Sammanfattning
Ändringarna i vallagen gör att kommunfullmäktige har att besluta om eventuell indelning av
kommunen i valkretsar. Tidigare regler om valkretsarnas inbördes storlek har blivit inaktuella
genom inrättande av utjämningsmandat även kommunalt. Därmed finns möjlighet att låta
gränsdragningen mellan eventuella valkretsar bli mera naturlig än den hittillsvarande. Den
mest ”naturliga” indelningen är mellan tätorten Lund och övriga delar av kommunen. Dessa
övriga delar omfattar dock en så liten andel av befolkningen, att det rekommenderade
minimiantalet mandat uppnås, varför en utökning av antalet mandat i kommunfullmäktige,
exempelvis till 69, i så fall bör genomföras. En annan ”naturlig” indelning är längs Södra
stambanan – Ringvägen – Malmövägen. Även den västra delen av tätorten Lund blir
befolkningsmässigt relativt liten. Valnämnden föreslår, om kommunfullmäktige önskar indela
kommunen i flera valkretsar, en indelning i de tre nämnda. Därmed finns möjlighet för
partierna att uppträda med skilda listor i de skilda valkretsarna. Önskar fullmäktige i stället
betona kommunen som en sammanhållen enhet, skall den inte indelas i flera än en valkrets.
Indelas kommunen inte i valkretsar, skall spärren mot små partier vara 2 %, alltså ungefär
som hittills. Vid indelning i två eller flera valkretsar, skall denna spärr vara 3 %.
Valnämnden föreslår sålunda kommunfullmäktige besluta
att indela kommunen i de tre i utredningen nämnda valkretsarna, alternativt att ej indela
kommunen i valkretsar;
att, för det fall kommunfullmäktige beslutar indela kommunen i flera valkretsar, ge
valnämnden i uppdrag att återkomma om exakt gränsdragning i samband med förslag om
indelning i valdistrikt.
Valnämnden aktualiserar därutöver frågan om kommunfullmäktiges storlek.
Uppdraget
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti
att uppdra åt valnämnden att belysa följderna av beslut om att dela in Lunds kommun i två
eller flera valkretsar, alternativt en valkrets,
att besluta att valnämnden översiktligt ska redovisa argument för respektive emot valkretsindelning enligt de nya valreglerna,
att valnämnden ska – som ett underlag i det fall fullmäktige för sin del beslutar om valkretsindelning – ange om någon av de beskrivna valkretsindelningarna framstår som särskilt lämplig och därvid ange skälen för detta ställningstagande,
att valnämnden ska redovisa de givna uppdragen före utgången av år 2015
samt att kommunstyrelsen anvisar 50 000 kronor av kommunstyrelsen medel till förfogande
till valnämnden för uppdragets genomförande
Valnämnden har i sin tur uppdragit åt nämndens presidium att genomföra utredning enligt
fullmäktiges uppdrag. Vi överlämnar härmed nedanstående utredning och förslag.

Vi vill redan inledningsvis framhålla, att vi i samband med denna utredning inte i något avseende har beaktat de olika politiska partiernas nuvarande interna organisation inom
kommunen. Partiorganisationernas uppbyggnad beror huvudsakligen på medlemsantal och
medlemmarnas geografiska fördelning inom kommunen. Huruvida enskilda partier har valt att
bygga upp sin lokala organisation utifrån den hittillsvarande indelningen i valkretsar (eller
andra geografiska områden) eller ej, har inte i något avseende påverkat oss i samband med
den nu föreliggande utredningen, som i stället helt har styrts av strikt valtekniska
överväganden.
Beträffande de större politiska partierna har vi i denna utredning ”förenklat” partiernas namn
oavsett under vilket namn de faktiskt har uppträtt vid de olika enskilda valen.
I detta sammanhang aktuella förändringar i vallagen
Förarbeten
De i detta sammanhang aktuella förändringarna i vallagen (2005:837) har genomförts till följd
av regeringens proposition Proportionell fördelning av mandat och förhandsanmälan av
partier i val (2013/14:48), som i sin tur bygger på 2011 års vallagsutrednings delbetänkande
Proportionalitet i val samt förhandsanmälan av partier och kandidater (SOU 2012:94). Lagändringarna har kungjorts genom SFS 2014:1384; de har trätt i kraft fr o m den 1 januari
2015, men skall tillämpas först inför och vid de ordinarie valen år 2018.
När vi i det följande hänvisar till ”betänkandet”, ”propositionen” eller ”vallagen”, avser vi
det ovan nämnda delbetänkandet, den ovan nämnda propositionen samt vallagen i den lydelse
som skall tillämpas vid de ordinarie valen år 2018.
Andra förändringar i vallagen
Förändringarna i vallagen fr o m 2018 års val omfattar även ett antal andra moment under
valprocessen såsom
– obligatorisk föranmälan av partier
– obligatoriskt samtycke till kandidatur
– möjlighet till partisymboler på valsedlarna
– ökade möjligheter till personröstning
– nya regler om utbildning av röstmottagare
– ökad tillgänglighet vid röstning
– nya regler om bemanning och öppethållande vid förtidsröstning
Det finns ingen anledning att här redogöra för dessa förändringar i detalj, men för helhetens
skull vill vi erinra om att de nu aktuella frågorna om valkretsindelning (och därav följande
småpartispärr) ingår i ett betydligt större totalt förändringssammanhang.
Valkretsindelning
Hittills har en indelning av en kommun i valkretsar varit obligatorisk, om kommunen har haft
minst 24 000 röstberättigade eller har haft minst 51 ledamöter i sin fullmäktigeförsamling.
Därutöver har det funnits möjligheter att indela även kommuner med färre röstberättigade i
valkretsar. Varje valkrets skulle – i samtliga fall – omfatta minst 15 fullmäktige; om en valkrets var ”för liten” för att uppnå detta antal utifrån sin andel av de röstberättigade i kommunen, skulle den likväl erhålla sina 15 mandat och de övriga valkretsarnas fullmäktigeantal
minskas i motsvarande grad. Det har även funnits en föreskrift om att antalet fullmäktige
skulle fördelas så jämnt som möjligt mellan valkretsarna, dvs att valkretsarna skulle vara så
likstora som möjligt. I Lunds kommun har denna bestämmelse medfört att enskilda valdistrikt

vid behov har flyttats mellan de hittillsvarande två valkretsarna, så att fördelningen 32–33 har
kunnat upprätthållas mellan valkretsarna.
De ändringar i vallagen, som berör en kommuns indelning i valkretsar, återfinns i vallagens 4 kapitel. Enligt 12 § första stycket får en kommun, som har 36 000 eller flera röstberättigade, delas in i två eller flera valkretsar medan en kommun, som har färre än 36 000
röstberättigade, får delas in i valkretsar endast om det finns särskilda skäl för det. Enligt
paragrafens tredje stycke bör en valkrets utformas så att den kan beräknas få minst 13 fasta
valkretsmandat.
Enligt 14 § första stycket utgörs mandaten i en valkretsindelad kommun av dels fasta
valkretsmandat, dels (rörliga) utjämningsmandat. Enligt paragrafens andra stycke framgår att
de fasta mandaten uppgår till nio tiondelar (vid behov avrundat nedåt) och utjämningsmandaten till en tiondel (vid behov avrundat uppåt) av det totala antalet fullmäktigemandat. I
Lunds kommun innebär detta – med nuvarande 65 fullmäktigemandat – 58 fasta mandat och 7
utjämningsmandat. (Fortsättningsvis kommer varje fullmäktigeförsamling om 61–69 ledamöter att ha 7 utjämningsmandat och de återstående mandaten som fasta valkretsmandat.)
Tidpunkt för kommunfullmäktiges beslut om indelning i valkretsar framgår av 13 §. Tidpunkt för länsstyrelsens beräkning av antalet fasta mandat per valkrets – samt hur beräkningen
skall utföras – framgår av 15 §.
Av betänkandets kommentar till författningsförslaget framgår (betänkandet s 197) att riktmärket 13 fasta mandat – som innebär en ”avrundad” motsvarighet till den tidigare minimigränsen om 15 mandat – kan få underskridas (”bör” i stället för ”skall”) samt att tidigare bestämmelser om likstora valkretsar inte längre erfordras i och med att utjämningsmandat införs.
Mandatfördelning
Hittills har fullmäktigemandaten i en kommun fördelats enligt (den jämkade) uddatalsmetoden, varvid röstetalet för ett parti, som ännu inte har erhållit något mandat, har delats
med divisorn 1,4. Därefter har partiernas nya jämförelsetal erhållits genom att deras röstetal
successivt delats med divisorerna 3, 5, 7 och så vidare. I valkretsindelade kommuner har mandaten fördelats för varje valkrets för sig, och någon ”överflyttning” av röster mellan valkretsar
har inte varit möjlig. Någon särskild ”småpartispärr” har inte förekommit, utan antalet fullmäktige som skulle utses per valkrets (eller – i en icke-valkretsindelad kommun – för hela
kommunen) har i sig bestämt vilken faktisk spärr som har rått i valkretsen eller kommunen.
Av betänkandet framgår (tabell s 101) att den faktiska spärreffekten – i kombination med
förstadivisorn 1,4 – genomsnittligt har uppgått till omkring 70 % av den teoretiska spärren;
detta har medfört mycket varierande faktiska småpartispärrar från omkring 4,6 % i en valkrets
med 15 mandat, omkring 2,7 % i en valkrets med 26 mandat till omkring 1,4 % i en valkrets
med 49 mandat (vilket ju även har varit det högsta antalet fullmäktige i en icke-valkretsindelad kommun).
Liksom tidigare är det länsstyrelsen, som fördelar mandaten i kommunfullmäktigevalet.
De ändringar i vallagen, som berör mandatfördelning och småpartispärr återfinns i vallagens
14 kapitel. Lagtekniskt har föreskrifterna utformats så, att varje moment beskrivs med utgångspunkt i reglerna för riksdagsvalet (3 §–5 §). Därefter hänvisar reglerna för ”övriga val”
(6 §–8 §) – dvs valen till landstings- respektive kommunfullmäktige – till de olika momenten
vid riksdagsvalet. Enligt 6 § första stycket skall kommunfullmäktigemandaten fördelas mellan
de partier, som har uppnått minst 2 % av rösterna i hela kommunen; i en valkretsindelad kommun skall dock spärren uppgå till 3 % av rösterna.
Fördelningen av samtliga mandat i en icke-valkretsindelad kommun görs enligt den jämkade
uddatalsmetoden med förstadivisorn 1,2 bland de partier, som har uppnått 2 % av rösterna i
kommunen. Fördelningen av fullmäktigemandaten är därmed genomförd.

I en valkretsindelad kommun fördelas först de fasta mandaten i respektive valkrets på motsvarande sätt bland de partier som har uppnått 3 % av rösterna i hela kommunen. Därefter
görs en förnyad beräkning, varvid samtliga kommunfullmäktigemandat i hela kommunen fördelas på dessa partier och kommunen betraktas som en enda valkrets. Om något parti har erhållit fler mandat i den första beräkningen än i den andra, skall överskjutande mandat återläggas och i stället tilldelas ett parti som inte har erhållit fullt proportionell tilldelning av mandat. Partiernas jämförelsetal i de olika valkretsarna avgör vilket mandat som skall återläggas
respektive vilket parti som skall erhålla ett återlagt mandat. (Reglerna om återläggning kan
förväntas behöva tillämpas relativt sällan vid kommunfullmäktigeval, bl a på grund av det
större genomsnittliga antalet mandat i olika valkretsar.)
Efter att eventuell återläggning har genomförts skall varje parti erhålla så många av kommunens utjämningsmandat som behövs för att summan av fasta mandat och utjämningsmandat skall motsvara en kommunproportionell fördelning. Partiernas jämförelsetal i de olika
valkretsarna avgör var dessa utjämningsmandat placeras. Vid denna fördelning görs dock ett
undantag från den jämkade uddatalsmetoden så att jämförelsetalet för ett parti, som inte har
erhållit något fast mandat i en viss valkrets, i just denna valkrets skall vara lika med partiets
hela röstetal. (Kommentar: Denna åtgärd förbättrar således detta partis möjlighet att erhålla
åtminstone något mandat i ytterligare en av kommunens valkretsar. Regeln kan därmed i viss
mån anses ”kompensera” för en valkrets med förhållandevis få fasta mandat.)
Vallagskommitténs skäl för småpartispärr beroende på valkretsindelning eller ej
Kommunproportionalitet
Vallagskommitténs argumentation kring det ändrade kommunala valsystemet återfinns i betänkandets s 109ff. Kommittén konstaterar att en garanti för ”kommunproportionalitet” – dvs
att utjämningsmandat införs om en kommun indelas i valkretsar – innebär att valkretsarna inte
längre behöver göras likstora och att varje enskild kommun därmed kan anpassa sina valkretsar till de speciella förhållanden som råder i just den kommunen. En garanterad kommunproportionalitet innebär också att ”konstlade partibildningar eller andra valtekniska manövrer”
– varmed avses valkarteller etc – inte heller kan påverka den slutliga mandatfördelningen.
Kommittén konstaterar även att systemet med utjämningsmandat ”förenar fördelarna med
valkretsindelning och de fördelar som följer av att någon indelning inte görs” (båda citaten
från betänkandet s 109).
Mot bakgrund av de goda erfarenheter, som vunnits av det nuvarande landstingskommunala valsystemet sedan det infördes vid 1976 års val, föreslår därför kommittén att även det
primärkommunala valsystemet ändras till att vara helt kommunproportionellt oavsett om
kommunen är indelad i valkretsar eller ej. För att åstadkomma likformighet mellan valen till
riksdagen och valen till de kommunala församlingarna kompletteras även det primärkommunala valsystemet med ändrad förstadivisor (från 1,4 till 1,2), återläggning av överskjutande
mandat etc.
Småpartispärr
När det gäller valet av spärrnivå är kommitténs argumentation påfallande kortfattad. Efter att
ha konstaterat att det krävs att valsystemet ”motverkar en så långtgående partisplittring i fullmäktige att det blir avsevärda negativa effekter vad gäller möjligheterna att styra en kommun”
kommer kommittén fram till att den föredrar ”en mera enhetlig, tydligt angiven spärrnivå, på
samma sätt som i valen till riksdag och landsting” (båda citaten från betänkandet s 112). Därefter finner kommittén, utan annat uttryckligen angivet övervägande än att den har ”strävat
efter att ligga nära ett genomsnitt av den faktiska spärr som finns i dag”, att denna spärrnivå

bör vara ”3 procent i valkretsindelade kommuner och 2 procent i icke valkretsindelade kommuner” (betänkandet s 113). Vid detta ställningstagande förefaller kommittén ha påverkats av
i första hand följande faktorer:
1) att de flesta valkretsindelade kommuner hittills har haft en genomsnittlig valkretsstorlek på 25–29 mandat, vilket i sin tur har inneburit en faktisk småpartispärr på 2,4 % (29 mandat) till 2,8 % (25 mandat) (betänkandets tabell 2.11, s 82), dvs betydligt högre än 2 %,
2) att man därmed tillämpar samma spärr som vid val till (fortsättningsvis valkretsindelade) landstingskommuner,
3) att de kommuner, som redan idag har haft möjlighet att välja småpartispärr genom att
besluta om antalet fullmäktige respektive antalet valkretsar, även fortsättningsvis kan välja
mellan två olika fasta nivåer på sin småpartispärr genom att besluta om valkretsindelning eller
ej.
Vi noterar slutligen att kommitténs förslag i frågan om småpartispärr föranledde kommitténs
enda reservation (från Sverigedemokraternas företrädare, som förordar 2 % spärr, oavsett valkretsindelning eller ej). Kristdemokraternas företrädare avgav ett särskilt yttrande, enligt vilket hon förordar en enhetlig spärr på 2 % men likväl ställer sig bakom kommitténs förslag
mot bakgrund av att kommitténs förslag sammantaget uppfyller ”det grundläggande kravet att
öka proportionaliteten i de kommunala valresultaten samtidigt som möjligheten att vinna
representation i fullmäktige även för mindre partier överlag värnas” (betänkandet s 204).
Regeringens proposition följde i sin helhet kommitténs förslag. Vid den ursprungliga utskottsbehandlingen (konstitutionsutskottets betänkande 2013/14: KU 16) avgav Vänsterpartiets
ledamot reservation mot förslaget om skilda procentspärrar vid val till kommunfullmäktige,
Riksdagen beslutade därefter att uppskjuta behandlingen av de föreslagna ändringarna i vallagen till 2014/15 års riksdag. I samband med den förnyade utskottsbehandlingen (2014/15:
KU 2) förelåg dock enighet kring att tillstyrka propositionen i dess helhet, vilket även blev
riksdagens beslut.
Argument för/emot valkretsindelning
Det är således kommunfullmäktige, som – mot bakgrund av olika överväganden – beslutar om
kommunen skall vara indelad i valkretsar eller ej. I medierna har förhållandevis litet debatt
förekommit i denna fråga, och argumenten förefaller vara förhållandevis få. I korthet kan
följande argument för respektive emot valkretsindelning anges:
För valkretsindelning:
– Om kommunen består av områden med skilda egenskaper och behov, kan vart och ett av
dessa områden garanteras representation
– Dessa olika kommundelar kan därutöver tillförsäkras en helt ”egen” representation med
lokal anknytning, om partierna utnyttjar helt skilda listor för de olika valkretsarna
– ”Splittring” pga flera (mindre) partier motverkas i och med 3 %-spärren och därmed underlättas bildandet av en ”regeringsduglig” majoritet i fullmäktigeförsamlingen som helhet
– Färre mandat i var och en av flera valkretsar medger listor med färre antal kandidater för
var och en av valkretsarna, vilket bidrar till att öka ”närheten” mellan kandidater och väljare
– Även två ”valtekniska” argument kan anföras:
Vid ett eventuellt omval pga felaktigheter vid valets genomförande kan området för omval
begränsas till avse endast en del av hela kommunen

En indelning av kommunen i flera valkretsar kan, beroende på (ännu ej kända) kompletterande föreskrifter från valmyndigheten, eventuellt innebära viss förenkling av ”onsdagsräkningen” (= valnämndens preliminära sammanräkning tredje dagen efter valdagen, som fortsättningsvis får utsträckas till två dagar)
Emot valkretsindelning:
– Att inte valkretsindela kommunen betonar kommunen som en sammanhållen enhet i stället
för att betrakta den som bestående av skilda delar
– Om svårigheter föreligger att utforma lämpliga valkretsar med ”naturliga” avgränsningar,
kan en valkretsindelning framstå som ”konstgjord”
– Ger bredast möjliga representation för (mindre) partier i och med 2 %-spärren och framstår
därmed i viss mening som mera ”demokratisk”
– Helt skilda listor kan förorsaka ersättarproblem (jfr nuvarande landstingssystem), t ex om
det ursprungliga antalet kandidater visar sig otillräckligt under mandatperiodens gång (på
grund av avgångar)
Som kommentar till de ovan anförda argumenten om valkretsindelning kan påpekas att den
nuvarande valkretsindelningen i två valkretsar kan uppfattas som ”konstgjord” i och med att
den har delat kommunens tätortsdel utmed stadens historiska nord-sydliga genomfartsgata,
inte minst rakt genom stadens centrum. Som framgår nedan i avsnittet om möjliga framtida
valkretsindelningar, framstår – om en uppdelning av Lunds tätort skall göras – en uppdelning
av Lunds tätort utmed Södra Stambanan–Södra Vägen–Malmövägen som betydligt mera
naturlig, inte minst med tanke på att den i olika sammanhang redan idag fungerar som en
”naturlig gräns” genom staden.
På motsvarande sätt har det hittills hört till undantagen att något av de större partierna har gått
fram med mera än en lista i hela kommunen. I de fall, där detta likväl har förekommit, har det
antingen varit fråga om en särskild lista med endast yngre (längre tillbaka i tiden även med
endast kvinnliga) kandidater eller om skilda listor med samma kandidatnamn upptagna i
skilda listordningar. Valkretsvisa listor med helt skilda kandidatnamn har, såvitt vi känner till,
överhuvudtaget inte förekommit under de senaste valen.
En bidragande orsak till att partierna inte har gått fram med skilda listor i de hittillsvarande valen har sannolikt varit just det faktum att de två hittillsvarande valkretsarna – i den
mån, som de ens har beaktats i något avseende vid kandidatnominering m m – har upplevts
som förhållandevis ”konstgjorda” och att de därmed inte heller har ansetts representera någon
form av skilda ”naturliga delar” av kommunen.
För undvikande av missförstånd vad avser kandidatur vill vi i detta sammanhang påpeka att
valbarheten till kommunfullmäktige även fortsättningsvis avser hela kommunen och inte
endast den valkrets, där kandidaten är folkbokförd.
Nuvarande Lunds kommuns tillkomsthistoria
Ändrade administrativa indelningar
Lunds kommuns framväxt sedan mitten av 1900-talet kan i korthet beskrivas som följer. År
1952 utvidgades Lunds stad genom att Stora Råby landskommun införlivades. (År 1955 avskildes en mindre areal till den dåvarande Flädie landskommun.) År 1967 tillfördes (den år
1952 bildade) Torns landskommun. Genom fortsatta utbyggnader av Lund har Stora Råby och
Norra Nöbbelöv (ur Torns kommun) med åren blivit ”naturliga delar” av Lunds historiska tätort.

År 1974 fullbordades den nuvarande Lunds kommun genom att landskommunerna Dalby,
Genarp, Södra Sandby och Veberöd införlivades med dåvarande Lunds stad.
Framtida expansion
Lunds kommun räknar med en fortsatt stark befolkningstillväxt under överskådlig framtid.
Mätt i antalet röstberättigade vid kommunfullmäktigval växer kommunen med drygt ett genomsnittligt valdistrikt per år. Tillväxten är fördelad över flera skilda delar av kommunen,
även om en tyngdpunkt kan förväntas ligga på utbyggnaden av Brunnshögs-området. För våra
överväganden har det dock varit viktigt att notera att betydande tillväxt- och förtätningsområden bl a planeras även i väster (nuvarande handels- och industriområde söder om Öresundsvägen), norr (Norra Nöbbelöv och Stångby), öster (Dalby m fl orter) och söder (Råbylund/
Norränga).
Antalet fullmäktige
Efter 1962 års kommunala val hade Lunds stadsfullmäktige 45 ledamöter medan Torns kommunfullmäktige hade 35 ledamöter. I och med valet år 1966 inför kommunsammanslagningen
år 1967 minskades således det totala antalet fullmäktige från 80 till 50. Efter 1970 års kommunala val hade Lunds kommunfullmäktige 51 ledamöter medan de kringliggande landskommunernas fullmäktigeförsamlingar tillsammans hade 131 ledamöter (Dalby 35, Genarp 35,
Södra Sandby 30 samt Veberöd 31). I och med kommunsammanslagningen år 1974 minskades således åter det totala antalet fullmäktige, denna gång mycket markant från 182 till 65.
Till följd av Lunds kommuns befolkningstillväxt under de senaste decennierna var antalet
röstberättigade per fullmäktigemandat vid 2014 års val hela 75 % högre än vid 1973 års val
till den då nybildade kommunens fullmäktige (1 394 röstberättigade/mandat mot 790 röstberättigade/mandat). Denna ökning kommer av allt att döma att fortsätta under de kommande
åren, och redan vid 2018 års val kan det totala antalet röstberättigade beräknas uppgå till sammanlagt ca 96 000 eller 1 477 röstberättigade/mandat, vilket innebär en ökning med 87 %.
Redan av detta tillväxtskäl finns det anledning att överväga en (begränsad) utökning av antalet
fullmäktigemandat (från 65 till 67 eller 69). En viss utökning av antalet mandat skulle dessutom öka kommunens ”handlingsfrihet” vad avser valkretsindelning, t ex genom att på sikt
garantera att en ”landsbygdsvalkrets” (enligt vårt nedanstående förslag) – oavsett eventuell
kraftig tillväxt inom Lunds tätort – kan beräknas erhålla 13 eller flera fasta mandat. Även ett
önskemål om valkretsindelning av själva tätorten skulle underlättas om antalet fasta mandat
utökas från 58 till 60 eller 62, vilket – på grund av ”avrundningsreglerna” i 4 kap 14 § andra
stycket vallagen – blir konsekvensen av en total utökning från 65 mandat till 67 respektive 69.
Hur hade de nya reglerna påverkat mandatfördelningarna vid tidigare val?
Även om kommunfullmäktige inte uttryckligen har efterfrågat något svar på denna fråga,
finner vi det lämpligast att belysa följderna av att indela – eller inte indela – kommunen i valkretsar genom att översiktligt redovisa hur de nya reglerna hade påverkat mandatfördelningen
vid olika historiskt inträffade valresultat. Utan att tynga framställningen med de faktiska beräkningarna, konstaterar vi att de faktiska mandatfördelningarna efter kommunalvalen åren
1998–2014 hade förändrats på följande sätt:
Utan valkretsindelning, dvs 2% spärr

År 1998: Vänsterpartiet skulle ha erhållit ytterligare 1 mandat, samtidigt som Miljöpartiet hade förlorat 1 mandat. Den borgerliga majoriteten om tillsammans 35 mandat hade varit oförändrad.
År 2002: Folkpartiet skulle ha erhållit ytterligare 1 mandat, samtidigt som Miljöpartiet hade
förlorat 1 mandat. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet hade därmed tillsammans erhållit 33 mandat i stället för de 34, som faktiskt erhölls.
År 2006: Demokratisk Vänster i Lund skulle inte ha blivit representerade i kommunfullmäktige. Därutöver skulle Moderaterna och Folkpartiet ha erhållit vardera ytterligare 1 mandat
samtidigt som Centerpartiet hade förlorat 1 mandat. Alliansen hade därmed tillsammans erhållit 35 mandat i stället för de 34, som faktiskt erhölls.
År 2010: Moderaterna och Centerpartiet hade erhållit vardera ytterligare 1 mandat, samtidigt
som Folkpartiet och Socialdemokraterna hade förlorat vardera 1 mandat. Alliansen hade därmed tillsammans erhållit 34 mandat i stället för de 33, som faktiskt erhölls.
År 2014: Utfallet överensstämmer helt med den mandatfördelning, som faktiskt erhölls vid
2014 års val.
Med valkretsindelning, dvs 3 % spärr
Betydligt flera partier hade vid olika tillfällen påverkats av den högre småpartispärren enligt
följande:
År 1998: Kommunpartiet Studenterna skulle inte ha blivit representerat i
kommunfullmäktige. Därutöver skulle Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ha erhållit
ytterligare 1 mandat vardera, samtidigt som Miljöpartiet hade förlorat 1 mandat. Den
borgerliga majoriteten om tillsammans 35 mandat hade varit oförändrad.
År 2002: Folkpartiet skulle ha erhållit ytterligare 1 mandat, samtidigt som Miljöpartiet hade
förlorat 1 mandat. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet hade därmed tillsammans erhållit 33 mandat i stället för de 34, som faktiskt erhölls. (Detta utfall överensstämmer
således helt med det icke-valkretsindelade fallet.)
År 2006: Demokratisk Vänster i Lund skulle inte ha blivit representerat i
kommunfullmäktige. Därutöver skulle Moderaterna och Folkpartiet ha erhållit ytterligare
vardera 1 mandat, samtidigt som Centerpartiet hade förlorat 1 mandat. Alliansen hade därmed
tillsammans erhållit 35 mandat i stället för de 34, som faktiskt erhölls. (Detta utfall
överensstämmer således helt med det icke-valkretsindelade fallet.)
År 2010: Kristdemokraterna och Demokratisk Vänster i Lund skulle inte ha blivit representerade i kommunfullmäktige. Därutöver skulle Moderaterna ha erhållit ytterligare 2 mandat,
Centerpartiet och Sverigedemokraterna vardera ytterligare 1 mandat, samtidigt som Folkpartiet hade förlorat 1 mandat. Alliansen hade därmed tillsammans erhållit oförändrat 33 mandat,
men nu fördelade på endast tre partier.
År 2014: Kristdemokraterna skulle inte ha blivit representerat i kommunfullmäktige. Socialdemokraterna och Miljöpartiet hade erhållit vardera ytterligare 1 mandat. Den efter valet
styrande minoriteten hade därmed tillsammans erhållit 33 mandat (dvs egen majoritet) i stället
för de 31, som faktiskt erhölls; den minoritet som – efter att Vänsterpartiet lämnat sina presidieposter – för närvarande styr skulle ha erhållit 28 mandat i stället för de 26, som faktiskt
erhölls.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att valutslaget – mätt i termer av vilken blockbildning,
som hade erhållit majoritet vid de olika tillfällena – inte hade påverkats vid nio av dessa tio
hypotetiska mandatfördelningar. Om vi bortser från de mera tillfälliga lokala partibildningarna och ser endast till riksomfattande partier, hade det vid dessa redovisade val endast varit
Kristdemokraterna som hade påverkats i så stor utsträckning att partiet hade utestängts från

kommunfullmäktige – och då endast vid valkretsindelning och därav följande högre småpartispärr.
Vi har inte funnit anledning att i detta sammanhang försöka analysera vilken effekt ett
marginellt ändrat valresultat vid vart och ett av de fem redovisade valen kunde ha haft på
partisammansättningen i styrelser och nämnder av olika storlek. I praktiken har lagen om proportionellt valsätt inte tillämpats strikt, utan fördelningen av dessa poster (inkl presidieuppdrag) har inom resp partiblock gjorts upp genom inbördes förhandlingar.
I detta sammanhang vill vi samtidigt framhålla att även det hittillsvarande valsystemet med
åtskilda ”slutna” valkretsar utan garanterad kommunproportionalitet har inneburit varierande
grader av ”orättvisa” mellan partierna på grund av att ”överflödiga” röster i den ena valkretsen inte har kunnat överföras för att tillgodoräknas i den andra valkretsen. Mandaten i de
skilda valkretsarna har därigenom blivit olika ”dyra” eller ”billiga”.
Som ett av de mera tydliga exemplen på detta – i form av ogynnsam respektive gynnsam
fördelning de erhållna rösterna – kan anföras valet år 2002, då Folkpartiet erhöll sammanlagt
12 mandat för totalt 12 208 röster i hela kommunen samtidigt som Moderaterna erhöll sammanlagt 13 mandat för totalt 11 709 röster, dvs erhöll ytterligare 1 mandat trots i runda tal
sammanlagt 500 färre röster. Den kommunproportionalitet, som införs fr o m 2018 års val
(oavsett valkretsindelning eller ej), är avsedd att undanröja riskerna för denna form av orättvisa vid mandatfördelningen.
En eventuell framtida valkretsindelning
En lämplig indelning i valkretsar
Som vi anfört ovan i avsnittet om argument för resp emot valkretsindelning, ger indelningen i
olika valkretsar partierna en möjlighet att uppträda med (helt eller delvis) skilda kandidatlistor
för att på så sätt öka kandidaternas lokala anknytning till på olika grunder skilda delar av
kommunen, men innebär samtidigt inte något som helst tvång för partierna att utnyttja denna
möjlighet. Önskar kommunfullmäktige i stället betona kommunen som en sammanhållen enhet, bör eller behöver den inte heller indelas i flera valkretsar.
Nuvarande Lunds kommun bildades i och med sammanslagningen år 1974 och omfattar ca
440 km2 (varav ca 427 km2 landareal). Att behålla den nuvarande indelningen i två likstora
valkretsar är fullt möjligt i valtekniskt avseende. Indelningen uppfattas dock som onaturlig,
och den bör därför ändras. Befolkningsmässigt, geografiskt och näringsmässigt består kommunen av två i flera avseenden betydligt skilda delar. Lunds nuvarande tätort (dvs förutvarande Lunds stad inklusive Norra Nöbbelöv) omfattar ca 46 km2, dvs endast en dryg tiondel
(10,5 %) av hela kommunens areal. I denna del av kommunen, som är tydligt koncentrerad i
den sydliga delen av kommunens västra hörn bor ca 85 000, dvs tre fjärdedelar, av kommunens totalt ca 115 000 innevånare. De återstående ca 30 000 av kommunens befolkning,
dvs en fjärdedel, bor betydligt mera utspritt över de återstående nära nio tiondelarna av kommunens areal. Proportionerna mellan dessa kommundelar beträffande antalet röstberättigade
är i stort sett desamma. Befolkningstätheten i tätortsdelen (ca 1 800 invånare/km2) är nära 25
gånger högre än i den återstående delen av kommunen (knappt 75 invånare/km2). Den tydligaste uppdelningen av kommunen i två eller flera skilda delar kan således göras utifrån
denna grundläggande åtskillnad. Vi förordar därför att en eventuell valkretsindelning av kommunen i första hand görs utifrån denna grundläggande skillnad mellan kommunens ”stad” och
dess kringliggande ”landsbygd”.
Genom själva tätortskärnan utgörs den tydligaste – och därmed mest ”naturliga” –skiljelinjen av Södra stambanans sträckning rakt genom tätortens centrum. Delar av denna skilje-

linje bör helt eller delvis utnyttjas i det fall man önskar att i sin tur även dela tätorten på mera
än en valkrets. I vårt huvudalternativ med en indelning av själva tätorten i två valkretsar (dvs
hela kommunen delad i tre valkretsar) har vi därför förordat en indelning, som huvudsakligen
utnyttjar denna nord-sydliga skiljelinje genom själva tätorten Lund.
Den närmast till hands liggande ändringen är således att tätorten Lund utgör den ena valkretsen och att övriga delar av kommunen utgör en annan valkrets. Sett till kommundelarnas
skilda egenskaper är detta den mest naturliga indelningen. ”Obalansen” mellan de två valkretsarna i antalet fullmäktige blir dock så påtaglig (på grundval av antalet röstberättigade vid
2014 års val skulle de två valkretsarna ha erhållit 45 resp 13 fasta mandat), att vi förordar att
även själva Lunds tätort delas i två valkretsar utmed den skiljelinje som utgörs av Södra stambanan–Ringvägen–Malmövägen. Dessa två tätortsvalkretsar blir visserligen av olika storlek
(på grundval av antalet röstberättigade vid 2014 års val skulle i detta fall östra Lund ha erhållit 29 fasta mandat, västra Lund 15 fasta mandat och landsbygdsvalkretsen 14 fasta mandat),
men avspeglar samtidigt tydligt markerade skilda delar av själva tätorten Lund. (Skillnaderna
i mandattilldelning mellan tätort och landsbygd beror på tilldelningsmetodens överskjutande
kvoter.)
Som namn på valkretsarna föreslår vi i trevalkretsalternativet Östra valkretsen, Mellersta
valkretsen och Västra valkretsen, i tvåvalkretsalternativet Östra valkretsen och Västra valkretsen.
Vi är medvetna om att vårt förslag inte helt överensstämmer med gränserna enligt det beslut om indelning i stadsdelsområden, som Lunds byggnadsnämnd fattade den 18 september
2015; vi konstaterar dock samtidigt att det inför byggnadsnämndens beslut inte heller förelåg
något behov av samråd eller annan samverkan med valnämnden. Vårt förslag till indelning
överensstämmer inte heller med den nya indelning av kommunen i s k distrikt, som införs för
folkbokföringsändamål från den 1 januari 2016; detta har sin förklaring att denna nya indelning avser att – på grundval av 1999 års församlingsindelning – för framtiden bevara en historisk tidigare indelning. (Indelningen i stadsdelsområden överensstämmer av förklarliga skäl
inte heller med den kommande distriktsindelningen.)
Fullmäktiges beslut inför 2018 års val bör ses som ett principbeslut, avsett att gälla över en
nu överblickbar framtid. På längre sikt kommer det självfallet därutöver att föreligga ett behov av att regelbundet se över den detaljerade gränsdragningen mellan valkretsarna på samma
sätt som indelningen i valdistrikt kommer att behöva justeras på grund av kommunens fortsatta befolkningstillväxt.
Antalet fullmäktigemandat
Marginalerna mellan de tänkta valkretsarna är förhållandevis små. Redan inför 2018 års val
kan – utifrån för tillfället tillgängliga siffror – vid tvåvalkretsalternativet den större valkretsen
sannolikt tilldelas 45 fasta mandat och den mindre valkretsen 13 fasta mandat; vid trevalkretsalternativet blir i så fall fördelningen 30 resp 15 fasta mandat i de två tätortsvalkretsarna
och 13 i den återstående valkretsen. (Inför år 2022 kan den östra delen av Lunds tätort förväntas öka sin andel ytterligare något.)
De 7 utjämningsmandaten, som ju används för att ”rätta” den slutliga fördelningen av antalet fullmäktige mellan partierna, kan schablonmässigt antas fördela sig mellan olika valkretsar ungefärligen i förhållande till dessas inbördes storlek. Detta innebär i sin tur att en valkrets med 13–17 fasta mandat kan beräknas erhålla 1–2 av utjämningsmandaten och en betydligt större valkrets de återstående utjämningsmandaten.
Som vi anfört redan ovan, skulle en utökning av det totala antalet fullmäktige till 67 eller
69 öka kommunens ”handlingsfrihet” inför en ojämnt fördelad kommande befolkningstillväxt.

De ovan beskrivna fördelningarna av de fasta fullmäktigemandaten (60 resp 62) skulle då sannolikt förändras enligt följande:
45–13 skulle i stället ha blivit bli 46–14 resp 48–14
29–15–14 skulle i stället ha blivit 30–16–14 resp 31–17–14
45–13 skulle i stället sannolikt bli 47–13 resp 48–14
30–15–13 skulle i stället sannolikt bli 31–16–13 resp 32–16–14
I samtliga dessa fall skulle de mindre valkretsarna med ligga på eller strax över den önskvärda
gränsen 13 fasta mandat.
Om kommunfullmäktige är berett att inför något av de närmast kommande valen utöka det
totala antalet fullmäktige (t ex till 67 eller 69), är det vår uppfattning att även denna förändring bör göras redan inför 2018 års val så att samtliga planerade förändringar genomförs vid
ett och samma tillfälle.
Tidpunkter och tidsförhållanden
Bestämmelser om (och tidsgränser för) indelning i valkretsar och valdistrikt återfinns i 4 kap
13, 15, 17 och 18 §§ vallagen. Sammanfattningsvis gäller följande tidpunkter och tidsförhållanden för valnämnden och kommunfullmäktige inför de allmänna valen år 2018.
Valnämnden påbörjar sin översyn av valdistrikten under det första halvåret 2016 genom
att utföra befolkningsprognoser inför perioden 2018–2022, dvs avseende två ordinarie val.
Kommunfullmäktige bör ha tagit ställning till frågan om eventuell valkretsindelning av kommunen i form av ett formellt uppdrag till valnämnden före sommaren 2016, så att valnämnden
under andra halvåret 2016 känner till vilka övergripande gränsdragningar som i så fall skall
vara styrande för indelningen av kommunen i enskilda valdistrikt. Fullmäktiges beslut preciseras därefter under det fortsatta arbetets gång av valnämnden med hänsyn till aktuella och
förutsedda fastighetsindelningar utmed de önskade övergripande gränserna.
Under andra halvåret 2016 påbörjar valnämnden detaljöversynen av den blivande
valdistriktsindelningen, och detta arbete avslutas med en avstämning mot de prognossiffror
som tillhandahålls av SCB per den 1 mars 2017. Nämnden överlämnar därefter sitt slutgiltiga
förslag till kommunfullmäktige under april/maj 2017.
Under hösten 2017 beslutar kommunfullmäktige slutgiltigt huruvida kommunen skall vara
indelad i valkretsar eller ej; beslutet skall fattas senast den 31 oktober 2017, och det skall därefter fastställas av länsstyrelsen. Fullmäktige skall även besluta om indelningen i valdistrikt;
detta beslut skall fattas i så god tid, att länsstyrelsen kan fastställa detsamma senast den 1 december 2017. I praktiken innebär detta, att båda besluten fattas av fullmäktige senast vid dess
sammanträde i oktober 2017.
Om fullmäktige har beslutat om indelning av kommunen i valkretsar, fastställer länsstyrelsen senast den 30 april 2018 antalet fasta mandat per valkrets. SCB:s beräkning per den
1 mars 2018 av antalet röstberättigade utgör grunden för detta beslut.
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§ 138
Valkretsindelning av Lunds kommun
Dnr KS 2015/0457, bilaga 80

Sammanfattning
Vallagen har från och med 1 januari 2015 fått ett antal ändrade lydelser, som skall tillämpas från
och med de allmänna valen år 2018. Förutom ett antal andra ändringar, ändras lagens kapitel 4 så att
en kommuns indelning i valkretsar fortsättningsvis blir frivillig. Om en kommun indelas i
valkretsar, införs kommunala utjämningsmandat, så att inbördes storleksskillnader mellan
valkretsarna saknar praktisk betydelse. Enligt ny lydelse av 14 kap 6 § vallagen införs dock
samtidigt fasta småpartispärrar i alla kommuner, oavsett om dessa är valkretsindelade eller ej.
Spärrnivån skiljer sig mellan icke-valkretsindelade kommuner (2 % spärr) och valkretsindelade
kommuner (3 % spärr).

Beslutsunderlag
Valnämndens beslut den 7 april 2015, § 16, jämte bilaga
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 april 2015
Kommunstyrelsens beslut den 12 augusti 2015, § 236.

Anföranden
Klara Strandberg (S), Louise Rehn Winsborg (M), Lars V Andersson (C), Anders Ebbesson (MP),
Hans-Olof Andersson (SD), Cherry Batrapo (FI), Sven-Bertil Persson (V), Marie Henschen (FNL),
Inga-Kerstin Eriksson (C) och
Torsten Czernyson (KD) yttrar sig.

Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt valnämnden att redovisa de nya regler avseende valkretsindelning och
mandatfördelning, som kommer att tillämpas vid val till kommunfullmäktige fr o m de allmänna
valen år 2018,
att uppdra åt valnämnden att belysa följderna av beslut om att dela in Lunds kommun i två eller
flera valkretsar, alternativt en valkrets,
att besluta att valnämnden översiktligt ska redovisa argument för respektive emot valkretsindelning
enligt de nya valreglerna,
att valnämnden ska – som ett underlag i det fall fullmäktige för sin del beslutar om
valkretsindelning – ange om någon av de beskrivna valkretsindelningarna framstår som särskilt
lämplig och därvid ange skälen för detta ställningstagande,
att valnämnden ska redovisa de givna uppdragen före utgången av år 2015
samt att kommunstyrelsen anvisar 50 000 kronor av kommunstyrelsen medel till förfogande till
valnämnden för uppdragets genomförande

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
2015-08-27

Beslut expedieras till:
Valnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 236
Valkretsindelning av Lunds kommun
Dnr KS 2015/0457
Sammanfattning
Vallagen har från och med 1 januari 2015 fått ett antal ändrade lydelser, som
skall tillämpas från och med de allmänna valen år 2018. Förutom ett antal
andra ändringar, ändras lagens kapitel 4 så att en kommuns indelning i
valkretsar fortsättningsvis blir frivillig. Om en kommun indelas i valkretsar,
införs kommunala utjämningsmandat, så att inbördes storleksskillnader mellan
valkretsarna saknar praktisk betydelse. Enligt ny lydelse av 14 kap 6 §
vallagen införs dock samtidigt fasta småpartispärrar i alla kommuner, oavsett
om dessa är valkretsindelade eller ej. Spärrnivån skiljer sig mellan ickevalkretsindelade kommuner (2 % spärr) och valkretsindelade kommuner (3 %
spärr).
Beslutsunderlag
Valnämndens beslut den 7 april 2015, § 16, jämte bilaga
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 april 2015
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt valnämnden att redovisa de nya
regler avseende valkretsindelning och mandatfördelning, som kommer att
tillämpas vid val till kommunfullmäktige fr o m de allmänna valen år 2018,
att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt valnämnden att belysa följderna
av beslut om eventuell fortsatt valkretsindelning av Lunds kommun alternativt
konsekvenserna av en enda valkrets,
att föreslå kommunfullmäktige besluta att valnämnden översiktligt ska
redovisa argument för respektive emot valkretsindelning enligt de nya
valreglerna,
att föreslå kommunfullmäktige besluta att valnämnden ska – som ett underlag i
det fall fullmäktige för sin del beslutar om valkretsindelning – ange om någon
av de beskrivna valkretsindelningarna framstår som särskilt lämplig och därvid
ange skälen för detta ställningstagande,
att föreslå kommunfullmäktige besluta att valnämnden ska redovisa de givna
uppdragen före utgången av år 2015
samt att kommunstyrelsen anvisar 50 000 kronor av kommunstyrelsen medel
till förfogande till valnämnden för uppdragets genomförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Valkretsindelning av Lunds kommun.
Dnr KS 2015/0457

Sammanfattning
Vallagen har från och med 1 januari 2015 fått ett antal ändrade lydelser,
som skall tillämpas från och med de allmänna valen år 2018. Förutom ett
antal andra ändringar, ändras lagens kapitel 4 så att en kommuns
indelning i valkretsar fortsättningsvis blir frivillig. Om en kommun
indelas i valkretsar, införs kommunala utjämningsmandat, så att inbördes
storleksskillnader mellan valkretsarna saknar praktisk betydelse. Enligt
ny lydelse av 14 kap 6 § vallagen införs dock samtidigt fasta
småpartispärrar i alla kommuner, oavsett om dessa är valkretsindelade
eller ej. Spärrnivån skiljer sig mellan icke-valkretsindelade kommuner (2
% spärr) och valkretsindelade kommuner (3 % spärr).

Beslutsunderlag
Valnämndens beslut den 7 april 2015, § 16, jämte bilaga
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 28 april 2015

Barnkonsekvensanalys
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.

Ärendet
Lunds kommun har i enlighet med hittills gällande föreskrifter i vallagen
vid val till kommunfullmäktige varit indelad i två valkretsar (omfattande
32 respektive 33 fullmäktige). Indelningen i valkretsar har – till följd av
kommunens antal röstberättigade – varit obligatorisk, och indelningen i
två lika stora valkretsar har eftersträvats för att den faktiska
”småpartispärren” skall vara så lika som möjligt.
Vallagen har från och med 1 januari 2015 fått ett antal ändrade
lydelser, som skall tillämpas från och med de allmänna valen år 2018.
Förutom ett antal andra ändringar, ändras lagens kapitel 4 så att en
kommuns indelning i valkretsar fortsättningsvis blir frivillig. Om en
kommun indelas i valkretsar, införs kommunala utjämningsmandat, så att
inbördes storleksskillnader mellan valkretsarna saknar praktisk betydelse.
Enligt ny lydelse av 14 kap 6 § vallagen införs dock samtidigt fasta
småpartispärrar i alla kommuner, oavsett om dessa är valkretsindelade
eller ej. Spärrnivån skiljer sig mellan icke-valkretsindelade kommuner
(2 % spärr) och valkretsindelade kommuner (3 % spärr).
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Fördelen ur demokratisk synpunkt med att ha endast en valkrets är
således att spärren blir 2 %, det vill säga marginellt lägre än den nivå som
i praktiken råder i Lund (som dock har varierat från val till val på grund
av antalet uppträdande partier och deras inbördes storleksförhållanden).
Motsvarande fördel med att ha två (eller flera) valkretsar är att man –
under förutsättning att partierna utnyttjar möjligheten att gå fram med
olika listor i de olika valkretsarna – får en närmare anknytning mellan
väljarna i en viss del av kommunen och de valda för denna del. Spärren
blir i detta fall 3 %, vilket är något högre än den som i praktiken hittills
har rått i kommunens hittillsvarande valkretsar. Även andra
hänsynstaganden kan givetvis påverka det slutliga beslutet.
Beslut om valkretsindelning eller ej måste fattas senast under år 2016,
eftersom valkretsgränserna är styrande för indelningen i valdistrikt, som i
sin tur skall fastställas av länsstyrelsen under år 2017. Huvuddelen av
utredningsarbetet bör därför slutföras redan under år 2015.
De två huvudalternativen (valkretsindelning eller ej) förefaller ur
valnämndens synvinkel i stort sett likvärdiga vad avser nämndens rent
valtekniska hantering, och inget av systemen – eller alternativen vad
avser antalet valkretsar – förefaller således innebära några påtagliga föreller nackdelar i rent valtekniskt avseende i förhållande till de övriga
tänkbara. Valnämnden har därför för sin del ingen anledning att förorda
något av de två alternativen.
Om en indelning i valkretsar skall behållas i kommunen, finns – mot
bakgrund av de nya reglerna, som till exempel inte ställer krav på lika
stora valkretsar – anledning att överväga andra gränsdragningar än den
hittillsvarande, som bland annat har delat Lunds stadskärna mitt itu i en
östlig och en västlig del. Ett exempel på en alternativ och ur flera
synpunkter mera naturlig valkretsindelning är att låta tätorten Lund
utgöra en valkrets samt att låta övriga delar av kommunen utgöra en
annan.
Valnämnden är för sin del beredd att – i den utsträckning som
kommunfullmäktige önskar – närmare utreda och redovisa effekterna av
valkretsindelning eller ej – det vill säga en spärr på 2 % eller en spärr på
3 % kombinerad med utjämningsmandat – genom att bland annat
redovisa vilka effekter de olika systemen skulle ha haft, om de hade
tillämpats vid olika hittillsvarande val i kommunen.
När det gäller lämpligt antal valkretsar, kan valnämnden på
motsvarande sätt även utreda och redovisa fördelningarna av fasta
mandat och utjämningsmandat vid olika alternativa valkretsindelningar.
Därutöver kan valnämnden – i det fall kommunfullmäktige så önskar
– även ge upplysningar och råd om vilka valtekniska lösningar, som kan
användas för att – så långt möjligt – uppnå andra eventuellt önskade
effekter hos ett nytt valsystem.
Samtliga erhållna uppdrag förutsätts genomföras i nära samverkan
med kommunfullmäktiges företrädare i denna fråga.
Åren 2015–2017 är ”mellanvalsår” och några medel för
utredningsverksamhet av nu aktuellt slag är inte beräknande i
valnämndens ordinarie budget för respektive år. Beroende på
omfattningen bör därför kommunfullmäktiges uppdrag och önskemål
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även åtföljas av ekonomiska resurser för respektive uppdrags
genomförande.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt valnämnden
att – i de avseenden kommunfullmäktige finner lämpligt – belysa
följderna av beslut om eventuell fortsatt valkretsindelning av Lunds
kommun,
att – i det fall kommunen föreslås även fortsättningsvis vara
valkretsindelad – avge förslag till valkretsindelning, samt
att valnämnden skall redovisa de givna uppdragen före utgången av år
2015.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef
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Eventuell fortsatt valkretsindelning av Lunds kommun
Lunds kommun har – i enlighet med hittills gällande föreskrifter i vallagen (SFS 2005:837) – vid
val till kommunfullmäktige varit indelad i två valkretsar (omfattande 32 respektive 33 fullmäktige).
Indelningen i valkretsar har – till följd av kommunens antal röstberättigade – varit obligatorisk, och
indelningen i två lika stora valkretsar har eftersträvats för att den faktiska ”småpartispärren” skall
vara så lika som möjligt.
Vallagen har från och med 1 januari 2015 fått ett antal ändrade lydelser, som skall tillämpas
från och med de allmänna valen år 2018; de nu aktuella ändringarna har införts genom
SFS 2014:1384. Förutom ett antal andra ändringar, ändras lagens kapitel 4 så att en kommuns
indelning i valkretsar fortsättningsvis blir frivillig. Om en kommun indelas i valkretsar, införs
kommunala utjämningsmandat, så att inbördes storleksskillnader mellan valkretsarna saknar
praktisk betydelse. Enligt ny lydelse av 14 kap 6 § vallagen införs dock samtidigt fasta
småpartispärrar i alla kommuner, oavsett om dessa är valkretsindelade eller ej. Spärrnivån skiljer
sig mellan icke-valkretsindelade kommuner (2 % spärr) och valkretsindelade kommuner (3 %
spärr).
Fördelen ur demokratisk synpunkt med att ha endast en valkrets är således att spärren blir 2 %, det
vill säga marginellt lägre än den nivå som i praktiken råder i Lund (som dock har varierat från val
till val på grund av antalet uppträdande partier och deras inbördes storleksförhållanden). Motsvarande fördel med att ha två (eller flera) valkretsar är att man – under förutsättning att partierna utnyttjar möjligheten att gå fram med olika listor i de olika valkretsarna – får en närmare anknytning
mellan väljarna i en viss del av kommunen och de valda för denna del. Spärren blir i detta fall 3 %,
vilket är något högre än den som i praktiken hittills har rått i kommunens hittillsvarande valkretsar.
Även andra hänsynstaganden kan givetvis påverka det slutliga beslutet.
Beslut om valkretsindelning eller ej måste fattas senast under år 2016, eftersom valkretsgränserna är
styrande för indelningen i valdistrikt, som i sin tur skall fastställas av länsstyrelsen under år 2017.
Huvuddelen av utredningsarbetet bör därför slutföras redan under år 2015.
De två huvudalternativen (valkretsindelning eller ej) förefaller ur valnämndens synvinkel i stort
sett likvärdiga vad avser nämndens rent valtekniska hantering, och inget av systemen – eller alternativen vad avser antalet valkretsar – förefaller således innebära några påtagliga för- eller nackdelar i
rent valtekniskt avseende i förhållande till de övriga tänkbara. Valnämnden har därför för sin del
ingen anledning att förorda något av de två alternativen.
Om en indelning i valkretsar skall behållas i kommunen, finns – mot bakgrund av de nya reglerna, som till exempel inte ställer krav på lika stora valkretsar – anledning att överväga andra
gränsdragningar än den hittillsvarande, som bland annat har delat Lunds stadskärna mitt itu i en
östlig och en västlig del. Ett exempel på en alternativ och ur flera synpunkter mera naturlig
valkretsindelning är att låta tätorten Lund utgöra en valkrets samt att låta övriga delar av kommunen
utgöra en annan.
Valnämnden är för sin del beredd att – i den utsträckning som kommunfullmäktige önskar – närmare utreda och redovisa effekterna av valkretsindelning eller ej – det vill säga en spärr på 2 % eller
en spärr på 3 % kombinerad med utjämningsmandat – genom att bland annat redovisa vilka effekter
de olika systemen skulle ha haft, om de hade tillämpats vid olika hittillsvarande val i kommunen.
När det gäller lämpligt antal valkretsar, kan valnämnden på motsvarande sätt även utreda och

redovisa fördelningarna av fasta mandat och utjämningsmandat vid olika alternativa valkretsindelningar.
Därutöver kan valnämnden – i det fall kommunfullmäktige så önskar – även ge upplysningar
och råd om vilka valtekniska lösningar, som kan användas för att – så långt möjligt – uppnå andra
eventuellt önskade effekter hos ett nytt valsystem.
Samtliga erhållna uppdrag förutsätts genomföras i nära samverkan med kommunfullmäktiges
företrädare i denna fråga.
Åren 2015–2017 är ”mellanvalsår” och några medel för utredningsverksamhet av nu aktuellt
slag är inte beräknande i valnämndens ordinarie budget för respektive år. Beroende på omfattningen
bör därför kommunfullmäktiges uppdrag och önskemål även åtföljas av ekonomiska resurser för
respektive uppdrags genomförande.
Förslag till beslut
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att uppdra åt valnämnden
att – i de avseenden kommunfullmäktige finner lämpligt – belysa följderna av beslut om eventuell
fortsatt valkretsindelning av Lunds kommun,
att – i det fall kommunen föreslås även fortsättningsvis vara valkretsindelad – avge förslag till valkretsindelning
samt att valnämnden skall redovisa de givna uppdragen före utgången av år 2015.

