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Motion om folkomröstning för byggande av en
södra infart till Västervik – förslag till svar
Mariann Gustafsson (V) har 12 juli 2018 lämnat in en motion om folkomröstning för
byggande av en södra infart till Västervik. Motionären yrkar att kommunen genomför en
folkomröstning angående byggnation av en södra infart finansierad med kommunala
välfärdspengar.

Förutsättningar för kommunal folkomröstning
En kommun kan besluta om en lokal folkomröstning, antingen på eget initiativ eller på
begäran från medborgarna. I båda fallen är folkomröstningen rådgivande.
Enligt kommunallagen (2017:725) 8 kap. 2 § så får ett ärende om att hålla en
folkomröstning i en viss fråga väckas i fullmäktige genom folkinitiativ. Då krävs att minst
10 procent av de röstberättigade kommunmedlemmarna har stått bakom initiativet.
Initiativet ska vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas
egenhändiga namnteckningar, uppgifter om när namnteckningarna gjorts,
namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser. En rådgivande
folkomröstning ska hållas i en fråga om minst tio procent av de röstberättigade begär det
om inte två tredjedelar av närvarande ledamöter i fullmäktige motsätter sig det. Detta är
reglerat i kommunallagen (2017:725) 5 kap 37 §.
Kommunfullmäktige kan utan folkinitiativ besluta att en folkomröstning ska ske. Då sker
folkomröstningen som en del av beredningen av ett ärende för att hämta in synpunkter
från medlemmarna. Detta regleras i kommunallagen (2017:725) 5 kap 36 §. Om
synpunkter ska hämtas in genom en folkomröstning får fullmäktige besluta att röstlängd
och röstkort ska framställas för omröstningen enligt 5 kap. vallagen (2005:837).
En folkomröstning kan hållas på valdagen i samband med allmänna val eller mellan
ordinarie valtillfällen. Det är fullmäktige som beslutar när en folkomröstning ska ske och
formerna för folkomröstningen enligt 2 § Lag (1994:692) om kommunala
folkomröstningar. Av denna lag framgår följande:
”I anslutning till att fullmäktige beslutar om att hålla en folkomröstning skall fullmäktige
besluta om
‐ dag för omröstningen,
‐ omröstningsdistrikt och omröstningslokaler,
‐ den fråga och de svarsalternativ som skall ställas till de röstberättigade,
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röstsedlarnas antal, innehåll och utseende,
huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i
omröstningslokalen, samt
när röstsammanräkningen senast skall vara avslutad.

Dagen för folkomröstningen skall beslutas efter samråd med den centrala
valmyndigheten. Samrådet skall ske senast tre månader före omröstningsdagen. Ett
omröstningsdistrikt skall omfatta ett eller flera valdistrikt. Skall den kommunala
folkomröstningen äga rum samtidigt med ett allmänt val eller en nationell folkomröstning,
skall omröstningsdistrikt och valdistrikt sammanfalla. Om den kommunala
folkomröstningen skall hållas på samma dag som ett allmänt val eller en nationell
folkomröstning, skall röstsedlarna för den kommunala folkomröstningen ha en färg som
avviker från de övriga val‐ eller röstsedlarna.”

Förslag till beslut
Förvaltningen har redovisat förutsättningarna för motionärens förslag, men bedömer det
inte lämpligt att från förvaltningen lämna förslag till beslut. Ärendet överlämnas därmed
för politiskt ställningstagande.
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