsand är ett resultat av 
att distriktet Gånsta-Bredsand delas i två distrikt då det redan förra valet hade fler 
än 2000 röstberättigade. Distriktet Åkersberg är utbrutet från distrikten Fanna och 
Bergvreten, då särskilt Bergvreten annars väntas få för många röstberättigade 
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nästa val. Angående de nya valdistriktens namn så ska de områden som avses så 
att en person med lokalkännedom ska kunna förstå vad som avses bara genom att 
läsa namnet. Bedömningen är att ”Gånsta”, ”Bredsand” och ”Åkersberg” är namn 
som beskriver de nya distrikten på ett sätt som uppfyller detta kriterium.  

Utöver det som redan kommenterats föreslås medelstora förändringar i distrikten, 
S:t Illian N, S:t Illian S, Enögla, Kryddgården och Korsängen. Detta då gränserna 
justerats för att antalet röstberättigade ska falla bättre inom det intervall som gavs i 
valnämndens uppdrag. Dessutom är förslaget att Prinsbo flyttas från distriktet 
Lillkyrka till Gånsta då det bedöms som en mer logisk indelning med tanke på hur 
bebyggelsen hänger ihop.  

I övriga distrikt sker inga förändringar eller väldigt små som bedöms ha liten eller 
ingen påverkan på de röstberättigande.   

Värt att nämnas är också två distrikt som i förslaget lämnas orörda, nämligen 
Västerleden S och Romberga. I båda valdistrikten väntas antalet röstberättigade 
överstiga den övre gränsen 2025 men inför valet 2022 ligger antalet väl inom det 
önskvärda intervallet. Bedömningen är därför att det i nuläget inte går att göra en 
långsiktigt hållbar justering av dessa distrikt, utan att en översyn bör göras av 
dessa två distrikt inför valet 2024 och/eller 2026.  

Senast den 31 oktober 2021 behöver kommunfullmäktige fatta beslut om ändringar 
av valdistrikten. Kommunfullmäktiges förslag till distrikt ska sedan fastställas av 
Länsstyrelsen i Uppsala län senast den 1 december. För Enköpings del betyder 
det att sista tillfället för kommunfullmäktige att fatta beslut på ett ordinarie 
sammanträde är den 15 oktober 2021.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-08-30 
Sammanfattning tabell över ändringar distrikt, 2021-08-09 
Kartbilagor, 2021-08-08  
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen i Uppsala län, för åtgärd 
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Kommunledningsförvaltningen 
Malin Kvist  
 0171-62 58 03 
malin.kvist@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Beslut om valdistrikt inför valet 2022 

Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till nya valdistrikt med kartbilagor, daterat 
2021-08-09 

Ärendet 

Bakgrund 
Ett protokollsutdrag har inkommit från valnämnden den 30 augusti 2021. Av 
protokollsutdraget framgår att valnämnden den 10 september 2019 paragraf 53 
gav valnämnden kommunledningsförvaltningen i uppdrag att göra en allmän 
översyn över samtliga valdistrikt och återkomma till nämnden med förslag. I 
uppdraget framkommer att 1500-2000 personer per distrikt ska vara riktmärket, 
gärna med riktning mot 1500 personer. Hänsyn ska även tas till nya 
bostadsområden som kan komma till. 

Med anledning av uppdraget tillsattes en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag till 
nya distrikt. Gruppen består av en utredare, GIS-ingenjör samt strategisk 
samhällsplanerare med kunskap inom befolkningsprognoser för Enköpings 
kommun.  

Inför valnämnden den 16 februari 2021 togs ett preliminärt förslag till nya distrikt 
fram baserat på den befolkningsstatistik som fanns tillgänglig då (förslag fastställt 
2021-02-09, VALN2019/5). Nu har detta förslag till distrikt setts över utifrån den 
senaste befolkningsstatistiken som tillgängliggjordes i mars 2021. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på kommunledningsförvaltningen, i samarbete med 
kompetenser på samhällsbyggnadsförvaltningen. Valnämnden berett ärendet och 
lämnat förslag till beslut den 9 augusti 2021.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Enligt protokollsutdraget från valnämnden så har hänsyn tagits, utöver uppdraget 
från valnämnden, till vallagen samt ett antal hänsynstagande som Valmyndigheten 
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identifierat i en vägledning för kommunernas arbete med framtagande av nya 
distrikt:  

 Ett valdistrikt skall 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.  

 Undantag till intervall får göras om det är ett geografiskt svårtillgängligt 
område eller om befolkningen väntas öka/minska kraftigt inom kort  

 Valdistrikten ska utformas så det inte bildas enklaver  
 Röstberättigade ska ha en bra väg till lokalen, till exempel inte passera en 

annan vallokal längs vägen 
 Ett valdistrikts gränser ska i första hand följa topografiska och bestående 

landmärken, till exempel vattendrag, vägar. 
 Valdistrikts gränser kan också följa befintliga fastighetsgränser eller t. ex. 

kommunens statistikområden (det som nedan refereras till som NYKO) 
 Gränserna ska inte gå I sick-sack över andra gränser utan helst helt och 

hållet följa befintliga gränser.  

Utöver detta har utgångspunkten varit att förändringar av befintliga valdistrikt ska 
vara så små som möjligt för att påverkan på röstberättigade (till exempel att man 
ska få byta valdistrikt från förra valet) ska vara så liten som möjligt. Detta var en 
erfarenhet från Uppsala kommuns arbete med valdistriktsöversyner som de delgav 
i en intervju.  

Utifrån den senaste befolkningsstatistiken och befolkningsprognosen föreslås inga 
justeringar. Det förslag till valdistrikt som presenterades för valnämnden den 16 
februari 2021 bedöms fortfarande vara hållbart. 

I den valdistriktsindelning som föreslås har ändringar av distrikten främst 
motiverats av att distrikt är eller väntas bli för stora, för att göra distrikten mer 
logiska eller  för att distrikten ska sammanfalla bättre med NYKO. I det senare 
fallet, när gränser justeras för att följa kommunens statistikområden, så har det 
sällan haft någon större påverkan på de röstberättigade.  

Samtliga ändringarna finns sammanfattade i bilagan ”Sammanfattande tabell 
förslag till ändringar av valdistrikt inför valet 2022”, daterad 2021-08-09, och de nya 
distriktens utformning är dokumenterade i kartbilagorna, daterade 2021-08-09.1 

I förslaget föreslås antalet distrikt ökas från 22 till 24 stycken. Tre nya distrikt 
förslås: Gånsta, Bredsand och Åkersberg. Gånsta och Bredsand är ett resultat av 

 
1 Observera att antalet röstberättigade som anges i tabellerna i kartbilagorna är 
baserade på 2020 års befolkningsprognos. Därför skiljer de sig något från tabellen 
i bilagan ”Sammanfattande tabell förslag till ändringar av valdistrikt inför valet 
2022”. 
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att distriktet Gånsta-Bredsand delas i två distrikt då det redan förra valet hade fler 
än 2000 röstberättigade. Distriktet Åkersberg är utbrutet från distrikten Fanna och 
Bergvreten, då särskilt Bergvreten annars väntas få för många röstberättigade 
nästa val. Angående de nya valdistriktens namn så ska de områden som avses så 
att en person med lokalkännedom ska kunna förstå vad som avses bara genom att 
läsa namnet. Bedömningen är att ”Gånsta”, ”Bredsand” och ”Åkersberg” är namn 
som beskriver de nya distrikten på ett sätt som uppfyller detta kriterium.  

Utöver det som redan kommenterats föreslås medelstora förändringar i distrikten, 
S:t Illian N, S:t Illian S, Enögla, Kryddgården och Korsängen. Detta då gränserna 
justerats för att antalet röstberättigade ska falla bättre inom det intervall som gavs i 
valnämndens uppdrag. Dessutom är förslaget att Prinsbo flyttas från distriktet 
Lillkyrka till Gånsta då det bedöms som en mer logisk indelning med tanke på hur 
bebyggelsen hänger ihop.  

I övriga distrikt sker inga förändringar eller väldigt små som bedöms ha liten eller 
ingen påverkan på de röstberättigande.   

Värt att nämnas är också två distrikt som i förslaget lämnas orörda, nämligen 
Västerleden S och Romberga. I båda valdistrikten väntas antalet röstberättigade 
överstiga den övre gränsen 2025 men inför valet 2022 ligger antalet väl inom det 
önskvärda intervallet. Bedömningen är därför att det i nuläget inte går att göra en 
långsiktigt hållbar justering av dessa distrikt, utan att en översyn bör göras av 
dessa två distrikt inför valet 2024 och/eller 2026.  

Senast den 31 oktober 2021 behöver kommunfullmäktige fatta beslut om ändringar 
av valdistrikten. Kommunfullmäktiges förslag till distrikt ska sedan fastställas av 
Länsstyrelsen i Uppsala län senast den 1 december. För Enköpings del betyder 
det att sista tillfället för kommunfullmäktige att fatta beslut på ett ordinarie 
sammanträde är den 15 oktober 2021.  

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser är identifierade.  

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Inga sociala eller miljömässiga konsekvenser är identifierade.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-30 
Sammanfattning tabell över ändringar distrikt, daterad 2021-08-09 
Kartbilagor, daterade 2021-08-08  
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Ulrika K Jansson  
Kommundirektör  
Enköpings kommun 

 
 
 
Malin Kvist 
Utredare 
Enköpings kommun.  

 
Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen i Uppsala län, för åtgärd 
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Valdistrik
t ID före 
beslut 

Valdistrik
t namn 
före 
beslut  

Röstberättigade 
före beslut 
2020, 2025, 
2030  (baserat 
på 2020 års 
siffror)  

Prognos 
röstberättigade 
efter beslut 
enligt förslag 
2022 

Prognos 
röstberättigade 
efter beslut 
enligt förslag 
2025 

Prognos 
röstberättigade 
efter beslut 
enligt förslag 
2030 

Ny 
gränsdragning 
– förklaring 
och kommentar 

Påverkan på 
röstberättigade 

03810225 Svinnegarn 2020: 1088 
2025: 1082 
2030: 1087 
 

1133 1104 1076 Ingen stor 
förändring, 
anpassning till 
NYKO gräns. 

Ingen  

03810127 Sparrsätra 2020: 1103 
2025: 1077 
2030: 1095 

1119 1071 1030 Liten förändring, 
anpassning till 
NYKO gräns. 

Liten 

03813331 Torstuna 2020: 1326 
2025: 1294 
2030: 1209 

1367 1279 1211 Anpassning efter 
NYKO 

Liten påverkan. 

03811804 Skolsta 2020: 1361 
2025: 1278 
2030: 1248 

1395 1391 1385 Ingen stor 
förändring, 
anpassning till 
NYKO gräns  

Ingen  
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03810122 Enögla 2020: 1366 
2025: 1380 
2030: 1589 

1672 1619 1678 Några hus norr om 
Bergsgatan har 
flyttats till Enögla 
valdistrikt istället för 
att ingå i St Ilian N 
som tidigare. Det är 
för att anpassa 
NYKO gräns. 

Viss 

03810123 Västerleden 
N  

2020: 1416 
2025: 1476 
2030: 1532 

1458 1416 1431 - Ingen  

03810107 Västerleden S 
(Förslag A)*  

2020: 1531 
2025: 2359 
2030: 2721 

1735 2292 2777 Enligt prognos vänta 
distriktet bli för stort 
2025. Översyn 
behöver göras inför 
valet 2024 
alternativt 2026. 
Ändring behöver 
göras innan valet 
2024 eller 2026.    

Ingen  

03810526 Hummelsta 2020: 1452 
2025: 1491 
2030: 1583 

1516 1501 1586 Anpassning NYKO  Ingen  

03813132 Fjärdhundra 2020: 1510 
2025: 1380 
2030: 1385 

1550 1553 1615 - Ingen  

03811703 Grillby 2020: 1550 
2025: 1592 
2030: 1700 

1627 1609 1711 - Ingen  



2021-07-21

03810120 S:t Ilian N 2020: 1560 
2025: 1651 
2030: 1747 

1788 1705 1757 Justeringar i 
valdistrikt för att 
jämna ut 
befolkningsmängden 
i S:t Illian N, S:t 
Illian S och Enögla 
samt för att 
säkerställa att 
befolkningsmängden 
inte överstiger 2000 
och att valdistriktets 
form     

Viss  

03810108 S:t Ilian S 2020: 1653 
2025: 1819 
2030: 1907 

1424 1568 1699 Justeringar i 
valdistrikt för att 
jämna ut 
befolkningsmängden 
och säkerställa att 
befolkningsmängden 
inte överstiger 2000 
samt områdesformen 
blir mer reguljär 

Viss  

03810124 Romberga 2020: 1657 
2025: 1901 
2030: 2083 

1797 2127 2235 Ingen ändring nu. 
Finns ingen logiskt 
sätt att justera 
valdistrikt, 
järnvägen blir 
naturlig barriär. 
Prognos strax över 
2000 år 2030 

Liten   
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03812128 Örsundsbro 
Ö 

2020: 1673 
2025: 1749 
2030: 1812 

1774 1887 1950 Anpassning till 
NYKO  

Viss  

03812629 Örsundsbro 
V 

2020: 1690 
2025: 1632 
2030: 1676 

1613 1561 1545 Anpassning till 
NYKO  

Viss 

03810901 Lillkyrka 2020: 1814 
2025: 1696 
2030: 1697 

1807 1732 1757 Prinsbo flyttar till 
Bredsand. Mer 
logiskt på grund av 
hur bebyggelsen 
hänger ihop.  

Medel 

03810105 Kryddgården 2020: 1848 
2025: 1997 
2030: 2112 

1625 1735 2052 Delar av 
Kryddgården flyttas 
till St Illian södra.  

Medel  

03810106 Munksundet 2020: 1876 
2025: 1780 
2030: 1797 

1825 1722 1686 - Ingen  

Nytt distrikt  Gånsta 
(tidigare del 
av Gånsta-
Bredsand)  

- 1398 1512 1534 Nytt distrikt i och 
med att Gånsta-
Bredsand blivit 
alldeles för stort. 
Storskogen får 
tillhöra Gånsta.  

Stor  



2021-07-21

Nytt distrikt  Bredsand 
(tidigare del 
av Gånsta-
Bredsand)  

- 1348 1566 2069 Nytt distrikt i och 
med att Gånsta-
Bredsand blivit 
alldeles för stort. 
Prinsbo flyttas till 
Bredsand från 
Lillkyrka  

Stor  

03810109 
 

Bergvreten 
(Förslag A*) 

2020: 1316 
2025: 1943 
2030: 2148 

1722 1847 1882 Fanna, Bergvreten 
och delar av 
Korsängen slås ihop 
och blir till tre nya 
distrikt. Ytterliggare 
ett distrikt skapas 
(Åkersberg) 

Stor  

03810112 
 

Fanna 
(Förslag A*) 

2020: 1851 
2025: 2662 
2030: 2759 

1672 1863 1926  Stor  

03810110 Korsängen 
(Förslag A*)  

2020: 1872 
2025: 2171 
2030: 2383 

1662 1766 1822  Medel  

Nytt distrikt  Åkersberg  
(Förslag A*) 

- 1094 1325 1521  Stor  

 



Namn 18 år plus 2025 18 år plus 2030

Bergvreten (förslag A) 1805 1878

Bergvreten (förslag B) 1782 1854

Bergvreten (förslag C) 1301 1369

Bredsand 1380 1803

Enögla 1612 1833

Fanna (förslag A) 1940 2020

Fanna (förslag B) 1940 2020

Fanna (förslag C) 2253 2445

Fjärdhundra 1380 1385

Grillby 1592 1700

Gånsta 1600 1740

Hummelsta 1491 1583

Korsängen 1697 1890

Kryddgården 1777 1871

Lillkyrka 1658 1659

Munksundet 1780 1797

Romberga 1901 2083

S:t Ilian N 1828 1928

S:t Ilian S 1630 1723

Skolsta 1278 1248

Sparrsätra 1077 1095

Svinnegarn 1082 1087

Torstuna 1204 1122

Västerleden N 1476 1532

Västerleden S (förslag A) 2359 2721

Västerleden S, Västra delen (förslag B) 1591 1770

Västerleden S, Östra delen (förslag B) 768 951

Åkersberg (förslag A) 1334 1502

Åkersberg (förslag B) 1357 1526

Åkersberg (förslag C) 1525 1586

Örsundsbro V 1561 1600

Örsundsbro Ö 1807 1878



Namn 18 år plus 2025 18 år plus 2030

Bredsand 1380 1803



Namn 18 år plus 2025 18 år plus 2030

Enögla 1612 1833



Namn 18 år plus 2025 18 år plus 2030

Fjärdhundra 1380 1385



Namn 18 år plus 2025 18 år plus 2030

Grillby 1592 1700



Namn 18 år plus 2025 18 år plus 2030

Gånsta 1600 1740



Namn 18 år plus 2025 18 år plus 2030

Hummelsta 1491 1583



Namn 18 år plus 2025 18 år plus 2030

Bergvreten (förslag A) 1805 1878

Fanna (förslag A) 1940 2020

Korsängen 1697 1890

Åkersberg (förslag A) 1334 1502



Namn 18 år plus 2025 18 år plus 2030

Kryddgården 1777 1871



Namn 18 år plus 2025 18 år plus 2030

Lillkyrka 1658 1659



Namn 18 år plus 2025 18 år plus 2030

Munksundet 1780 1797



Namn 18 år plus 2025 18 år plus 2030

Romberga 1901 2083



Namn 18 år plus 2025 18 år plus 2030

Skolsta 1278 1248



Namn 18 år plus 2025 18 år plus 2030

Sparrsätra 1077 1095



Namn 18 år plus 2025 18 år plus 2030

S:t Ilian N 1828 1928



Namn 18 år plus 2025 18 år plus 2030

S:t Ilian S 1630 1723



Namn 18 år plus 2025 18 år plus 2030

Svinnegarn 1082 1087



Namn 18 år plus 2025 18 år plus 2030

Torstuna 1204 1122



Namn 18 år plus 2025 18 år plus 2030

Västerleden N 1476 1532



Namn 18 år plus 2025 18 år plus 2030

Västerleden S (förslag A) 2359 2721



Namn 18 år plus 2025 18 år plus 2030

Örsundsbro V 1561 1600



Namn 18 år plus 2025 18 år plus 2030

Örsundsbro Ö 1807 1878
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