SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2012-12-04

Kommunalhuset, rum 1:1, kl 18:00 – 19:30

Plats och tid

Lars Nyberg (S), ordförande
Kurt Trogen (S), tjg ersättare för
Leif Glad
Saga Åshage (M)
Bo Claesson (KD)

Beslutande

Ulf Hjalmarsson (M)
Barbro Hillblom (S)
Mats Einarsson (V)

Ersättare

Dora Cruz (S), Lars-Göran Liljedahl (S), Christina Lundgren (M),
Bertil Rolf (TUP), Göran Pelarhagen (FP)

Övriga deltagande

Carl Widercrantz, politisk sekreterare (TUP)
Ulf Hjalmarsson (M)

Utses att justera

Plats och tid för justering

Kommunalhuset i Tumba, torsdagen den 6 december 2012, kl. 08:00

Sekreterare

Paragrafer

20 - 23

Håkan Hultgren

Ordförande

Lars Nyberg (S)

Justerare

Ulf Hjalmarsson (M)

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

Sammanträdesdatum

Valnämnden

2012-12-04

Anslaget den

Nedtas den

2012-12-07

2012-12-31

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Håkan Hultgren
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-12-04

§ 20
Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun
(KS/2012:377)
Beslut

Valnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. Ett tillräckligt antal namnunderskrifter, enligt reglerna om folkinitiativ, har
lämnats in med förslag om en kommunal folkomröstning om en eventuell
delning av Botkyrka kommun.
2. Folkinitiativet avser en fråga som kommunfullmäktige kan besluta om.
3. En folkomröstning om en eventuell delning av den nuvarande kommunen i
en Tullingedel samt en del för resten av Botkyrka ska därmed hållas i samband med de allmänna valen söndagen den 14 september 2014.
4. De röstsedlar som väljarna har att välja bland inleds med frågan:
Vill du att kommundelen Tullinge ska brytas ut från nuvarande Botkyrka
kommun, så att det bildas två kommuner: Botkyrka (utan Tullinge) och Tullinge?
5. Väljarna har sedan att välja mellan tre olika röstsedlar med alternativen:
JA – jag vill att dagens Botkyrka delas upp i två nya kommuner: Botkyrka
kommun och Tullinge kommun.
NEJ – jag vill att Botkyrka ska fortsätta vara en sammanhållen kommun, där
kommundelen Tullinge är kvar som en del av Botkyrka kommun.
(Blank röstsedel) med rubriken Kommunal folkomröstning.
6. Röstsedlarna ska vara ljust rosa för att skilja dem från de gula, vita och blå
röstsedlarna i de allmänna valen.
7. Röstsedlarna trycks i samma antal som övriga röstsedlar i valet, (3 gånger
antalet röstberättigade).
8. Röstning i folkomröstningen ska kunna ske på samma sätt som i de samtidiga allmänna valen vad gäller lokaler, tider, förtidsröstning, budröstning m
m.
9. Preliminär rösträkning sker på valnatten.
10. Det slutgiltiga resultatet för folkomröstningen redovisas sent på torsdagen
efter valdagen.
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Sammanfattning

I Kommunallagen 23§ står:
”Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige (också)
väckas av minst 10 procent av de röstberättigade kommunmedlemmarna..”
Om ett sådant så kallat folkinitiativ står det vidare i 34a§
”den fråga som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om den
och inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot förslaget.”
I Lagen om kommunala folkomröstningar står det i 2§:
”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
Röstsedlarnas antal, innehåll och utseende
Huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i omröstningslokalen
När röstsammanräkningen senast skall vara avslutad.”
Botkyrka valnämnd har under sitt sammanträde den 4 december 2012 diskuterat den namninsamling som har ägt rum i Botkyrka om en eventuell delning av kommunen och kommit fram till följande:
Valnämnden konstaterar att ett tillräckligt antal namnunderskrifter (10 procent av de röstberättigade), enligt kommunallagens punkter om folkinitiativ,
den 31 juli 2012 lämnades in till kommunen med förslag om en kommunal
folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun. Valnämnden
föreslår därför att en sådan folkomröstning genomförs.
Valnämnden konstaterar vidare, enligt Kommunallagen paragraf 34a, att den
fråga som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om den.
Erfarenheter från andra kommunala folkomröstningar visar att valdeltagandet blir lägre om en annan valdag än allmän valdag väljs för en kommunal
folkomröstning. En folkomröstning på en egen dag medför dessutom avsevärt mycket högre kostnader. Valmyndigheten har i det samråd som enligt
lagen ska ske meddelat att de inte har något att invända mot att ha folkomröstningen på valdagen. Valnämnden föreslår främst av demokratiska skäl
att folkomröstningen äger rum samtidigt med de allmänna valen den andra
söndagen i september 2014.
Valnämnden föreslår följande text överst på röstsedlarna:
Vill du att kommundelen Tullinge ska brytas ut från nuvarande Botkyrka
kommun, så att det bildas två kommuner: Botkyrka (utan Tullinge) och Tullinge?
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Det kan antingen finnas en röstsedel i folkomröstningen med kryssalternativ
eller en röstsedel för varje alternativ (ja, nej, blank). Det är troligen lättare
för väljaren att göra fel om man har kryssröstsedlar. Det blir också lättare
för röstmottagarna att räkna rösterna med olika röstsedlar för alternativen.
Valnämnden anser av dessa skäl att det bör produceras olika röstsedlar för
de tre alternativen.
Valnämnden har studerat de formuleringar som har använts på röstsedlarna
vid liknande folkomröstningar i Eskilstuna, Huddinge, Södertälje och Uppsala. Utifrån dessa och för att texten på röstsedlarna ska klargöra vad omröstningen gäller utan att vara ledande för väljarens ställningstagande föreslås följande texter för de tre röstsedlar som de röstande har att välja mellan:
JA – jag vill att dagens Botkyrka delas upp i två nya kommuner: Botkyrka
kommun och Tullinge kommun.
NEJ – jag vill att Botkyrka ska fortsätta vara en sammanhållen kommun, där
kommundelen Tullinge är kvar som en del av Botkyrka kommun.
(Blank röstsedel) med rubriken Kommunal folkomröstning.
Färgen på röstsedlarna måste göra det möjligt att skilja dem från de gula,
vita och blå röstsedlar som används i de allmänna valen. Valnämnden har
fastnat för att föreslå en ljust rosa färg. För färgblinda måste det även vara
tre streck på båda sidor av röstsedeln för att skilja dessa röstsedlar från de
övriga. De tre alternativa röstsedlarna bör vidare tryckas i samma antal som
röstsedlar för kommunalvalet (3 gånger antalet röstberättigade).
Valnämnden föreslår att förtidsröstningen ska kunna gå till på exakt samma
sätt som i de allmänna valen som äger rum samtidigt - samma indelning i
valdistrikt, i samma vallokaler, på samma tider och med samma regler för
budröstning m.m.
Sammanräkningen kommer att ta betydligt längre tid med fyra val i stället
för tre. Valnämnden har därför för avsikt att försöka rekrytera minst en (två
till de största distrikten) extra rösträknare till varje valdistrikt för att delta i
sammanräkningen från kl. 20.00. Med en sådan förstärkning anser Valnämnden att det är möjligt med en preliminär rösträkning även för folkomröstningen på valnatten. Den sker då efter att de tre valen är sammanräknade. Detta kompletteras sedan med bl.a. sent inkomna röster vid Valnämndens s.k. onsdagsräkning. Därefter måste Valnämnden genomföra en samlad
kontrollräkning av samtliga röster i folkomröstningen motsvarande den som
Länsstyrelsen gör för de allmänna valen. Slutresultat kan därför inte föreligga förrän sent på torsdagen efter valdagen.
Särskilt yttrande

Bertil Rolf (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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§ 21
Information om valdistriktsindelning 2014
Beslut

Valnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Ordföranden presenterar en preliminär ny indelning i valdistrikt och prognos
över folkmängd och antalet röstberättigade per valdistrikt enligt förslaget till
ny indelning. Orsaken till att valdistriktsindelningen behöver ses över är att
vissa av nuvarande distrikt får ett för högt antal röstberättigande. Vallagens
krav är att ett valdistrikt ska innehålla mellan 1000 – 2000 röstberättigade.
I början av mars 2013 presenterar Valmyndigheten prognoser över antalet
röstberättigade varefter valnämnden har att fastställa indelningen i valdistrikt inför 2014 års val.
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§ 22
Sammanträdesdagar 2013
Beslut

Valnämnden sammanträder 18 mars och 16 september 2013 med början kl.
18:00.
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§ 23
Anmälningsärenden

Beslut

Valnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Ordföranden informerar från seminariet – Nationellt forum om val. Bland
annat gavs information om vallagskommitténs arbete. Vidare delades erfarenheter av genomförda och kommande kommunala folkomröstningar som
väckts genom folkinitiativ.
Ordföranden ber valnämnden till kommande sammanträde att ta ställning till
två frågeställningar:
1.

Förbud för personer som står på partiernas valsedlar att vara röstmottagare.

2.

Partierna ansvarar för att namnvalsedlarna lämnas till vallokalerna medan röstmottagarna ansvarar för ordningen i ställen och fyller på stället
under dagen.

Sekreteraren informerar om att valnämnden kommer att utrustas med
läsplattor under 2013 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om införande av papperslös nämndadministration.
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