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Protokoll Kommunfullmäktige
2017-04-03
Änr KS 2017/60.111
1 av 2

§ 12 Rådgivande folkomröstning 2017 - genomförande
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras, enligt regeln om minoritetsåterremiss, i avsikt att uppnå enighet om datum för
valdag och valsedlarnas utformning (i enlighet med bilaga 2 till protokollet).

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-20 § 9 att en rådgivande kommunal folkomröstning ska
genomföras i enlighet med 5 kap. § 34 a kommunallagen samt att valnämnden får i uppdrag att bereda
ärendet vidare och återkomma med förslag till beslut avseende de krav som ställs i lagen om
kommunala folkomröstningar (Lag 1994:692).
Valnämnden har vid sammanträde 2017-03-13 § 2 tagit fram beslutsförslag i de olika delfrågorna
bortsett från frågeställning/svarsalternativ samt röstsedlarnas utseende och antal som bereds av
kommunstyrelsen.
Frågeställningens och svarsalternativens uppbyggnad i en folkomröstning kan se ut på olika sätt.
Erfarenheter från tidigare kommunala folkomröstningar visar att det ibland har ställts en fråga där man
endast kan svara JA eller NEJ medan de röstande i andra omröstningar fått ta ställning till två eller flera
tydliga alternativ. Det är viktigt att frågeställning/svarsalternativ utformas så att den fråga eller de
alternativ de röstande får ta ställning till har relevans för den fråga som väckts genom folkinitiativet. En
representant för folkinitiativet har via e-post meddelat att frågeställningen i folkomröstningen bör vara
samma som folkinitiativets frågeställning. Det måste dock inte vara samma fråga. Det är, enligt lagen om
kommunala folkomröstningar, kommunfullmäktige som beslutar om hur frågeställning och
svarsalternativ ska formuleras.
Erfarenheter från tidigare genomförda kommunala folkomröstningar visar också att en del kommuner
valt att ha med ”avstår” som svarsalternativ medan andra inte haft med något sådant svarsalternativ. I
de folkomröstningar där alternativet ”avstår” varit med har andelen ”blanka” röster varit betydligt högre
än hos de kommuner som valt att inte ha något sådant alternativ. Ur ett demokratiskt perspektiv kan
det vara viktigt att visa på möjligheten att rösta i folkomröstningen men att man avstår från att ta
ställning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2017-03-23 § 44 lämnat följande förslag till
frågeställning/svarsalternativ i den rådgivande folkomröstningen om bebyggelse av Norrberget:
JA – Jag vill att planerna för bebyggelse av Norrberget ska fullföljas. Därmed säkras
finansieringen av bland annat den nya högstadieskolan.
NEJ – Jag vill att byggplanerna på Norrberget ska stoppas och Norrbergsskolan bevaras för
framtida kommunala ändamål, trots att det medför en skattehöjning.
AVSTÅR – Jag avstår från att ta ställning i frågan.
Det föreslås även att det ska finnas en vit röstsedel med kryssruta för var och ett av de tre
svarsalternativen (se bilaga till föreskrifter).
I arvodesreglementet för förtroendevalda i Vaxholms stad framgår att valnämndens ordförande och vice
ordförande endast är berättigade till årsarvode under valår. Med anledning av att valnämnden nu
kommer behöva sammanträda i liknande omfattning som under ett valår föreslås att beslut fattas om
att årsarvode betalas ut för 2017 till valnämndens ordförande och vice ordförande.
……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Protokoll
2017-04-03
2 av 2
Kommunfullmäktige
Kanslichef Kristoffer Staaf har lämnat råd och synpunkter i ärendet.
För bedömningar och beslutsförslag i övrigt hänvisas till tjänsteutlåtande (2017-03-06) som legat till
grund för beslut i valnämnden.

Yrkanden
Lars Lindgren (M), Malin Forsbrand (C), Leslie Öqvist (L), Mailis Dahlberg (C), Anne-Charlotte Eriksson
(MP) och Michael Baumgarten (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Jonas Forsberg (S), Ingemar Wemmenhög (WP) och Sara Strandberg (V) yrkar att ärendet återremitteras
i avsikt att uppnå enighet om datum för valdag och valsedlarnas utformning (i enlighet med bilaga 2 till
protokollet).

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet
ska återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vi dagens
sammanträde.
Votering begärs och verkställs.

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunfullmäktige:
Ja röstar: den som bifaller att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Nej röstar: den som bifaller att ärendet återremitteras.

Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunfullmäktige med 19 ja-röster mot 11 nej-röster och 1 frånvarande, enligt
regeln om minoritetsåterremiss, beslutar att ärendet ska återremitteras.

Handlingar
Protokollsutdrag KS/2017-03-23 § 44
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2017-03-15
Protokollsutdrag VN/2017-03-13 § 2
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2017-03-06
Föreskrifter för genomförande av rådgivande kommunal folkomröstning i Vaxholms stad

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kristoffer Staaf, klk

För kännedom:

Valnämnden
Representant för folkinitiativet

(Ajournering kl. 20:45-20:55)

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare
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Protokoll Kommunstyrelsen
2017-03-23
Änr KS 2017/60.111
1 av 3

§ 44 Rådgivande folkomröstning 2017 - genomförande
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Datum för den rådgivande folkomröstningen fastställs till söndagen den 27 augusti 2017,
2. Datum för slutlig sammanräkning fastställs till tisdagen den 29 augusti 2017,
3. De valdistrikt som användes vid de allmänna valen 2014 ska vara omröstningsdistrikt i
folkomröstningen, dvs Vaxholm Norr, Vaxholm Nordost, Vaxholm Väst, Vaxholm Mitt, Vaxholm
Öst och Vaxholm Sydost,
4. Resarö Skola (Vaxholm Norr och Vaxholm Nordost), Kronängsskolan (Vaxholm Väst, Vaxholm
Mitt och Vaxholm Sydost) och Rindö skola (Vaxholm Öst) fastställs vara omröstningslokaler
under omröstningsdagen. Om omröstningslokal av någon anledning behöver ändras uppdras det
till valnämnden att besluta om ny lokal,
5. Frågeställning/svarsalternativ vid folkomröstningen om bebyggelse av Norrberget ska vara
följande:
JA – Jag vill att planerna för bebyggelse av Norrberget ska fullföljas. Därmed säkras
finansieringen av bland annat den nya högstadieskolan.
NEJ – Jag vill att byggplanerna på Norrberget ska stoppas och Norrbergsskolan bevaras för
framtida kommunala ändamål, trots att det medför en skattehöjning.
AVSTÅR – Jag avstår från att ta ställning i frågan.
6. Det ska finnas en vit röstsedel med kryssruta för var och ett av de tre svarsalternativen,
7. De röstberättigade ska ha möjlighet att förtidsrösta och rösta genom bud,
8. Finansiering ska ske genom att kommunstyrelsen tillåts dra över sin budget motsvarande den
beräknade kostnaden för folkomröstningen,
9. Utbetalning av årsarvode för 2017 till valnämndens ordförande och vice ordförande godkänns,
10. Föreskrifter för genomförande av rådgivande kommunal folkomröstning i Vaxholms stad antas.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-20 § 9 att en rådgivande kommunal folkomröstning ska
genomföras i enlighet med 5 kap. § 34 a kommunallagen samt att valnämnden får i uppdrag att bereda
ärendet vidare och återkomma med förslag till beslut avseende de krav som ställs i lagen om
kommunala folkomröstningar (Lag 1994:692).
Valnämnden har vid sammanträde 2017-03-13 § 2 tagit fram beslutsförslag i de olika delfrågorna
bortsett från frågeställning/svarsalternativ samt röstsedlarnas utseende och antal som bereds av
kommunstyrelsen.
Frågeställningens och svarsalternativens uppbyggnad i en folkomröstning kan se ut på olika sätt.
Erfarenheter från tidigare kommunala folkomröstningar visar att det ibland har ställts en fråga där man
endast kan svara JA eller NEJ medan de röstande i andra omröstningar fått ta ställning till två eller flera
tydliga alternativ. Det är viktigt att frågeställning/svarsalternativ utformas så att den fråga eller de
alternativ de röstande får ta ställning till har relevans för den fråga som väckts genom folkinitiativet. En
representant för folkinitiativet har via e-post till valnämnden meddelat att frågeställningen i
folkomröstningen bör vara samma som folkinitiativets frågeställning. Det måste dock inte vara samma
fråga. Det är, enligt lagen om kommunala folkomröstningar, kommunfullmäktige som beslutar om hur
frågeställning och svarsalternativ ska formuleras.
……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Protokoll
2017-03-23
2 av 3
Kommunstyrelsen
Erfarenheter från tidigare genomförda kommunala folkomröstningar visar också att en del kommuner
valt att ha med ”avstår” som svarsalternativ medan andra inte haft med något sådant svarsalternativ. I
de folkomröstningar där alternativet ”avstår” varit med har andelen ”blanka” röster varit betydligt högre
än hos de kommuner som valt att inte ha något sådant alternativ. Ur ett demokratiskt perspektiv kan
det vara viktigt att visa på möjligheten att rösta i folkomröstningen men att man avstår från att ta
ställning.
Majoritetens gruppledare (M, L, C och MP) har lämnat följande förslag till frågeställning/svarsalternativ i
folkomröstningen om bebyggelse av Norrberget:
JA – Jag vill att planerna för bebyggelse av Norrberget ska fullföljas. Därmed säkras
finansieringen av bland annat den nya högstadieskolan.
NEJ – Jag vill att byggplanerna på Norrberget ska stoppas och Norrbergsskolan bevaras för
framtida kommunala ändamål, trots att det medför en skattehöjning.
AVSTÅR – Jag avstår från att ta ställning i frågan.
Det föreslås även att det ska finnas en vit röstsedel med kryssruta för var och ett av de tre
svarsalternativen (se bilaga till föreskrifter).
I arvodesreglementet för förtroendevalda i Vaxholms stad framgår att valnämndens ordförande och vice
ordförande endast är berättigade till årsarvode under valår. Med anledning av att valnämnden nu
kommer behöva sammanträda i liknande omfattning som under ett valår föreslås att beslut fattas om
att årsarvode betalas ut för 2017 till valnämndens ordförande och vice ordförande.
Kanslichef Kristoffer Staaf har lämnat råd och synpunkter och fått i uppdrag att ta fram detta
tjänsteutlåtande utifrån majoritetens förslag.
För bedömningar och beslutsförslag i övrigt hänvisas till tjänsteutlåtande (2017-03-06) som legat till
grund för beslut i valnämnden.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till valnämndens beslutsförslag med ändring att datum för den rådgivande
folkomröstningen ska fastställas till söndagen den 27 augusti och slutlig sammanräkning tisdagen den 29
augusti samt bifall till majoritetens beslutsförslag gällande frågeställning/svarsalternativ, röstsedlarnas
utseende och antal samt att årsarvode ska betalas ut för 2017 till valnämndens ordförande och vice
ordförande.
Jan-Olof Schill (S), Bengt Sandell (S) och Carl-Magnus Broström (WP) yrkar bifall till valnämndens
beslutsförslag med tillägg att frågeställning/svarsalternativ ska vara ”Jag vill att Norrbergsskolans
byggnader bevaras, att Norrberget fortsätter användas för samhällsnyttiga ändamål, och att Norrberget
värnas mot den omfattande exploateringen med bostadsrätter, som nu planeras” samt att det ska finnas
två valsedlar med JA respektive NEJ.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner att kommunstyrelsen
bifaller valnämndens beslutsförslag med ändring att datum för den rådgivande folkomröstningen ska
fastställas till den 27 augusti och slutlig sammanräkning tisdagen den 29 augusti samt bifall till
……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Protokoll
2017-03-23
3 av 3
Kommunstyrelsen
majoritetens beslutsförslag gällande frågeställning/svarsalternativ, röstsedlarnas utseende och antal
samt att årsarvode ska betalas ut för 2017 till valnämndens ordförande och vice ordförande.
Votering begärs och verkställs.

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunstyrelsen:
Ja röstar: den som bifaller ordförandens yrkande.
Nej röstar: den som bifaller Bengt Sandells (S), Jan-Olof Schills (S) och Carl-Magnus Broströms (WP)
yrkande.

Omröstningsresultat
Ja= Lars Lindgren (M), Malin Forsbrand (C), Lars Wessberg (M), Annicka Hörnsten Blommé (M), Michael
Baumgarten (L) och Anne-Charlotte Eriksson (MP).
Nej= Bengt Sandell (S), Jan-Olof Schill (S) och Carl-Magnus Broström (WP).
Ordföranden finner att kommunstyrelsen med 6 ja-röster mot 3 nej-röster bifaller ordförandens
yrkande.

Reservationer
Jan-Olof Schill (S) och Bengt Sandell (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Carl-Magnus Broström (WP) reserverar sig skriftligt (bilaga 7 till protokollet) mot beslutet till förmån för
eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2017-03-15
Protokollsutdrag VN/2017-03-13 § 2
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2017-03-06
Föreskrifter för genomförande av kommunal folkomröstning i Vaxholms stad

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kristoffer Staaf

För kännedom:

Valnämnden
Representant för folkinitiativet

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Tjänsteutlåtande
2017-03-15
Änr KS 2017/60.111
1 av 3
Kommunledningskontoret
Kristoffer Staaf
Kanslichef

Rådgivande folkomröstning 2017 - genomförande
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Datum för den rådgivande folkomröstningen fastställs till söndagen den 24 september 2017,
2. Datum för slutlig sammanräkning fastställs till tisdagen den 26 september 2017,
3. De valdistrikt som användes vid de allmänna valen 2014 ska vara omröstningsdistrikt i
folkomröstningen, dvs Vaxholm Norr, Vaxholm Nordost, Vaxholm Väst, Vaxholm Mitt, Vaxholm
Öst och Vaxholm Sydost,
4. Resarö Skola (Vaxholm Norr och Vaxholm Nordost), Kronängsskolan (Vaxholm Väst, Vaxholm
Mitt och Vaxholm Sydost) och Rindö skola (Vaxholm Öst) fastställs vara omröstningslokaler
under omröstningsdagen. Om omröstningslokal av någon anledning behöver ändras uppdras det
till valnämnden att besluta om ny lokal,
5. Frågeställning/svarsalternativ vid folkomröstningen om bebyggelse av Norrberget ska vara
följande:
JA – Jag vill att planerna för bebyggelse av Norrberget ska fullföljas. Därmed säkras
finansieringen av bland annat den nya högstadieskolan.
NEJ – Jag vill att byggplanerna på Norrberget ska stoppas och Norrbergsskolan bevaras för
framtida kommunala ändamål, trots att det medför en skattehöjning.
AVSTÅR – Jag avstår från att ta ställning i frågan.
6. Det ska finnas en vit röstsedel med kryssruta för var och ett av de tre svarsalternativen,
7. De röstberättigade ska ha möjlighet att förtidsrösta och rösta genom bud,
8. Finansiering ska ske genom att kommunstyrelsen tillåts dra över sin budget motsvarande den
beräknade kostnaden för folkomröstningen,
9. Utbetalning av årsarvode för 2017 till valnämndens ordförande och vice ordförande godkänns,
10. Föreskrifter för genomförande av rådgivande kommunal folkomröstning i Vaxholms stad antas.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-20 § 9 att en rådgivande kommunal folkomröstning ska
genomföras i enlighet med 5 kap. § 34 a kommunallagen samt att valnämnden får i uppdrag att bereda
ärendet vidare och återkomma med förslag till beslut avseende de krav som ställs i lagen om
kommunala folkomröstningar (Lag 1994:692).

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 331 74

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Tjänsteutlåtande
2017-03-15
Änr KS 2017/60.111
2 av 3

Valnämnden har vid sammanträde 2017-03-13 § 2 tagit fram beslutsförslag i de olika delfrågorna
bortsett från frågeställning/svarsalternativ samt röstsedlarnas utseende och antal som bereds av
kommunstyrelsen.
Frågeställningens och svarsalternativens uppbyggnad i en folkomröstning kan se ut på olika sätt.
Erfarenheter från tidigare kommunala folkomröstningar visar att det ibland har ställts en fråga där man
endast kan svara JA eller NEJ medan de röstande i andra omröstningar fått ta ställning till två eller flera
tydliga alternativ. Det är viktigt att frågeställning/svarsalternativ utformas så att den fråga eller de
alternativ de röstande får ta ställning till har relevans för den fråga som väckts genom folkinitiativet. En
representant för folkinitiativet har via e-post till valnämnden meddelat att frågeställningen i
folkomröstningen bör vara samma som folkinitiativets frågeställning. Det måste dock inte vara samma
fråga. Det är, enligt lagen om kommunala folkomröstningar, kommunfullmäktige som beslutar om hur
frågeställning och svarsalternativ ska formuleras.
Erfarenheter från tidigare genomförda kommunala folkomröstningar visar också att en del kommuner
valt att ha med ”avstår” som svarsalternativ medan andra inte haft med något sådant svarsalternativ. I
de folkomröstningar där alternativet ”avstår” varit med har andelen ”blanka” röster varit betydligt högre
än hos de kommuner som valt att inte ha något sådant alternativ. Ur ett demokratiskt perspektiv kan
det vara viktigt att visa på möjligheten att rösta i folkomröstningen men att man avstår från att ta
ställning.
Majoritetens gruppledare (M, L, C och MP) har lämnat följande förslag till frågeställning/svarsalternativ i
folkomröstningen om bebyggelse av Norrberget:
JA – Jag vill att planerna för bebyggelse av Norrberget ska fullföljas. Därmed säkras
finansieringen av bland annat den nya högstadieskolan.
NEJ – Jag vill att byggplanerna på Norrberget ska stoppas och Norrbergsskolan bevaras för
framtida kommunala ändamål, trots att det medför en skattehöjning.
AVSTÅR – Jag avstår från att ta ställning i frågan.
Det föreslås även att det ska finnas en vit röstsedel med kryssruta för var och ett av de tre
svarsalternativen (se bilaga till föreskrifter).
I arvodesreglementet för förtroendevalda i Vaxholms stad framgår att valnämndens ordförande och vice
ordförande endast är berättigade till årsarvode under valår. Med anledning av att valnämnden nu
kommer behöva sammanträda i liknande omfattning som under ett valår föreslås att beslut fattas om
att årsarvode betalas ut för 2017 till valnämndens ordförande och vice ordförande.
Kanslichef Kristoffer Staaf har lämnat råd och synpunkter och fått i uppdrag att ta fram detta
tjänsteutlåtande utifrån majoritetens förslag.
För bedömningar och beslutsförslag i övrigt hänvisas till tjänsteutlåtande (2017-03-06) som legat till
grund för beslut i valnämnden.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2017-03-15
Protokollsutdrag VN/2017-03-13 § 2
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Tjänsteutlåtande
2017-03-15
Änr KS 2017/60.111
3 av 3

Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2017-03-06
Föreskrifter för genomförande av kommunal folkomröstning i Vaxholms stad

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Kristoffer Staaf

För kännedom:

Valnämnden
Representant för folkinitiativet
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Protokoll Valnämnden
2017-03-13
Änr VN 2017/1.111
1 av 2

§ 2 Folkomröstning 2017 - genomförande
Valnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1. Datum för folkomröstningen fastställs till söndagen den 24 september 2017
2. Datum för slutlig sammanräkning fastställs till tisdagen den 26 september 2017,
3. De valdistrikt som användes vid de allmänna valen 2014 ska vara omröstningsdistrikt i
folkomröstningen, dvs Vaxholm Norr, Vaxholm Nordost, Vaxholm Väst, Vaxholm Mitt, Vaxholm
Öst och Vaxholm Sydost,
4. Resarö Skola (Vaxholm Norr och Vaxholm Nordost), Kronängsskolan (Vaxholm Väst, Vaxholm
Mitt och Vaxholm Sydost) och Rindö skola (Vaxholm Öst) fastställs vara omröstningslokaler
under omröstningsdagen. Om omröstningslokal av någon anledning behöver ändras uppdras det
till valnämnden att besluta om ny lokal,
5. De röstberättigade ska ha möjlighet att förtidsrösta och rösta genom bud,
6. Finansiering ska ske genom att kommunstyrelsen tillåts dra över sin budget motsvarande den
beräknade kostnaden för folkomröstningen,
7. Föreskrifter för genomförande av kommunal folkomröstning i Vaxholms stad antas.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-20 § 9 att en rådgivande kommunal folkomröstning ska
genomföras i enlighet med 5 kap. § 34 a kommunallagen samt att valnämnden får i uppdrag att bereda
ärendet vidare och återkomma med förslag till beslut avseende de krav som ställs i lagen om
kommunala folkomröstningar (Lag 1994:692).
Kommunledningskontoret har i samråd med valnämndens ordförande tagit fram beslutsförslag i de olika
delfrågorna bortsett från frågeställning och svarsalternativ som bereds av kommunstyrelsen.

Yrkanden
Anne Losman Flood (M), Louise Yngström Valdre (L) och Karin Urbina Rutström (MP) yrkar att
omröstningsdag ska föreslås vara 27 augusti.
Margaretha Pettersson (S) yrkar att omröstningsdag ska föreslås vara 24 september.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger gällande omröstningsdag.
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner att valnämnden beslutar att
omröstningsdag ska föreslås vara vara 27 augusti.
Votering begärs och verkställs.

Voteringsproposition
Ordföranden finner att valnämnden med 4 röster för 24 september (Lena Hallberg (C), Margaretha
Petterson (S), Leif Ljungberg (V) och Sten Larsson (WP) och 3 röster för 27 augusti (Anne Losman Flood
(M), Louise Yngström Valdre (L) och Karin Urbina Rutström (MP) beslutar att omröstningsdag ska
föreslås vara 24 september.
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag i övrigt och finner bifall till eget yrkande.
……………………….
Ordförande
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Justerare

Protokoll
2017-03-13
2 av 2
Valnämnden

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2017-03-06
Föreskrifter för genomförande av kommunal folkomröstning i Vaxholms stad

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kristoffer Staaf, klk

För kännedom:

Valnämnden

……………………….
Ordförande
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Tjänsteutlåtande
2017-03-06
Änr VN 2017/1.111
1 av 4
Kommunledningskontoret
Kristoffer Staaf
Kanslichef

Folkomröstning 2017 - genomförande
Förslag till beslut
Valnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1. Datum för folkomröstningen fastställs till söndagen den 24 september 2017,
2. Datum för slutlig sammanräkning fastställs till tisdagen den 26 september 2017,
3. De valdistrikt som användes vid de allmänna valen 2014 ska vara omröstningsdistrikt i
folkomröstningen, dvs Vaxholm Norr, Vaxholm Nordost, Vaxholm Väst, Vaxholm Mitt, Vaxholm
Öst och Vaxholm Sydost,
4. Resarö Skola (Vaxholm Norr och Vaxholm Nordost), Kronängsskolan (Vaxholm Väst, Vaxholm
Mitt och Vaxholm Sydost) och Rindö skola (Vaxholm Öst) fastställs vara omröstningslokaler
under omröstningsdagen. Om omröstningslokal av någon anledning behöver ändras uppdras det
till valnämnden att besluta om ny lokal,
5. De röstberättigade ska ha möjlighet att förtidsrösta och rösta genom bud,
6. Finansiering ska ske genom att kommunstyrelsen tillåts dra över sin budget motsvarande den
beräknade kostnaden för folkomröstningen,
7. Föreskrifter för genomförande av kommunal folkomröstning i Vaxholms stad antas.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-20 § 9 att en rådgivande kommunal folkomröstning ska
genomföras i enlighet med 5 kap. § 34 a kommunallagen samt att valnämnden får i uppdrag att bereda
ärendet vidare och återkomma med förslag till beslut avseende de krav som ställs i lagen om
kommunala folkomröstningar (Lag 1994:692).
Kommunledningskontoret har i samråd med valnämndens ordförande tagit fram beslutsförslag i de olika
delfrågorna bortsett från frågeställning och svarsalternativ som bereds av kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-20 § 9 att en rådgivande kommunal folkomröstning ska
genomföras i enlighet med 5 kap. § 34 a kommunallagen samt att valnämnden får i uppdrag att bereda
ärendet vidare och återkomma med förslag till beslut avseende de krav som ställs i lagen om
kommunala folkomröstningar (Lag 1994:692).

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 331 74

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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2 § I anslutning till att fullmäktige beslutar om att hålla en folkomröstning skall fullmäktige besluta om
1. dag för omröstningen,
2. omröstningsdistrikt och omröstningslokaler,
3. den fråga och de svarsalternativ som skall ställas till de röstberättigade,
4. röstsedlarnas antal, innehåll och utseende,
5. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i omröstningslokalen, samt
6. 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.
Fullmäktige får besluta om de ytterligare föreskrifter som behövs för att genomföra folkomröstningen
Lag (2002:250).
Kommunledningskontoret har i samråd med valnämndens ordförande tagit fram beslutsförslag
avseende punkt 1-3 och 5-6 ovan medan frågeställning och svarsalternativ samt röstsedlarnas antal,
innehåll och utseende bereds av kommunstyrelsen.

Bedömning
Samråd har skett med Valmyndigheten angående datum för folkomröstningen. Valmyndigheten föreslår
att folkomröstningen genomförs tidigast i slutet av september. Datum för folkomröstningen föreslås
därför vara söndagen den 24 september 2017 och slutlig sammanräkning tisdagen den 26 september
2017. Omröstningsdistrikt vid folkomröstningen föreslås vara desamma som användes vid de allmänna
valen 2014, dvs. Vaxholm Norr, Vaxholm Nordost, Vaxholm Väst, Vaxholm Mitt, Vaxholm Öst och
Vaxholm Sydost. Omröstningslokaler under omröstningsdagen föreslås vara 3 st, dvs färre än vad som
användes vid de allmänna valen 2014. Detta då det förväntas vara mindre belastning jämfört med
valdagen 2014 (RKL) då det genomfördes tre val samtidigt och erfarenheter från andra kommuner visar
att valdeltagandet har varit lägre vid fristående kommunala folkomröstningar. De omröstningslokaler
som föreslås är Resarö Skola (Vaxholm Norr och Vaxholm Nordost), Kronängsskolan (Vaxholm Väst,
Vaxholm Mitt och Vaxholm sydost) och Rindö skola (Vaxholm Öst). Om av någon anledning
omröstningslokal behöver ändras föreslås valnämnden ges ansvar att besluta om ny lokal.
Vid allmänna val liksom kommunala folkomröstningar är det viktigt att alla röstberättigade som vill har
möjlighet att rösta. Förtidsröstning gör att personer som inte har möjlighet att rösta på
omröstningsdagen ändå kan rösta och det är redan ett väl etablerat förfarande i samband med de
allmänna valen. Med anledning av detta föreslås att förtidsröstning genomförs inför
folkomröstningsdagen. Efter genomgång av hur andra kommuner lagt upp förtidsröstning i samband
med fristående kommunala folkomröstningar gör kommunledningskontoret bedömningen att
förtidsröstning i en lokal (Rådhuset) under ca en vecka före omröstningsdagen är en rimlig avvägning.
Mer detaljerad information om tider mm finns i den föreskrift som kommunledningskontoret tagit fram
och föreslår fullmäktige att anta i samband med övriga beslut.
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Att erbjuda budröstning gör att de som av olika skäl har svårigheter att ta sig till omröstningslokal eller
förtidsröstningslokal också har en möjlighet att rösta. Därför föreslås att de röstberättigade ska ha
möjlighet att rösta genom bud. Likt de allmänna valen ska det inte vara möjligt att rösta via fullmakt.
Mer detaljerade rutiner för hur genomförande av folkomröstningen finns i den föreskrift som
kommunledningskontoret tagit fram. Kommunledningskontoret föreslår att föreskriften antas.

Kostnader
Valnämnden ansvarar för planeringen och genomförande av kommunala folkomröstningar i enlighet
med lagen om kommunala folkomröstningar. Valnämnden ska stå för hela arbetet och kostnaden för
tryck av röstlängder, tryck och utskick av röstkort, tryck av valsedlar/röstsedlar, omröstningslokaler,
arvoden till valförättare, kostnader för förtidsröstning och valkansli/tjänstemän.
Det finns också en skyldighet för kommunen enligt lagen om kommunala folkomröstningar att informera
om folkomröstningen. Kommunen kan till exempel ta fram informationsmaterial som skickas ut till
hushållen, annonseras i tidning samt informera löpande på kommunens webbplats.
Att förbereda och genomföra en fristående kommunal folkomröstning kan i vissa avseenden ta mer tid
att förbereda och genomföra än ett allmänt val då kommunen måste planera och genomföra allt arbete
på egen hand.
Valmyndigheten hjälper mot avgift till att ta fram röstkort och röstlängder, men kommunen får själv
upphandla tryck och distribution av desamma. Med anledning av ovanstående har kostnaderna för
folkomröstningen i Vaxholm stad uppskattats till följande:

Arvoden för valnämnd inklusive omröstningsdag och slutlig
sammanräkning
Lönekostnader Valkansli/tjänstemän

120 000 kr

Arvoden valförrättare inkl förtidsröstning

80 000 kr (60 000 +
20 000)
150 000 kr

Material från Valmyndigheten mm, tryck, porto, transport/frakt och
förtäring

150 000 kr

Information och annonsering

50 000 kr

Oförutsedda kostnader

50 000 kr

Totalt

600 000 kr

Finansiering
Det finns inga medel avsatta i kommunstyrelsen budget för 2017 gällande val. Finansiering föreslås
därför ske genom att kommunstyrelsen tillåts dra över sin budget motsvarande kostnaden för
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folkomröstningen. Uppskattad kostnad är 600 000 kr. I samband med allmänna val utgår statsbidrag
men det gör det inte vid kommunala folkomröstningar.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2017-03-06
Föreskrifter för genomförande av kommunal folkomröstning i Vaxholms stad

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Kristoffer Staaf, klk

För kännedom:

Valnämnden
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From:
Sten Wickström
Sent:
9 Mar 2017 11:37:32 +0100
To:
anne.losman@gmail.com;anne-charlotte.eriksson@mp.se;Karl
Fagerström;ronny.fredriksson@florarna.se;Lena
Hallberg;sten.larsson@waxholmspartiet.se;V;esbjorn_@telia.com;magganpet@gmail.com;Magg
anpettersson29@gmail.com;robin.skoglund@outlook.com;karin.rutstrom@mp.se;louise@dsv.s
u.se;kenth@xtxs.com;leif.ljungberg@telia.com
Cc:
Kristoffer Staaf
Subject:
Valnämnden 13 mars 2017
Attachments:
Förslag röstsedlar 2017-03-09sw.docx

Inför valnämndens möte den 13 mars 2016
Jag vill att ni att valnämnden även tar beslut om svarsalternativ. Det är alltför osäkert att
utesluta den viktigaste delfrågan och bara överlämna den till kommunstyrelsen; såsom
kommunledningskontoret föreslår efter uppgivet samråd med nämndens ordförande.
Minns hur beslutet rivningslov för Norrbergsskolan bereddes och hanterades i
stadsbyggnadsnämnden den 14 december 2016. Frågan om svarsalternativ i
folkomröstningen är lika kritisk och varken politiker eller förvaltning bör låta sig
bortkollras eller överrumplas en gång till.
Det, även parlamentariskt, mest hedervärda är att svarsalternativen (ja och nej) kopplas
direkt till folkinitiativet bakom folkomröstningen. Tillåt inget trixande med själva frågan
eller försök att vända svarsalternativen. Det renaste och mest begripliga är att vi i
Vaxholm får rösta ja eller nej till att genomföra syftet bakom folkinitiativet. Att rösta
blankt eller rösta avstå bör inte förekomma.
Jag bifogar förslag till röstsedlarna ja och nej.
Med all respekt
Sten Wickström
Sturevägen 8
185 33 Vaxholm
08-541 307 88
e-post sten(at)wickstrom.pp.se
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Förslag 2017-03-09/sw

Röstsedel Ja, grön

Röstsedel
vid folkomröstningen i Vaxholm 24 september 2017

Ja
Jag vill att Norrbergsskolans byggnader bevaras och används för
samhällsnyttiga ändamål så att norrbergsområdet värnas mot den
omfattande exploatering som nu planeras.

Röstsedel Nej, blå

Röstsedel
vid folkomröstningen i Vaxholm 24 september 2017

Nej
Jag vill inte att Norrbergsskolans byggnader bevaras och används för
samhällsnyttiga ändamål så att norrbergsområdet värnas mot den
omfattande exploatering som nu planeras.
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