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Kommunfullmäktige 

 
 

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, 
indelning i valkretsar och valdistriktsindelning 
till valet 2018 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att det vid valet 2018 ska utses  
61 ledamöter i kommunfullmäktige. Antalet ersättare ska vara hälften 
av det antal platser som varje parti erhållit i valet. Detta innebär ingen 
förändring jämfört med nuvarande fördelning 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att valkretsindelningen vid valet 2018 ska 
vara oförändrad. Kalmar kommun ska således vara indelad i två val-
kretsar Kalmar Norra och Kalmar Södra. 

 
3. Kommunfullmäktige beslutar om tre förändringar i valdistrikten jäm-

fört med valet 2014: 
a. Valdistriktet Rockneby-Revsudden delas i två valdistrikt 
b. Del av valdistriktet Berga förs över till Bergavik 
c. Del av Djurängen västra förs över till Djurängen östra 

 
4. Kommunfullmäktige beslutar att namnen på det tidigare valdistriktet 

Rockneby-Revsudden efter delningen bli Rockneby samt Drag-
Revsudden  

 

Bakgrund 
Länsstyrelsen har begärt att kommunfullmäktige tar ställning till ett antal frågor 
som berör det kommande valet 2018. Dels antalet ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige, dels kommunens indelning i valkretsar och valdistrikt. 
 
Antalet ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bestämmer hur många ledamöter och ersättare som full-
mäktige ska ha. Enligt kommunallagen ska dock en kommun av Kalmars stor-
lek ha minst 61 ledamöter. Antalet ersättare ska, enligt beslut i kommunfull-
mäktige, vara hälften av det antal platser som varje parti erhållit i valet. 
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Vi ser ingen anledning att ändra på detta utan föreslår att antalet ledamöter och 
ersättare ska vara oförändrat vid 2018 års val. 
 
Valkretsar 
Vid val till kommunfullmäktige får kommunen delas in i två valkretsar eller fler 
om en kommun har 36 000 röstberättigade eller fler. En valkrets bör utformas 
så att den kan beräknas få minst 13 fasta valkretsmandat. Den ska ha en sam-
manhängande gränslinje, om det inte finns särskilda skäl för något annat. Kal-
mar kommun har sedan tidigare två valkretsar Kalmar Norra och Kalmar 
Södra. Det finns ingen anledning till att ändra valkretsarna. De ligger relativt 
nära varandra befolkningsmässigt. Den 1 mars 2017 hade Kalmar Norra 
25 668 röstberättigade och Kalmar Södra 26 684 röstberättigade.  
 
Valdistrikt 
Varje kommun ska delas in i geografiska röstningsområden (valdistrikt). Enligt 
vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Om 
det finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 röstberättigade 
eller fler än 2 000 röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 röst-
berättigade endast om det finns synnerliga skäl. 
  
Kalmar har 40 valdistrikt. De förslag på förändringar som föreslås ger utrymme 
för en fortsatt ökande befolkning. I Kalmar kommun har känd byggnation med 
utökning av antalet röstberättigade som följd varit en faktor som påverkat val-
distriktens gränsdragning. Målsättningen har varit att de nya valdistrikten ska 
vara ”hållbara” även vid förändringar i bostadsbeståndet. Ett minskat antal 
röstberättigade i de största valdistrikten underlättar också rösträknandet. De av 
valnämnden föreslagna förändringarna innebär att antalet valdistrikt utökas 
från 40 till 41. Förändringarna som föreslås är följande: 

• Rockneby-Revsudden delas i två valdistrikt. Efter förändringen får val-
distrikten 1 097 respektive 956 röstberättigade  

• Delar av valdistriktet Berga förs över till Bergavik. Efter förändringen 
får valdistrikten 1 792 (Berga) respektive 1 271 (Bergavik) röstberätti-
gade  

• Del av Djurängen västra förs över till Djurängen östra. Efter föränd-
ringen får valdistrikten 1 168 (Djurängen västra) respektive 1 151 
(Djurängen östra) röstberättigade  

 
Uppgifterna om röstberättigade baseras på uppgifter från SCB per 2016-12-31. 
De röstberättigade räknas här som de som fyller 18 under året eller är äldre. 
 
De exakta förändringarna av valdistriktens gränser framgår av bifogade kartor. 
 
Samråd har skett med valnämnden. 
 
 
Susanne Eriksson   
utredare   
 
 
Bilagor 
Kartor över de valdistrikt som ska föreslås förändras 
Länsstyrelsens skrivelser den 12 maj och 16 maj 2017 inkl. lista över samtliga 
valdistrikt samt antalet röstberättigade 31 mars 2017 per valdistrikt 
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