SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden
2013-06-13

Plats och tid

Kommunalhuset i Tumba, plan 10, kl 18:00 – 18:50

Beslutande

Lars Nyberg (S)
Leif Glad (S)
Saga Åshage (M)
Bo Claesson (KD)

Ulf Hjalmarson (M)
Tobias Ginman (S), tjg. ersättare
Mats Einarsson (V)

Dora Cruz (S), Stina Lundgren (M), Bertil Rolf (TUP) och Göran
Pelarhagen (FP)

Ersättare

Övriga deltagande

Bo Claesson (KD)

Utses att justera

Plats och tid för justering

Kommunalhuset i Tumba, torsdagen den 13 juni 2013 kl. 19:30

Sekreterare

Paragrafer

9 - 11

Håkan Hultgren

Ordförande

Lars Nyberg (S)

Justerare

Bo Claesson (KD)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Sammanträdesdatum

Valnämnden

2013-06-13

Anslaget den

Nedtas den

2013-06-14

2013-07-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Håkan Hultgren
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§9
Parentation
Valnämndens ordförande håller parentation över Kurt Trogen (S), ersättare i
valnämnden, som avlidit.
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§ 10
Valkrets- och valdistriktsindelning 2014 - revidering och
komplettering (KS/2013:177)
Förslag till beslut

Valnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa följande revidering och
komplettering av valnämndens förslag till beslut 2013-03-18 § 3:
På grund av det utökade antalet och för att ha siffermässigt sammanhängande områden görs ett antal ändringar i valdistriktens nummer.
- Tullinge villastad delas upp i två distrikt (Tullinge Villastad Norra och
Tullinge Villastad Östra)
- Tullinge Lanthem delas upp i två distrikt (Tullinge Lanthem samt Riksten)
- Valdistriktet Norra Tumba delas upp i Nackdala/Solhöjden respektive Kulturen/Tumba park
- Grödinge landsbygd delas upp i två distrikt Vårsta/Malmtorp och Grödinge Landsbygd
- Ett småhusområde i Norra Tumba förs från valdistrikt 12 (nya 22) till valdistrikt 11 (nya 23)
- Valdistrikt 17 som tidigare hetat Lövholmen ska nu heta Skäcklinge
- Bostäderna inom den fastighet där Kvarnhagsskolan finns förs från distrikt
32 till distrikt 36
- Två distrikt, nummer 36 Albydalen östra och 58 Norsborg C kommer enligt prognosen att överstiga 2000 röstberättigade men bibehålls ändå oförändrade då valdeltagandet i dessa distrikt är lågt
Kartorna över valdistrikten anpassas i ett flertal fall så att de alltid följer fastighetsgränserna, en justering som inte berör några boende, förutom att ett
område byggt efter förra valet inom hittillsvarande Valdistrikt 1 nu hamnar i
Valdistrikt 4.
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§ 11
Namninsamling för folkomröstning rörande försäljning av
del av Botkyrkabyggens bestånd i Alby (KS/2013:375)
Förslag till beslut

Botkyrka valnämnd har under sitt sammanträde den 13 juni 2013 att ta ställning till om den namninsamling som har ägt rum i Botkyrka om försäljning
av del av Botkyrkabyggens bestånd i Alby uppfyller lagstiftningens krav på
ett Folkinitiativ. Valnämnden kom fram till följande:
Valnämnden konstaterar att den fråga som initiativet avser, enligt Kommunallagen paragraf 34a, är sådan att fullmäktige kan besluta om den.
Valnämnden konstaterar dock att det antal namnunderskrifter som lämnades
in den 31 maj 2013 till kommunen inte uppfyller reglerna för ett folkinitiativ
i lagen om kommunala folkomröstningar, 10 procent av de röstberättigade.
Något beslut i kommunfullmäktige blir därför inte aktuellt och någon folkomröstning enligt reglerna för folkinitiativ kan inte genomföras.
Reservation

Mats Einarsson (V) och Leif Glad (S) reserverar sig mot beslutet att avslå
tilläggsyrkandet.
Sammanfattning

Den 31 maj 2013 lämnades det in en namninsamling om folkomröstning om
försäljning av del av Botkyrkabyggens bestånd i Alby. Valnämndens uppgift i detta sammanhang är att bedöma om namninsamlingen uppfyller kraven för Folkinitiativ enligt Kommunallagen och Lagen om kommunala
folkomröstningar. De uppgifter som ska samlas in ska utöver namn och
namnförtydligande innehålla adress, personnummer och datum för underskriften. För att det ska vara ett folkinitiativ ska antalet namnunderskrifter
vara minst 10 procent av de röstberättigade i kommunen och namnen vara
insamlade under 6 månader före inlämnandet.
De insamlade namnen måste därför jämföras mot en lista med samtliga röstberättigade i Botkyrka. Vid det här tillfället fanns två möjligheter för den
jämförelsen. Den 1 mars gjorde Valmyndigheten ett uttag av röstberättigade
i kommunalvalen i respektive kommun som förberedelse för valen under
2014. I Botkyrka var det 62 965 personer. Ett utdrag gjordes också av Botkyrka kommun ur Botkyrkas befolkningsregister den 31 maj. Där fanns 66
021 personer över 18 år. Valnämnden har valt att jämföra antalet personer
på de insamlade listorna med Valmyndighetens uttag, då det i utdraget ur
befolkningsregistret även ingår invandrade personer som ännu inte har fått
kommunal rösträtt. För ett folkinitiativ, 10 procent av de röstberättigade,
fordrades då under den aktuella perioden 6 296 underskrifter.
Valnämndens första åtgärd var att göra en preliminär genomgång av de insamlade namnen redan den 31 maj. Utöver dessa listor lämnades det måndagen den 3 juni in listor med 236 namn (37 med datum efter 31 maj från-
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dragna). Dessa sades inte ha kommit med vid inlämningen den 31 maj. Valnämnden har valt att acceptera dessa listor även om det kan ifrågasättas om
de ska räknas med i den stipulerade 6-månadersperioden.
Valnämndens preliminära genomgång var koncentrerad till personnummer
och datum. På listorna fanns ofullständiga underskrifter som redan insamlarna hade strukit. Dessutom hittades vid den första kontrollen ytterligare
108 namn med ofullständiga personnummer som inte togs med i den senare
fullständiga kontrollen.
När insamlingen lämnades in hade den pågått under en längre än den enligt
lagstiftningen maximala tiden på 6 månader. Bara underskrifter som har tagits in fr.o.m 1 december 2012 t o m 31 maj 2013 kan formellt ingå om
namninsamlingen ska klassas som ett folkinitiativ. Insamlarna hade därför
varit tvungna att ta bort de först insamlade namnen.
Tyvärr visade det sig att det gick att urskilja ett antal underskrifter där datumet hade justerats till ett datum så att underskrifterna skulle ingå i tiden
för insamlingen. Valnämnden var tvungen att underkänna dessa underskrifter då inga namn insamlade före 1 december 2012, enligt sexmånadersregeln
kan räknas med. Det gick att urskilja en sådan datumförändring för 400 underskrifter. Dessa togs därför också bort från Valnämndens vidare hantering.
När valnämndens fullständiga kontroll av namnunderskrifterna mot befolkningsregistret började hade de inlämnade namnunderskrifterna reducerats
med insamlarnas egna strykningar, med de 108 direkt upptäckta ofullständiga personnumren och de 400 med för tidiga datum. Antalet datorregistrerade underskrifter blev då 5 904. Valnämnden hade med detta konstaterande
kunnat avsluta kontrollen och konstatera att antalet namnunderskrifter inte
var tillräckligt för att uppfylla lagstiftningens krav för ett folkinitiativ. Valnämnden valde ändå att fortsätta och kontrollera personnumren för de kvarvarande underskrifterna mot befolkningsregistret. Någon kontroll utifrån
lagstiftningens krav på både underskrift och namnförtydligande samt adress
gjordes inte.
Under denna mycket arbetskrävande kontroll upptäcktes
-

490 personer som inte fanns med i befolkningsregistret, alltså inte hörde
till de röstberättigade i Botkyrka. Bland dessa fanns personer som bor i
andra kommuner. En del personer som har angett en adress i Botkyrka är
inte folkbokförda här och är därmed inte heller röstberättigade i Botkyrka

-

Att ett stort antal personer hade skrivit på namnlistor flera gånger. En
sammanräkning gjordes för dem som skrivit på två gånger, tre gånger eller fyra gånger. Det blev nödvändigt att göra en särskild kontroll om
dessa underskrifter kom från personer som inte hade rösträtt. Deras underskrifter var redan borttagna genom att de inte hade rösträtt. Det antal
reduceringar som sedan gjordes på grund av personer med flera underskrifter var 544. Borträknat de som inte hade rösträtt i Botkyrka var det
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447 personer som skrev på mer än en gång, några alltså mer än två
gånger.
-

Utöver de 108 med ofullständiga personnummer, vid den första kontrollen, ytterligare 60 personer som bara hade angett sitt födelsedatum och
därmed inte kunde kontrolleras mot befolkningsregistret. Dessutom var
för 457 underskrifter personnumren av andra skäl felaktiga eller oläsliga.

Det var först i och med att ett dataprogram med befolkningsregistret användes som det var möjligt att finna de personer som hade skrivit under namninsamlingen mer än en gång och de personer som inte hade rösträtt i Botkyrka. För personnummer med siffror som var svåra att tyda gjordes omfattande försök med olika siffror för att se om man kunde hitta de rätta. Trots
detta var det alltså ett antal underskrifter som av det skälet måste underkännas när de inte kunde hittas i befolkningsregistret.
Kontrollerna ledde till slut till ett antal godkända underskrifter. Kontrollen
mot befolkningsregistret gjordes alltså för 5 904 underskrifter. Efter att de
490 som inte har rösträtt i Botkyrka dragits bort återstod 5 414. Sedan de extra 544 namnteckningarna från personer som skrivit på mer än en gång tagits
bort återstod 4 870 namn. Med ytterligare 60 med enbart födelsedatum och
457 med oläsliga eller felaktiga personnummer blev till slut de underskrifter
som valnämnden kunde godkänna 4 353.
Ett folkinitiativ måste enligt lagstiftningen tas upp till beslut i kommunfullmäktige. Den namninsamling som lämnades in den 31 maj om försäljning
av del av Botkyrkabyggens bestånd i Alby kan med 4 353 godkända underskrifter inte klassas som ett folkinitiativ då det inte omfattade 10 procent av
de röstberättigade i kommunen. Något beslut i kommunfullmäktige blir därför inte aktuellt i detta fall.
Valnämnden har den 13 juni 2013 behandlat ärendet.
Yrkande

Mats Einarsson (V) lämnar ett tilläggsyrkande, bilaga. Leif Glad (S) yrkar
bifall till tilläggsyrkandet.
Lars Nyberg (S), Saga Åshage (M), Bo Claesson (KD) och Tobias Ginman
(S) yrkar avslag till tilläggsyrkandet.
Propositionsordning

Ordföranden ställer först ordförandeförslaget under proposition och finner
att valnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Därefter ställer ordföranden tilläggsyrkandet under proposition – bifall mot
avslag – och finner att valnämnden avslår tilläggsyrkandet.
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