PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 1-21
Tid:

2017-01-31, kl 13:00-16:45

Plats:

Regionens Hus, sal A

§5

Motion: Genomför en vägledande folkomröstning
om eventuell regionförstoring
Diarienummer: RJL 2016/1288
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
 Avslå motionen med hänvisning till att frågan om
regionförstoring inte längre är aktuell.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har i motion till regionfullmäktige föreslagit att
man inför en eventuell regionbildning genomför en vägledande
folkomröstning för att länets medborgare ska få ta ställning till om en
regionförstoring ska genomföras
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-01-17
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-12-12
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-02 samt 2016-12-12
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet
Samuel Godrén yrkar bifall till motionen.
Carina Ödebrink yrkar avslag på motionen i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner att
styrelsen avslår motionen.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige

Vid protokollet

Siw Kullberg

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 1-21
Tid:

2017-01-31, kl 13:00-16:45

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Rachel De Basso

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-21
Tid:

2017-01-17, kl 09:00-14:05

Plats:

Regionens Hus, sal A

§2

Motion: Genomför en vägledande
folkomröstning om eventuell regionförstoring
Diarienummer: RJL 2016/1288
Beslut
Regionstyrelsen föreslås



Avslå motionen med hänvisning till att frågan om
regionförstoring inte längre är aktuell.

Sammanfattning
Sverigedemokraterna har i motion till regionfullmäktige föreslagit att
man inför en eventuell regionbildning genomför en vägledande
folkomröstning för att länets medborgare ska få ta ställning till om en
regionförstoring ska genomföras
Beslutsunderlag




Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2016-12-12
Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-02 samt 2016-12-12

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2016-12-12

RJL 2016/1288

Regionledningskontoret
Siw Kullberg
Regionfullmäktige

Motion genomför en vägledande
folkomröstning – yttrande
Förslag till beslut


Motionen avslås med hänvisning till att frågan om regionförstoring inte
längre är aktuell.

Sammanfattning
Sverigedemokraterna har i motion till regionfullmäktige föreslagit att man inför
en eventuell regionbildning genomför en vägledande folkomröstning för att länets
medborgare ska få ta ställning till om en regionförstoring ska genomföras. Frågan
om regionbildning är sedan november 2016 inte längre aktuell inför 2019.

Information i ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting har med anledning att frågan har aktualiserats,
gjort en utredande och förklarande genomlysning kring allmänna och praktiska
förutsättningar för att genomföra en folkomröstning i frågan om indelning, se
bilaga 1.
Utredningen ger vid handen att det förslag till ny indelning som läggs fram i
Indelningskommitténs förslag i betänkandet ”Regional indelning – tre nya län”
(SOU 2016:48) är en fråga som i högsta grad berör medborgarna i länet.
Frågan är därmed av ett allmänt intresse för länets medborgare.
Däremot är själva grundfrågan, frågan om indelningen av riket i län, en fråga
enbart för staten. Indelningen i landsting/regioner är inte en fråga i sig – utan bara
en direkt konsekvens av de beslut som fattas i fråga om länsindelningen.
Med detta som utgångspunkt finns ett rättsligt utrymme att argumentera för att
indelningsfrågan inte är en kommunal kompetens och att regionfullmäktige inte
kan ta beslut om att en folkomröstning ska genomföras.
Frågan om regionbildning är sedan november 2016 inte längre aktuell inför 2019.
REGIONLEDNINGSKONTORET

2016-12-12

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Siw Kullberg
Kanslidirektör

RJL 2016/1288
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Juridiska avdelningen
Helena Linde

Folkomrösta om indelning?
Allmänna förutsättningar för folkomröstningar






Ett ärende om att hålla folkomröstning kan väckas i fullmäktige genom ett
upprop som har samlat minst tio procent av de röstberättigade i kommunen.
En folkomröstning ska genomföras
o om frågan gäller något fullmäktige kan besluta om och
o om inte minst två tredjedelar av fullmäktiges ledamöter röstar emot att
en omröstning ska hållas.
Folkomröstningsinstrumentet förutsätter att det finns gott om tid för beredning
och genomförande.

Praktiska aspekter på folkomröstningsinstrumentet




Procedurreglerna för folkomröstningar gör att det tar 6-12 månader att
genomföra en folkomröstning mellan val.
Kraven på genomförande motsvarar de som gäller vid ett vanligt val (med
undantag för möjligheten att förtidsrösta). Det måste därför konstateras att det
är praktiskt och kostnadsmässigt krävande att genomföra en folkomröstning
mellan de allmänna valen.

Olika led inför en fråga om en folkomröstning

Beslutsprocessen inför en folkomröstning rymmer flera led. Det första gäller
initiativrätten; det vill säga vem som har rätt att väcka ett ärende om en
folkomröstning i fullmäktige. Nästa led handlar om beredningen. I det ledet avgörs
vad som är ett kompetensenligt beslutsfattande och vad som i övrigt ska ingå i
fullmäktiges beslutsfattande. De följande leden handlar om hur beslutsfattandet i
fullmäktige ska gå till och hur beslutet verkställs.
Att väcka ett ärende om en folkomröstning

Kommunmedlemmarna har rätt att väcka ett ärende om en folkomröstning med
hänvisning till 5 kap. 23 § kommunallagen om tio procent av de röstberättigade i
kommunen ställer sig bakom kravet på en sådan omröstning. I samma bestämmelse
finns också de övriga formella kraven för ett upprop om folkomröstning.
När initiativet lämnats är det styrelsen som svarar för ärendets beredning. I det ligger
en kontroll av att de formella förutsättningarna är uppfyllda, men också ett krav på
samråd med valmyndigheten liksom framtagande av ett beredningsunderlag och ett
förslag till beslut i ärendet.
Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se
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Den första frågan i beredningen rör kompetensenligheten

Folkomröstningsinstrumentet får bara användas för att rådfråga medborgarna i sådana
frågor som fullmäktige kan besluta om. Frågan som sådan måste vara kompetensenlig.
Den kommunala kompetensen regleras främst i 2 kap. kommunallagen.
Angelägenheter av allmänt intresse – som har anknytning till kommunens eller
landstingets område eller deras medlemmar – är sådant som ligger inom den
kommunala kompetensen om saken inte ska handhas enbart av staten, en annan
kommun, ett annat landsting eller någon annan.
Ett allmänt intresse
Det förslag till ny indelning som läggs fram i Indelningskommitténs förslag i
betänkandet ”Regional indelning – tre nya län” (SOU 2016:48) är en fråga som i
högsta grad berör medborgarna i de län som omfattas av förslaget. Frågan är därmed
av ett allmänt intresse för medborgarna.
En fråga enbart för staten
Däremot är själva grundfrågan, frågan om indelningen av riket i län, en fråga enbart
för staten. Indelningen i landsting/regioner är inte en fråga i sig – utan bara en direkt
konsekvens av de beslut som fattas i fråga om länsindelningen.
Med det som utgångspunkt finns ett rättsligt utrymme att argumentera för att
indelningsfrågan inte är en kommunal kompetens. Drivs argumentationen till sin spets
skulle indelningsfrågan därmed inte kunna bli föremål för en folkomröstning med
hänvisning till bestämmelsen i 5 kap 34a§ första punkten kommunallagen.
Beredningskravet för regeringen kompetensutvidgande för kommunen?
Ett indelningsärende som hanteras av regeringen ska föregås av en beredning. I det
beredningskravet ligger att det förslag som föreläggs riksdagen ska remitteras till
berörda parter. Kommuner, landsting och regioner ska ges tillfälle att ta ställning till
det förslag regeringen tänker lagstifta om. Kan kommunen besluta om ett
ställningstagande till ett förslag är det en rimlig slutsats att det också måste finnas en
kompetens att åtminstone efterforska kommunmedlemmarnas syn inför ett yttrande.
Indelningslagens betydelse1
I indelningslagen finns en regel som innebär att det krävs synnerliga skäl för att staten
ska kunna besluta om en indelningsändring i de fall en kommun motsätter sig en sådan
ändring. Av indelningslagen framgår uttryckligen att särskild hänsyn ska tas till
befolkningens önskemål och synpunkter när det gäller ändringar i
kommunindelningen.
Motsvarande bestämmelse i indelningslagen saknas när det gäller ändringar i
landstingsindelningen. Konstitutionsutskottet har särskilt uppmärksammat frågan vid
1

Lag (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting
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behandlingen av den proposition om övergångsstyre och utjämning vid ändrad
kommun- och landstingsindelning som behandlades sommaren 2016.2

Opinionsyttringar
När en kommun eller ett landsting väl har yttrat sig kan man säga att det
kompetensfönster som öppnades genom remissförfarandet på sätt och vis har stängts.
Är det då möjligt att – som en allmän opinionsyttring – folkomrösta kring
indelningsfrågan efter det att kommunen eller regionen besvarat remissen av
regionfrågan?
Huvudregeln säger att allmänna opinionsyttringar inte är kompetensenliga om
kommunen inte har egen beslutsmakt i ärendet. Typexempel finns på det
utrikespolitiska området och när det gäller kärnvapen. I dessa frågor det finns flera
avgöranden i rättspraxis som klargör att allmänna opinionsyttringar inte anses
kompetensenliga. Samtidigt finns det exempel på allmänna opinionsyttringar med ett
starkt lokalt allmänt intresse som faktiskt gått folkomröstning.3
Det svårt att klart avgöra vad som är kompetensenligt i detta sammanhang. Det finns
skäl både för och emot. Vad som de facto gäller i kompetensfrågan kan bara avgöras
vid en laglighetsprövning, det vill säga efter ett överklagande av kommunens eller
landstingets beslut i saken.
De praktiska förutsättningarna att folkomrösta

Regeringens tidplan för arbetet med indelningsändringen utgår ifrån att det ska vara
möjligt att genomföra en indelningsändring redan nästa mandatperiod. Indelningskommitténs arbete har därför präglats av en bred samrådsprocess under arbetets gång.
Indelningskommitténs delbetänkande Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48)
skickades ut på remiss med en remisstid till den 7 oktober 2016.
Med hänsyn till remisstiden har utrymmet i realiteten varit begränsat – för att inte säga
obefintligt – att genom en folkomröstning skapa en bild av den lokala opinionen.
Vad gäller för att genomföra en folkomröstning mellan val?

Hur en kommunal folkomröstning genomförs regleras i lagen (1994:692) om
kommunala folkomröstningar. Av reglering följer bl.a. att det är fullmäktige som
beslutar om vilken dag omröstningen ska hållas, hur frågan ska ställas och hur
omröstningssedlarna ska se ut.

2

Prop. (2015/16:121) Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning
2015/16: KU25, rskr. 2015/16:291.
3
http://skl.se/download/18.33ccf562145ac94e9982d71d/1399385837422/skl-faktablad-2medborgardialog-om-lokala-folkomrostningar-17-september-2006.pdf
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Dagen för omröstning ska bestämmas i samråd med den centrala valmyndigheten.
Samrådet ska äga rum tre månader innan dagen för den planerade omröstningen.
Att ta ställning till hur frågan i en folkomröstning ska ställas kräver både politiska
överläggningar och betydande administrativa insatser. Att få fram lokaler och
förbereda för det praktiska genomförandet kräver både planering och tid. Vissa
insatser kan dessutom kräva offentlig upphandling.
Beredningstiden för ett ärende som ska till fullmäktige är typiskt sett minst två
månader – ofta längre – särskilt i ärenden som innehåller politiska motsättningar och
praktiska komplikationer. Mot denna bakgrund kan tiden från det att frågan om en
folkomröstning börjar drivas lokalt till dess att den faktiskt genomförts beräknas till
c:a ett år.
Beräkningen baseras på tid för namninsamling, tre-sex månaders beredning inför
fullmäktige och minst tre månader för samråd med valmyndigheten.
Vid analysen av tidsåtgång bör hänsyn tas till att det finns utrymme att ställa formella
yrkanden – som minoritetsåterremiss och bordläggning. Hänsyn behöver också tas till
att fullmäktiges beslut kan överklagas.
Närmare information om bl.a. tidsgränser och andra praktiska aspekter på
genomförandet av en folkomröstning finns på valmyndighetens webbplats.4
Kostnader m.m.

När en folkomröstning genomförs mellan två val svarar kommunen respektive
landstinget för sina kostnader. Arrangemangen förutsätts hålla i princip samma
standard som vid ett ordinarie val, även om förtidsröstning inte behöver ordnas.
Reglerna ger ett utrymme att bestämma över valsedlarnas utformning och liknande
frågor.
En viktig praktisk fråga rörande folkomröstning i ett landsting gäller förhållandena
mellan kommunerna och landstinget. För genomförande av en folkomröstning i en
kommun svarar enligt lag valnämnden i den kommunen. För genomförande av en
folkomröstning i ett landsting svarar valnämnden i den kommun inom landstinget som
landstinget kommer överens med. Om en överenskommelse inte kan träffas ska
folkomröstningen genomföras av valnämnden i den kommun där landstinget har sin
anslagstavla.5 Landstinget får svara för kostnaderna.

4

http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/folkomrostningar/kommunala/770_10_Manual_folkomrost
ning_mellan_val.pdf
5
Se 4 § lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar.
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Andra sätt att skapa utrymme för att låta medborgarna komma till tals.

En folkomröstning är bara en av flera möjligheter för fullmäktige – att som ett led i
beredningen av ett ärende – inhämta synpunkter från medlemmarna i kommunen eller
landstinget. Mer om folkinitiativ av olika slag finns i SKL:s faktablad.6
En folkomröstning bygger i princip på utgångspunkten att det finns tydliga alternativ;
ja, nej eller möjligen – som i den nationella omröstningen i kärnkraftsfrågan – ett
mellanalternativ. Den fullmäktigeförsamling som ställs inför att arrangera en
folkomröstning bör noga överväga på vilket sätt och med hur mycket
bakgrundsinformation som ska följa med folkomröstningsfrågan när den ska ställas till
medborgarna. Det politiska ansvaret för de långsiktiga konsekvenserna är den
beslutsfattande församlingens.
Kommunallagen ger också möjlighet att använda en opinionsundersökning eller något
likande förfarande för att inhämta synpunkter från kommunmedlemmarna om det
skulle visa sig lämpligare. En opinionsundersökning kan genomföras i enklare former
och går snabbare än en folkomröstning. Frågorna som kan ställas är flera och den
sammantagna bilden av medborgarnas uppfattning blir därmed ett mer nyanserat
underlag.
Erfarenheter från bl.a. Finland visar att opinionsundersökningar– som genomförs i
representativa urval – typiskt sett också ger utfall som bättre stämmer överens med
medborgarnas generella inställning till det saken gäller. En opinionsundersökning kan
innehålla fler frågor och därmed bidra till en djupare bild. Dessutom tenderar en
folkomröstning i högre utsträckning att mobilisera motståndare att rösta.

Sammanfattningsvis

Flera skäl talar emot att använda folkomröstningsinstrumentet i indelningsfrågan.


6

Kompetensfrågan och laglighetsprövning
Det finns en tveksamhet i kompetensfrågan; det är ytterst osäkert om det är
kompetensenligt att besluta om en folkomröstning som rör indelningsfrågan.
Den saken kan ytterst bara avgöras i domstol. Överklagas ett beslut innebär det
att verkställigheten bör skjutas upp till dess att det föreligger ett
lagakraftvunnet avgörande.

Faktablad 8:
http://skl.se/download/18.33ccf562145ac94e9982d6f1/1399385605448/skl-faktablad-8medborgardialog-folkinitiativ.pdf och
Faktablad 2:
http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/folkomrostningar/kommunala/770_10_Manual_folkomrost
ning_mellan_val.pdf
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Det finns praktiska aspekterna att beakta.


Tiden.
Det tar lång tid att genomföra en folkomröstning. Den samlade tidsåtgången
för att sjösätta en sådan omröstning är 6 till 12 månader.



Kostnaderna
En folkomröstning som hålls mellan två val ska leva upp till samma
kvalitetskrav som arrangemangen vid ett allmänt val även om det inte behöver
ordnas möjligheter att förtidsrösta. Kostnaden och ansvaret för att ordna
omröstningen bärs fullt ut av den kommun respektive det landsting som ordnar
omröstningen.
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Utdrag ur kommunallagen 5 kap 23 § om folkinitiativ
5 kap 23 §
Ärenden i fullmäktige får väckas av
1. en nämnd,
2. en ledamot genom motion,
3. revisorerna, om ärendet gäller förvaltning som har samband med
revisionsuppdraget eller om ärendet gäller granskningen,
4. en fullmäktigeberedning, om fullmäktige har föreskrivit det,
5. den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom landstinget, om
fullmäktige har beslutat det (medborgarförslag), eller
6. styrelsen i en sådan juridisk person som avses i 3 kap. 16 a-18 b §§, om fullmäktige
har beslutat det för särskilda
fall.
Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige också väckas av
minst tio procent av de röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmarna enligt
lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar (folkinitiativ). 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.
Vid beräkningen av antalet initiativtagare ska endast de räknas med som har skrivit
under initiativet under den sexmånadersperiod som föregått inlämnandet.
Lag(2014:573).

Utdrag ur kommunallagen 5 kap 34-35 §§ om folkinitiativ
5 kap 34 § Fullmäktige får besluta att det som ett led i beredningen
av ett ärende som fullmäktige skall handlägga skall inhämtas
synpunkter från medlemmar i kommunen eller landstinget.
Detta kan ske genom folkomröstning, opinionsundersökning eller
något liknande förfarande. Vid opinionsundersökning eller
liknande förfarande får valnämnden i kommunen anlitas, om
nämndens verksamhet i övrigt inte hindras av det.
Skall synpunkter inhämtas genom en omröstning får fullmäktige
besluta att det, med tillämpning av 5 kap. vallagen (2005:837),
skall framställas röstlängd och röstkort för omröstningen.
Närmare föreskrifter om förfarandet vid folkomröstning finns i
lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar.
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Kommunalförbund får inte anordna folkomröstning eller anlita
valnämnden i kommun som är förbundsmedlem. Lag (2005:842).
5 kap 34 a §
Har ett folkinitiativ väckts enligt 23 § andra stycket ska fullmäktige besluta att
folkomröstning ska hållas, om
1. den fråga som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om den, och
2. inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot förslaget.
Vid sådan folkomröstning ska bestämmelserna i 34 § tredje och fjärde styckena
tillämpas. Lag (2010:1414).
5 kap 35 §
Kommunen har rätt att få ersättning för de kostnader som föranleds av att ett landsting
anlitar valnämnden.
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Lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar
1 § Denna lag gäller för folkomröstning som avses i kommunallagen (1991:900).
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).
3 § Kommunen eller landstinget skall på lämpligt sätt informera sina medlemmar om
det som fullmäktige beslutat enligt 2 § och om vad som i övrigt gäller för
folkomröstningen.
4 § För folkomröstningens genomförande i en kommun svarar valnämnden.
För folkomröstningens genomförande i ett landsting svarar valnämnden i den kommun
inom landstingets område som landstinget träffar överenskommelse med. Om
överenskommelse inte kan träffas, skall folkomröstningen genomföras av valnämnden
i den kommun där landstinget har sin anslagstavla.
5 § Rösträtt vid folkomröstning i en kommun har den som är folkbokförd i
kommunen, senast på dagen för folkomröstningen fyller 18 år och
1. är medborgare i Sverige eller i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater
(unionsmedborgare),
2. är medborgare i Island eller Norge, eller
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3. för det fall de är andra utlänningar, har varit folkbokförda i Sverige tre år i följd
före dagen för folkomröstningen.
Rösträtt vid folkomröstning i ett landsting har den som har rösträtt vid folkomröstning
i en kommun inom landstinget. Lag (2002:250).
6 § När en kommunal folkomröstning skall hållas, skall en röstlängd upprättas för
varje omröstningsdistrikt. Det är uppgifterna i folkbokföringsdatabasen enligt lagen
(2001:182) om behandling av personuppgifter i skatteförvaltningens
folkbokföringsverksamhet och i fastighetsregistret enligt lagen (2000:224) om
fastighetsregister 30 dagar före dagen för folkomröstningen som skall ligga till grund
för uppgifterna i röstlängderna.
Uppgifter för framställning av röstlängder och röstkort tillhandahålls av den centrala
valmyndigheten efter anmälan.
Skall folkomröstning äga rum samtidigt med ett allmänt val eller en nationell
folkomröstning, får röstlängderna och röstkorten för den kommunala
folkomröstningen samordnas med valet eller den nationella folkomröstningen. I annat
fall och för de personer som inte är röstberättigade i det allmänna valet eller den
nationella folkomröstningen skall kommunen eller landstinget framställa röstlängd
och upprätta röstkort med ledning av registeruppgifterna från den centrala
valmyndigheten.
Centrala valmyndigheten har rätt till ersättning för de kostnader som föranleds av den
kommunala folkomröstningen. Lag (2002:250).
7 § Röstkorten skall skickas ut så snart som möjligt. Om förtidsröstning skall ske,
skall röstkorten vara de röstberättigade till handa senast den dag som förtidsröstningen
inleds. Lag (2002:250).
8 § Väljare som har förlorat sitt röstkort eller inte fått något röstkort skall få ett
duplettröstkort om de begär det.
Om den kommunala folkomröstningen skall hållas på samma dag som ett allmänt val
eller en nationell folkomröstning, får duplettröstkort tillhandahållas hos centrala
valmyndigheten, länsstyrelsen, en utlandsmyndighet eller kommunen. I annat fall
får duplettröstkort tillhandahållas hos den kommun eller det landsting som ansvarar
för folkomröstningen.
De som vill ha ett duplettröstkort skall lämna uppgift om namn och personnummer.
Lag (2002:250).
9 § Om folkomröstning skall äga rum samtidigt med ett allmänt val eller en nationell
folkomröstning, kan de som anser att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter om
dem skriftligen begära att uppgifterna rättas. Bestämmelserna i 5 kap. 5-7 §§ samt 15
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kap. 3 § 2, 5 §, 6 § första stycket 2 och andra stycket samt 9 § vallagen (2005:837)
skall då tillämpas.
I annat fall skall de som anser att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter om dem
skriftligen begära hos den kommun eller det landsting som ansvarar för omröstningen
att uppgifterna rättas. Det som inträffat senare än 30 dagar före valdagen får inte ligga
till grund för rättelse enligt denna paragraf. Lag (2005:844).
10 § En röstsedel är ogiltig om den
1. inte har tillhandahållits av valnämnden eller
2. har kännetecken som uppenbart gjorts med avsikt.
Om det i ett röstkuvert finns flera likalydande röstsedlar, skall endast en röstsedel
räknas. Finns det i annat fall mer än en röstsedel i röstkuvertet, är samtliga dessa
röstsedlar ogiltiga. Lag (2002:250).
11 § Sedan valnämnden har avslutat rösträkningen, skall röstsedlarna läggas in i
särskilda omslag, de godkända för sig och de ogiltiga för sig. Omslagen skall
förseglas.
Röstsedlarna skall förvaras minst ett år efter det att sammanräkningen har avslutats.
Lag (2002:250).
12 § Tillkännagivandet om justering av valnämndens protokoll med anledning av en
folkomröstning i ett landsting skall anslås på landstingets anslagstavla. Lag
(2002:250).
13 § Valnämndens beslut med anledning av en folkomröstning i ett landsting får på
begäran av en medlem av det landstinget överklagas genom laglighetsprövning enligt
10 kap. kommunallagen (1991:900). Lag (2002:250).

En folkomröstning ska genomföras om inte en kvalificerad majoritet (två tredjedelar
av de närvarande ledamöterna) röstar emot förslaget.
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