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Kommunfullmäktige

Motion av Jonas Segersam m fl (alla KD) om kommunens
indelning i valkretsar vid valet 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Vid avgörandet deltagande
Marlene Burwick (S), Fredrik Ahlstedt (M), Eva Christiernin (S) Caroline Hoffstedt (S), Ulrik
Wärnsberg (S), Loa Mothata (S), Linda Eskilsson (MP) Rickard Malmström (MP), Ilona
Szatmari Waldau (V), Therez Olsson (M),
Rikard Sparby (M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KD) Simon
Alm (SD)
Uppsala 20 september 2017
Marlene Burwick/Ingela Persson
Ärendet
Jonas Segersam m fl (alla KD) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 25 maj 2016 att Uppsala kommun från och med kommunfullmäktigevalet
2018 består av en valkrets.
Motionen återges som bilaga 1.
Nämndbehandling
Valnämnden behandlade ärendet vid sammanträde den 18 maj 2017 och överlämnade beslutet
i ärendet till kommunstyrelsen genom att föreslå att motionen besvaras i överensstämmelse
med beslutet om valkretsar. Protokollsutdrag återges som bilaga 2.

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se

Föredragning
Kommunfullmäktige ska enligt vallagen senast 31 oktober året före valår besluta om
valkretsindelning. Ett förslag till valkretsindelning har förelagts kommunfullmäktige i ett
parallellt ärende.
Förslaget är att kommunen ska utgöras av en valkrets och motionen föreslås därmed besvaras.
För motiv hänvisas till ärendet översyn av valkretsar och valdistrikt inför de allmänna valen
2018.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt i föreliggande ärende.
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Motion angående kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018
Efter ändringar i vallagen är nu grundregeln att en kommun består av en valkrets. Det tidigare kravet
om att en kommun, med minst 24.000 röstberättigade var tvingad att delas in i valkretsar är borttaget
fr o m allmänna valen 2018.
Nya vallagen skriver i 4 kap, §§ 11-12
"11 § Vid val till kommunfullmäktige är kommunen en enda valkrets, om inte något annat följer av 12 §.
12 § Om en kommun har 36 000 personer eller fler som har rösträtt, får kommunen delas in i två eller flera
valkretsar. En kommun som har färre än 36 000 personer som har rösträtt får delas in i valkretsar endast om det
finns särskilda skäl för det."

Valen till kommunfullmäktige har genom denna förändring gjorts proportionella med
utjämningsmandat, på samma sätt som i riksdags och landstingsvalen. Representationen blir
proportionerlig utifrån hela valresultatet varvid valkretsarna i sak har spelat ut sin roll.
Detta innebär att Uppsala kommun nu borde bestå av en enda valkrets. Det som kvarstår är regeln
enligt kommunallagen, 5 kap, 1§ om hur stort ett fullmäktige minst måste vara.
Valkretsindelningens negativa demokratiska konsekvenser har tidigare varit flera. En direkt
konsekvens har varit att alla röster i valet till kommunfullmäktige inte har varit lika mycket värda
beroende på var i kommunen man bor, eller vilket parti man röstar på. Ett parti kunde mista eller vinna
ett flertal mandat på bara några få rösters marginal, då fördelningen grundades enbart på aktuell
valkrets och inte kommunen som helhet.
Det huvudsakliga syftet med valkretsar var i den stora kommunreformen 1970 att lokala intressen
skulle få genomslag i samband med de stora kommunsammanslagningarna runt i Sverige. På så vis
kunde synpunkter från de tidigare, mindre kommunerna komma fram i kommunfullmäktige. Det har
nu gått 35 år sedan dess. Idag förekommer det ytterst sällan lokala partier i en viss del av en kommun,
eller lokala intressen som ger valkretsarna någon betydelse.
Utifrån detta, samt att i princip inget parti i de senaste valen till kommunfullmäktige har använt sig av
valkretslistor, kan valkretsindelningen ses som utspelad. Slutsatsen gällande valkretsindelningen är
därför att det i nuläget inte finns några skäl att behålla den. Uppsala kommun bör därför använda
grundregeln i nya vallagen om att kommunen ska utgöra endast en valkrets.
Kristdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta
Uppsala kommun från och med kommunfullmäktigevalet 2018 består av en valkrets
att
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VALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-05-18
Plats och tid:

Storskogen, 18:30-19:20

Beslutande:

Caisa Lycken (MP), ordförande
Jan Öman (M), vice ordförande
Anders U Eriksson (S)
Tone Tingsgård (S) ersätter Johan
Pelling (S)
Karolina Larfors (L)

Övriga:

Annica Sundel, sekreterare
Åsa Nilsson Bjervner, stabschef
Tomas Andersson, handläggare

Utses att justera:

Jan Öman (M)

Justeringens
plats och tid:

Kommunledningskontoret 18 maj 2017

Ersättare:

Pia-Maria Ivarsson (MP)
Ali Akis (V)
Kajsa Lindner (C)

Paragrafer: 16 - 19

Underskrifter:
Caisa Lyc en (MP), ordförande

--- Jan Öman (M), justerare

/-hvy,gd
Annica Sundel, sekreterare
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Valnämnden

Datum:

2017-05-18

Datum för
anslags uppsättande: 2017-05-19
Förvaringsplats
för protokollet:
Underskrift:

Datum för anslags nedtagande:
Sista dag för överklagande:

2017-06-09
2017-06-12

Stationsgatan 12

(Ldc..-ca.
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Annica Sundel
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2017-05-18

§ 19

Motion av Jonas Segersam m.fl (alla KD) om kommunens indelning i valkretsar
vid valet 2018
VLN-2017-0011
Beslut
Valnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen i överensstämmelse med beslut om valkretsar.

Sammanfattning
Jonas Segersam m fl (alla KID) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den
25 maj 2016 att Uppsala kommun från och med kommunfullmäktigevalet 2018 består av en
valkrets.
Kommunfullmäktige ska enligt vallagen senast 31 oktober året före valår besluta om
valkretsindelningen. För motivering hänvisas till ärendet översyn av valkretsar och valdistrikt inför
de allmänna valen 2018.

Justerandes sign
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