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FÖRORD

Lokaldemokratikommittén, tillsattes våren 1992, harsom som en
övergripande uppgift överväga olikaatt åtgärder för stärka den lokalaatt
demokratin. Kommittén har också i uppgift följa den pågåendeatt
utvecklingen på det kommunala området. Denna utveckling kännetecknas

avreglering, marknadsorienteringav och internationalisering.

Enligt direktiven dir. 1992:12 skall kommittén överväga och föreslå
åtgärder för öka de enskildaatt kommunmedlemmamas inflytande på
den kommunala verksamheten och därvid bl.a. över reglerna förse
kommunala folkomröstningar och överväga vidgad användning deten av
kommunala folkomröstningsinstitutet.

Mot denna bakgrund har kommittén uppdragit till docent Gunnar Wallin
inventera ochatt analysera erfarenheterna kommunalaav

folkomröstningar efter tillkomsten 1977 års kommunallag, dåav
folkomröstningsinstitutet infördes på det kommunala området.
Författaren själv för innehållet isvarar rapporten.

Rapporten ingår i serie skrifter, utgör underlagen förav som
kommitténs arbete.

Stockholm i juni 1993

Lokaldemokratikommittén

Sven Lindgren Kai Kronvall
Ordförande Huvudsekreterare
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SAMMANFATTNING

1977 års kommunallag infördesI variparagraf fullmäktigeen
befogenhet iled beredningenatt ärendeettgavs ettsom av

inhämta synpunkter från kommunens medlemmar. sådant hö-Ett
rande folkmeningen kunde ske omröstning, opini-av genom
onsundersökning eller liknande förfarande. nytill-Detta

iskott det kommunala regelverket föranleddes inte av en
med direktdemokratiskasträvan att anordningar skapa ett

verkningsfullt korrektiv det representativamot systemet.
betonadesTvärtom omröstningsinstitutetatt avsett attvar

tillgripas endast i sällsynta undantagsfall. huvudsakli-Det
skälet till institutet lagfästesatt önskanga attvar un-

danröja oklarhet rättsläget. otydlighetDenna bestoden om
i, rådgivande folkomröstning,att iföretogs formeren som
snarlika dem gällde för allmänna val, enligt utslagettsom

regeringsrätten olaglig, medan däremot opinionsun-av var en
dersökning i karaktär tillstort sett denav yttresamma men
formen något inteannorlunda nägra rättsliga hinder.mötte
Denna, det ansågs, otillfredsställande situation föror-som
sakade inte blott paragrafens tillkomst bestämde ocksåutan
dess utformning i detalj.

Under årens vidlopp har tillfällenflera väckts förslag om
olika reformer förstärka institutetatt och därmed ökagenom

förutsättningarna för omröstningar oftareatt skulle komma
till stånd. förslag intehar vunnitDessa riksdagens bi-
fall. förarbetena tillI 1991 års intogkommunallag diskus-
sionen institutet undanskymd plats, och paragrafenom en
återkom imed sak praktisktett oförändrat innehåll.taget

den indelningslagstiftningenI översyn skedde underav som
1970-talets hälft något främst betingadessenare som av-
den nyligen genomförda kommunindelningsreformen ägnades-

uppmärksamhet åt frágan hur ortsbefolkningensstor in-om
ställning till aktualiserad indelningsändring skulle han-en

är riksdagenteras. 1979Den indelningslagenantagnaav nya
kom i sin portalparagraf innehållaatt bestämmelse atten om
regeringen vid prövning föreslagen indelningsändringav en
skulle särskild hänsyn till såvälta berörd kommuns be-som
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emellertidansågsoch synpunkter.folknings önskemål Det
inställningen hostillrádligt, för utrönainte attatt,

tillmöjligheterförlita sig pá deortsbefolkningen, helt
pri-eller päöppnadekommunallagenomröstningar numerasom

till-Indelningslagenopinionsundersökningar.anordnadevat
myndigheter be-statligabestämmelserdärförfördes gavsom

iomröstningar indel-genomförainitiera ochfogenhet att
ningsärenden.

anlitandemedomröstningarhar 251992perioden 1979Under -
häl-bestämmelserindelningslagensellerkommunallagensav

opini-folkomröstningar och 5varit20lits. hardessaAv
hel18 avsettocksåkan attonsundersökningar. noteras,Det

omröstningarna,komun.delar Merpartenoch 7kommun avav
övriga ll hardeindelningsärenden. Avgälltstycken, har14

kollektivtrafikför-2vägsträckningarbrobyggen,4 avsett
flykting-servicehus,placeringvarderasörjning samt aven

organisationkommunalsystembolag,etableringmottagning, av
och kommunnamn.

förklaringar.tvá Dendominans harIndelningsärendenas ena
kommunindelningsreformernai samband medredandetär att

slagdettai frågorinnebördpraxis attutvecklades avaven
formnågonbefolkningen bordeengagerade avsä starktsom

konstruk-indelningslagensandraopinionsmätning ärske. Den
agerande.alternativa för ettvägaröppnadevilkention,

iskeddeoch dettaomröstning kundeFöresprákarna enav -
kommunendenstatliga atgärder,pákallafall egnaflera om-

position, föran-inta denna attförmodadesellervägrade,
omröstning.stalta om

omröstningartillförslagde somflertaletstoraDet av
majorite-avvisadesfullmäktigeförsamlingarnai avväcktes

i 9skedde dettaindelningsfrágorärendenandra änIten.
ärendendessa över storaInnehállsligt spändefall 10.av

vissmedverksamhetsomradet änkommunala endetfält omav
byggnationmening,viditrafikfrágor tagnaityngdpunkt

bebyggel-fastigheteranläggningar samtförsäljningeller av
områden.oexploateradetidigarese av
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skäl sinaSom för avslag anförde kommunerna i ungefär lika
utsträckningstor formella skäl och lämplighetsskäl. for-De

mella invändningarna gällde främst, förslagenatt oför-var
enliga med kommunallagens bestämmelser, omröstningatt vid
föreslagen tidpunkt ej genomförbar frågansamtvar att var
överspelad till följd redan beslut.tagna lämplig-av Av
hetsskälen den allmänna principdeklarationenvar vanligast:
det representativa förutsattesystemet återhållsamhet med
omröstningar. En invändningartypannan gällde de pä-av
frestningar omröstning ansågs innebärasom en för kommunens
ekonomi och administrativa Påfallandeapparat. sällan fram-
ställdes själva omröstningsfrågan oviktig eller olämpligsom

föra tillatt medborgarna.ut Däremot hävdades inte så säl-
lan, detatt bättre att ta ärendet ivore kommande val-upp
rörelse, det verkligen frågaom nu problemettvar om som
engagerade kommunens invånare.

Omröstningsinstitutet har i betydande utsträckning varit ett
instrument små partier bertjänat sig isom syfte attav ut-

dem behärskat denmana kommunala beslutsapparaten.som
Initiativtagarnas politiska hemvist utgör delförklaringen
till så få deatt föreslagna omröstningarnaav vunnit bi-
fall. kan vidare iakttas,Det deatt omröstningarav som
faktiskt kommit till stånd har besluten härom i fåytterst
fall fattats majoritet inomstor fullmäktige.av en

Kommunallagen har lämnat fältet fritt för kommunerna att
själva bestämma den utformningennärmare omröstningarna.av
I regel har kommunerna tagit utgångspunkt vallagenssom att
bestämmelser skall tillämpas så långt detta framstått som
praktiskt möjligt och ekonomiskt försvarbart. På rad kon-en
kreta punkter har kommunerna dennatrots strävangemensamma
hamnat i olika beslut. förklaringEn härtill är, iatt man
valet mellan alternativa anordningar i påfallande hög grad
låtit kostnadsmässiga överväganden fälla utslaget.

de folkomröstningarAv hållits har tvåsom hafttreav ett
högre i flera fall högreavseväret deltagande 60än- pro--

ioch opinionsundersökningarcent, de baserats påsom ett
individerurval cirkahar 85 medverkat. bidragan-procent En
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fåttåtskilliga fallifolkomröstningarnatillorsakde att
omständigheten, attdendeltagandesiffror ärgodatämligen

förrätt-andraanordnadesamtidigtdraghjälpfåttde av
gånghållits påfolkomröstningar har somsamaningar: fyra

anpassningtidsmässigskeddefemoch förvalallmänna en
kärnkraftsomröstning.års1980till

tilltagitfullmaktigeförsamlingarnahänsyndengällervad
varie-dettafolkmeningen haruttaladeomröstningarvidden

gångharindelningsärendenkaraktär. ensakfrågans Imedrat
fallbeträffande ettEndastfast.fontlinjer legatintagna

besegradeomröstningenidehävdas, attbestämdhetmedkan
iövriga ledamöter ettsig medförenadeochsträckte vapen

tydligÄven medi frågor mo-fullmäktigebeslut. enenhälligt
etableringflyktingmottagning ochdimensionralisk-etisk -

visa-ohörsamhetuttaladellertvekansystembutik harav -
någotmedharärendenövriga un-markerats. Ifolkviljanvi

godta-meningsskiljaktigheterfullmäktige störreutandantag
avgett.elektoratetgit det votum som
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RÄTTSLIG REFORMFÖRSLAG1 REGLERING OCH

1.1 Kommunallagen

Med 1953 års kommunallag KL avslutades sedan länge pä-en
förändringgáende i riketskommuner.folkstyret Detav re-

presentativa positioner successivt flyttatssystemet, vars
ifram, blev allenarädande. Beslutanderätten denu gemensam-

angelägenheterna iskulle alla kommuner full-utövasma av
mäktige. rättighet hittills tillkommit medlemmarnaDen som

minstade själva,landskomunerna samlade till komu-attav
nalstämma, sin viktigakommuns upphörde.ärendenavgöra

representativa styrelseskickets emellertidkomDet seger
inte innebära, direkta demokratinden ansägs haatt att spe-

sin Modifieringarlat hållet.roll helt och och komplet-ut
teringar representativadet framstod för flerasystemetav

reformprojekt.bedömare angelägnasom

folkomröstnings-1950 ärs och valsättsutredning, ifättsom
uppdrag utreda frågan utbyggt folkomröstnings-att ettom
institut riksnivä, ipä särskilt betänkandeäventog ett upp

folkomröstningar tillkommunala behandling SOU 1952:47.
Utredningens majoritet inteansäg, det fanns något verk-att
ligt ibehov form kommunalt folkomröstnings-att ettav av
institut skapa kontrollmedel fullmäktigeförsam-ett gentemot
lingarna.Detta inte,uteslöt dock situa-framhölls det, att
tioner inträffa, ikunde dä det frågor in-allmäntstortav

inhämtaskulle kommuninnevänarnasvärdetresse attvara av
Utredningenssynpunkter. slutsats blev därför, det fannsatt

skäl iför möjligheter folkomröstningar,föröppnaatt KL
institutet restriktio-mäste omgärdas med betydandeattmen

päkalla omröstning skulle förbehällas full-Rätten attner.
mäktige och utfallet omröstning inte in-skulle kunnaav en

fullmäktigesskränka beslutanderätt rädgivan-enbart hautan
Omröstningde karaktär. skulle endast sådanakunna avse

ärenden läg inom fullmäktiges kompetensomráde. Fränsom
principdenna borde dock undantag frägorför skat-göras om

fullmäktigestorlek och sådana val hadeteuttagets attsom
institutetförrätta. föreslagna tillborde begränsasDet
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kyrkligalandstingskomuner ochprimärkommuner.borgerliga I
Utredningen utarbetadedetsamma.ej behovfannskommuner av

de-innehållandefolkomröstning,till lagockså förslag om
omröstningsförfarandet.föreskriftertaljerade om

folkpartiets kom-ochavgiven högernsreservationI aven
tillhänvisningbl.a medargumenterades,mittéledamöter

fullmäktige-obligatoriskabildande och detstorkommunernas
förorda-institut.utbyggt Deför avsevärtettsystemet, mer

iinstitutrådgivandebeslutandesåväl ettde ett som -
leda-fullmäktigesfjärdedelförmedfallen rättbägge aven

reglerdessaomröstning föreslogoch attutlösamöter att -
kommunalförbund.landstingskommuner ochgällaockså skulle

tredjedelartvåsplittrad. näraRemissopinionen I avvar
medanutredningsmajoritetens förslag,tillstyrktessvaren

tredjedelinstämmanden.fick några fä Enreservationen blott
kommunförbunden,däribland deremissinstanserna, tre av-av

folkomröst-kommunalförformernaföreslagnaalla destyrkte
ingenföranleddeBetänkandets.l9-26.1975,ningGustafsson

riksdagen.tillproposition

tillfällenvidemellertid ånyo fleraaktualiseradesFrågan
riksdagsmotioner70-taltidigtoch60-talunder genomsent

samlingspartiet. Framstötarnamoderatafolkpartiet ochfrån
hand,efter attanfördesbifall. Blandinte annatdockvann

kommunala de-utredningen dentillsatta1970dendet omvar
behandlingtillämnetmokratin obetaget att ta upp
grundlags-pågick denSamtidigts.27-29.1975,Gustafsson

vari denregeringsform,i års1974resulteradereform, som
grundsatserdefastslogsprincipenrepresentativa avsom en

självsty-kommunaladenstatsskicketvilka såvälefter som
organiseras.skullerelsen

demokratinkommunalautredningen dendirektiv er-omDe som
folkomröstningsinstitutkommunalt varhållit beträffande ett

tillnegativai grundensin karaktärtillochmycket snäva
folkomröstningardepartementschefenEnligtreform. varen

representativtfungerandemedförena ettsvåramycket att
avgränsning ochviduppstodpåtagliga problemochsystem
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formulering omröstningsfrågor praktiskaav Den betydel-m.m.
reform måste därförsen bliav en starkt begränsad.

Utredningen borde i första hand överväga andra åtgärder för
åstadkommaatt fastare medborgerlig förankringen denav

kommunala sjálvstyrelsen.

Utredningen lät de återhållsammatrots direktiven företa en
ingående undersökning och analys kommunaltett folkom-av
röstningsinstituts allmänna förutsättningar och tänkbara
funktionssátt. Utredningen hamnade i slutsatssamma som
departementschefen, nämligen andra ätgärderatt borde prövas
och utvärderas innan reformer i riktning ökade inslagmot av
direkt folkligt deltagande i form omröstningar och lik-av
nande övervägs. Därför föreslås inte införandet någotav
särskilt lagreglerat institut för kommunal folkomröstning
eller andra dylika opinionsundersökningar. Hållfasta grunder
saknas för införa sådantatt institut. Problemen alltförär
svåröverskädliga, och behovet särskild lagstiftningav en
inte styrkt SOU l975:41,s.278.

ochI med detta uttalande emellertid saken intevar utage-
rad. existerade,Det hävdade utredningen, sådan osäkerhet i
rättsläget, det fannsatt skäl iatt markera,KL full-att
mäktige har möjlighet välja deatt former för ärendesett
beredning i varje särskiltorganet fallsom lämpligt.anser
Vad utredningen åsyftade rådgivandeatt folkomröst-var, en
ning i valnämndens regi och företagen huvudsakligen i de
former gällde för allmänna val enligtsom utslagett av re-
geringsrätten olaglig, regeringsrättens årsbokvar 1967,
ref. 57 medan däremot opinonsundersökning ien stortav
sett karaktär till densamma formenyttre någotmen annor-
lunda inte någramötte rättsliga hinder. otillfreds-Denna
ställande situation borde, hävdade utredningen, undanröjas

tillägg iett innebörd,KLgenom kommunfullmäktigeattav
och landstingsmöte möjligtett alternativ i beredningensom

ärende ägde beslutaett inhämtaav kommunlandstings-att
medlemmarnas synpunkter på det sätt församlingen själv ansåg
ändamålsenligt. Bestämmelsen borde sådan placering ochges
utformning den förmedladeatt insikten, det häratt var
fråga beredningsförfarandeettom tilläm-avsettsom attvar
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sittenig iUtredningenundantagsfall. vari sällsyntapas
419-422.400,s.274-280,1975:41,ställningstagande SOU

demokrati, kommu-kommunalproposition nyregeringens omI
departe-konstateraderiksmöte197576 árstillnallag mm

remissinstan-flertaletövervägandedet avmentschefen, att
tillinställning omröst-negativautredningensdeladeserna

invändningarstarkaansåg han, attdelningar. För egen
utredningenssig tillanslötochinstitutetkunde motresas

197576:41,s.305-307.förslag prop.

ars197677tilluppskötspropositionenBehandlingen av
bärandede tan-godtogriksdagsmajoritetenriksmöte. Den nya

konstitu-enigtförslag. Ettregeringensförrai denkarna
representativa de-deni försvaretinstämdetionsutskott av

uppenbartdet ärbetonade, attdetsamtidigtmokratin som
ökatsida och ettmedborgarnasfránmedverkanvidgadatt en

be-valen är stormellan avför dessa äveninflytandelokalt
den kom-vidareutvecklingfördjupning och avförtydelse en

hu-frågans.34. I197677:25,KUsjälvstyrelsenmunala
omröstningarvidanlitas upp-bordevalnámndkommunalruvida

soci-ochpartiernaborgerligademellanoenighetdockstod
páfasta ut-majoriteten togborgerligadenaldemokraterna;

ocksåförtjänari frágan. Detskrivningpositivaredningens
bejakadeejhållsocialdemokratisktfránattnämnas, man

beträffandeändringsförslag paragra-konstitutionsutskottets
skullestadgandetinnebar attFörslagetutformning.fens

fránsynpunkterinhämtandespecificeringen, att avtillföras
opini-omröstning,skekunnaskulle genomkomunmedlemmarna

inne-Ändringenförfarande.liknandeonsundersökning eller
ihemvistsinhaftdittillsett sombar att resonemang

följde ut-Riksdagenlagform.fåföreslogsförarbetena nu
197677:87.rd prot.197677:25,KUskottet.

meningsskiftenförekomförhärskandeden varTrots samsyn som
vid bedöm-nyanseringarolikafannsdetavslöjade, attsom

Konstitutionsut-paragrafen.värderingen denochningen nya
anledning närmareattsaknadesdetkonstaterade, attskottet

juAvsiktenomröstningsförfarandet. varsjälvaformalisera
in-förekommandeoftabliskulle ettomröstningarinte att
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islag den kommunala verksamheten. de särskildaI fall dä
omröstningar aktualiseras borde det därför vederbörandevara
kommunslandstings uppgift utforma deatt bestämmelser som
ansågs böra reglera omröstningsförfarandet s.35. I ett
särskilt yttrande till betänkandeKU:s betonade folkpartiets
utskottsledamot den väsentliga landvinning innebardetsom

folkomröstningaratt blivit lagliga. omröstningarOmnu
skulle bli stimulerandeett och regelbundet förekommande in-
slag i det kommunala beslutsfattandet -vilket folkpartiet
önskade borde emellertid anordnandet sådana omröstning-- av

inte grundas improvisationerpäar frän vederbörande kommuns
sida. fannsDet behov särskild lag förtydligadeav en som
och kompletterade kommunallagens bestämmelser. Socialdemo-
kraternas talesman i riksdagsdebatten poängterade däremot,

vad kommunallagenatt öppnade möjlighet förnu nägotvar
helt deannat än kommunala folkomröstningar tidiga-som man

har pläderat för från dennare talarstol s. 25. De om-
röstningar skulle kunna inga möjligtsom ett led i full-som
mäktiges ärendeberedning kunde inte jämställas med kommunala
folkomröstningar i begreppets egentliga mening. Häremot gen-
malde folkpartiets efterrepresentant, citerathaatt lag-
förslaget, han för sinatt del inte uppfattat det skul-att
le nägon skillnad mellanvara omröstning och folkomröst-
nings. 40.

Refererade diskussion förebádar läng rad meningsutby-en av
underten är följde. förtjänarDet härsom framhällas, att

den kommunallagen enligtnya alla partier omfattaden av
äsikt skulle ha karaktär ramlag med detaljföreskrifterav sä
längt möjligt utrensade. Den motsättning refereratssom ovan
och efter hand kom blisom tydligareatt än gällde uppenbar-
ligen inte i främsta fråganrummet reglerings allmännaom en
ändamålsenlighet utan omröstningar skullesnarare om ses som

undantagsföreteelse elleren inslagett normalt isom mera
det kommunala beslutsfattandet.

iDen paragraf 1977 árs kommunallag regleradesom omröst-
ningsinstitutet fick följande lydelse:

Fullmäktige fär besluta iatt led beredningenettsom avärende tillhörett fullmäktiges handläggningsom skall
inhämtas synpunkter frän medlemmar i kommunen eller
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opi-omröstning,skekanlandstingskommunen. Detta genom
Därvid fårförfarande.liknandenionsundersökning eller

verksamhetnämndensejanlitas,i kommunenvalnämnden om
dockfårLandstingskommundärigenom.hindrasövrigti

beslutarkommunfullmäktigeendastvalnämndanlita om kostnaderdeersättning förfähar rätt attdet. Kommun
val-anlitarlandstingskommunföranledes attavsom

nämnden.

anvisningarföljandebl omparagrafentillFörarbetena agav
opi-undersökningtillämpning. En avräckvidd och rättadess

lands-ellerkommundeltillbegränsaskannionsläget aven
allmän-kommunmedlemmar. Avurvaltilleller etttingskommun

emellertid, attföljergrundsatserkommunalráttsligana
Allafårinte äventyras.likställighetkommunmedlemmarnas
möj-reellhamästeomröstningi endeltagaanmodas attsom

anonymitet ochtillgaranterad rättsig,lighet yttraatt
fullmäktigebeslutinformation. omEttlikvärdigtillrätt

börberedning,föregås somalltidomröstning bör noggrannav
frågefor-uppläggning,undersökningensförslaginnehålla om

intebestämmelser ärVallagensfinansieringmulering, m m.
komunalla-slagdetomröstningargiltiga förautomatiskt av
beslutafritt attfullmäktige attstårdetreglerar, mengen

tillämpas.skallbestämmelservallagensvissa av

kom-tillkalla1977hösten enregeringen lätborgerligaDen
frá-kommunaldemokratiskavissautredauppgiftmitté attmed

1977:96dir.departementschefenenligtBakgrunden vargor.
demokratinkommunaladenförförutsättningarförsämradede

nyligensig.med De genom-förtkommunindelningsreformensom
intekundereformernabeslutadeochutredningarnaförda
far-deskingratochnackdelarundanröjt dessahaheltanses

följa denangeläget attdärförfanns. Dethågor varsom
refor-ytterligareståndtillfåochutvecklingenfortsatta

tillämpningenfölja avhärvid attuppgift borde varamer.En
olika slagopinionsundersökningar somavbestämmelserde om

oförhindradKommitténkommunallagen. vari deninförts nya
förregleringar attytterligaretillinitiativtaatt

folkomröstningsinstitu-utvecklinglämpligåstadkomma aven
Kommit-demokrati.kommunalfördjupadiledetttet ensom
hållitsomröstningardeöversikt somutarbetatén lät aven

kom redovisaaldrig att1981:21980 Ds Knoch men1978
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nägra synpunkter eller ställningstagandenegna i ärendet.

Under den tid 1977 års kommunallag giltighetägde blev dess
paragraf inhämtaatt synpunkter från kommunmedlemmarnaom
vid flera tillfällen aktualiserad i riksdagen motionergenom
frän de borgerliga partierna, främst folkpartiet. Ett genom-
gående krav i dessa motioner ioch reservationer till kon-
stitutionsutskottets skrivningar i ärendet lagattvar, en

förfarandet vid omröstningar bordeom utarbetas. Skälen här-
till utvecklades efter två linjer. Den att ettena var, re-
gelsystem skulle underlätta anordnandet omröstningar ochav
därmed i praktiken leda till frekventett utnyttjande.mer

andraDen bristen påatt bestämmelser skapadevar, osäkerhet
vad tillåtet respektive inte tillåtet,om som var vilket i

sin valladetur onödiga -konflikter pá lokal nivå KU-
198081:2, 198384:32, 198586:15, 198687:221, 198990:KU 3
och 19909l:KU 3. Vid nägra tillfällen väcktes dessutom
frågan formell utvidgning institutet.om en folkparti-Iav
motion till 198990 års riksdag K 625 förespräkades, att
beslut omröstning skall kunna fattasom kvalificeradav en
minoritet inom fullmäktige, 13, ocht även andra former,ex
bl folkinitiativ, borde utredas. motiona frånI moderaten
riksdagsman 198788:K 610 föreslogs omröstningaratt skall
kunna utlösas minoritet inom fullmäktige ellerav en vissen
andel, 110, det röstberättigade.ex av

Frågan kommunala folkomröstningar aktualiseradesom iockså
anslutning till frikommunförsöket. Med anledning av rege-
ringens proposition i ärendet 198384:152 föreslogs från
folkpartiháll mot. 198384:2868 försöksverksamhetenatt
också borde särskild förfarandelag för folkomröst-avse en
ningar. Konstitutionsutskottet avvisade sinför del fram-
ställningen hänvisningmed till det ankom på frikommu-att

själva till regeringen inkommaattnerna med förslag, varför
riksdagen inte borde befatta sig med ärendet KU 198384:

År32. 1987 hemställde Helsingborgs kommun inomattom
frikommunforsöketför fä tillämparamen regeln, 13att av

fullmäktiges ledamöter rätt beslutaatt folkomröst-gavs om
ning. Regeringen avvisade framställan motiveringen,med att

härdet gällde grundläggande demokratifrága ochen att en
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för-innebäraskulleförslagettillämpning engenerall av
där-Förslagetrepresentativa systemet.detsvagning varav

Reg.be-försöksverksamhetenilämpligtinte prövaattför
1987-03-19.slut

riksdagensföregickutredningsarbeteomfattandedet somI
folkom-diskussionenintogkommunallagárs1991 ombeslut om

demokrati-års1983undanskymd plats.röstningsinstitutet en
paragrafgällandeföreslog,1985:29 attberedning SOU

prin-Beredningenskommunallagen.till denöverflyttades nya
juridisk-språklig översynföremål för av encipskiss blev en

föreslog,vilken blcivildepartementet,inom aarbetsgrupp
omröstning ersattesmotivering, att termennärmareutan

landstingenattfolkomröstning attsamtmed ompassusen
anlita val-medgivande förkommunfullmäktiges atthamäste

kommunallagskomittéärs19881988:52.slopades Dsnämnd
till denhänvisningkortkonstaterade med1990:24SOU en

skälinte fannsdetprimat,demokratins attrepresentativa
särskilda bestäm-frägani Eftersomsak.ändringartill om

framhöllaktualiseratsomröstningsförfarandetrörandemelser
innebära onö-reglering skullevidare, enutredningen att en

kunnasituationer skulle mot-vissaiformaliseringdig som
enkelt sättpänämligen ettattsyfte,institutetsverka

särskiltvissaibeslutsunderlag ange-fördjupatskapa ett
folkpartiets, moderatareservationer fränfrågor.lägna I

kommittéledamö-miljöpartietsochsamlingspartiets, centerns
omröstningsinstitutetsregler förefterlystes närmareter

förordadeföreträdaresamlingspartietshantering. Moderata
omröstningar.tillmöjligheternautvidgningdessutom aven

i folk-synpunkternägraanförderemissinstanserfäYtterst
särskilda för-begärde fyrakommunernaomröstningsfrágan. Av

efterlystelandstingochkommun ettmedanfaranderegler, en
s.l92-193.1991:17,institutet Dsutvidgning aven

sinregeringenutveckladekommunallagpropositionenI om ny
följandepáfolkomröstningsinstitutetpäprincipiella syn

prop.199091:117,s.17:sätt
betydel-medborgarperspektiv detkan varafrän ettSett olika frägoriåsikterföruttryckkunnasefullt att ge ordnaMöjligheten attvalen.allmännademellanäven
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folkomröstningar iled beredningen införett full-som
mäktiges avgörande bör finnasdärför kvar. Vi är
däremot inte beredda gä längre införaatt attgenom
någon form beslutande folkomröstningar minori-ellerav

ellertets- medborgarinitiativ,vilket har diskuterats.
skulle,Detta enligt vär mening, innebära ickeenönskvärd urholkning den representativa demokratin.av

motioner avgivnaI säväl under den allmänna motionstiden som
anledningmed propositionen utvecklades andraav synsätt.

Moderata samlingspartiet yrkade pä utredning vidgadeen om
möjligheter till kommunala folkomröstningar K 49.
Folkpartiet hade yrkande preciseringenmedsamma men att
säväl folkinitiativ omröstningar begärda 13 full-som av av
mäktiges ledamöter borde övervägas K 51, 619.K refere-I
rade motioner liksom i motion frän miljö-K 55 ochcentern
partiet K 48 efterlystes närmare regler för förfarandet
vid omröstningar. I reservation till betän-en KU:sgemensam
kande yrkade de fyra partiernas ledamöter, riksdagenatt
mätte hemställa förslag till särskilda förfaranderegler.om

riksdagensI debatt ägnades ärendet mycket liten uppmärksam-
het prot.l99091:l28.

mäDet allmän kommentar till beskrivnasom en ovän process
tillfogas, tidigaredet tillatt formen terminologiska imen
sak substansiella stridsämne gällde, huruvidasom termen
folkomröstning skulle tillåtas vinna insteg i kommunallagen,

sä långt källorna beskednu utmönstrat. ochger Ivar- -
med den kommunallagen kan reservationernya utan talaman om
det kommunala folkomröstningsinstitutet även den förom
institutet anlitade paragrafen har vidare tillämp-ett
ningsomräde.

Reglerna folkomröstning i 1991 árs intogsom i kapi-KLm m
tel 5 och erhöll följande lydelse:

34 Fullmäktige§ fär besluta detatt led i beettsomredningen ärende fullmäktigeett skall hand-av som
lägga inhämtasskall synpunkter frän medlemmar i kom-

eller landstinget.munen

kanDetta ske folkomröstning, opinionsundersök-genom
ning eller nägot liknande förfarande. Därvid fär val-
nämnden i kommunen anlitas, nämndens verksamhet iomövrigt inte hindras det.av
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de kostna-ersättning förfåhar rätt att35 § Kommunen
anlitar val-landstingföranleds ettattder avsom

nämnden.

Indelningslagen1.2

folkomröstningsinstitutetsskildringtillbakgrundSom aven
nägraocksåmotiverat atttillämpning det geärpraktiska

lagstiftningdiskussion ochspeciella somnotiser denom
indelningen.kommunalarörande dentill frågorvarit knuten

änd-med1919ärindelningslagen senarekommunaladen avI
ortsbefolkning-bestämmelsersärskildaingaringar fanns om

kommunalaändring dengälldeärendeniinflytande avsomens
densjälvklart, attdockbetraktadesindelningen. somDet

kommitmän dennaimening, denbefolkningensberördadirekt
beslutvilketbedömningeniinskulle avuttryck, vägastill

prak-indelningsfråga. Iaktualiseradifattasskulle ensom
fallåtskilligaiprincipiella attockså dennatiken kom syn

l978:32:94-101.SOUutgångenförbetydelsefå

indel-ibestämmelseskäl omnämnaocksåfinns att enDet
dentillkombefogenheterdereglerade somningslagen som

hade atttillsattesärskiltden person somellermyndighet
enligtstodindelningsändring. Detutredningför omsvara

vederböran-hosellerutlysasjälvfritt attutredarenlagen
med be-utlystessammanträdebegära attkommunaltde organ

indelningsreform ut-1952 arsmedsambandbefolkning. Irörd
andradenInförofta.tämligenbestämmelsenyttjades denna

sällan,ocksa mötenförekom meramenindelningsreformen
mindreframstodkommunstorlekdåvarande sommeddeeftersom

någoninitiativutredarespästället komändamålsenliga. I
enkätundersökningartillämpas, tformer att exgång andra

114-15.ibid. s.

indelnings-tilldirektiv översynÅr utfärdades aven1974
innehållmateriella somsäväl dessgälldevadlagstiftningen

i främstaanfördesskälutformning. Somlagtekniskadess
nyligenmed deni ochuppståttsituationden somrumet nya
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genomförda kommunindelningsreformen. förDen översynen till-
utredningen,satta indelningslagskommittén, sitt be-avgav

tänkande 1978. Kommittén framhöll bl den funnitatt deta,
naturligt såväl iatt lagtekniskt språkligt hänseende isom
görligaste mån knyta till 1977 års kommunallagan och fort-

medsatte deklareraatt
det kommunaldemokratiskaatt synsätt återspeglas isom1977 års kommunallagstiftning i möjligastörsta ut-sträckning bör slå igenom iäven den indelnings-nyalagstiftningen SOU 1978:32, s.78.

Med den angivna formuleringen sina utgångspunktersom en av
kom kommittén att ägna uppmärksamhetstor åt frågan hur be-
folkningens inställning till aktualiserad indelningsänd-en
ring skulle hanteras.

detNär gällde indelningsändringar omfattade hel kommunsom
säg kommittén det något självklart kommunfullmäktigesom att
representerade befolkningen i kommunen. saknadesDet därför
anledning för sådanaatt fall införa några bestämmelser om
särskild hänsyn till befolkningens inställning. juDet stod
f fullmäktigeö fritt medatt stöd kommunallagensav omröst-
ningsinstitut inhämta kommunmedlemmarnas synpunkter såom
ansågs befogat.

Förhållandet tedde sig annorlunda vid indelningsändringar
i första hand berörde delsom kommun, antingen så,av att

det fråga brytaatt kommundelvar om ut för låtaen att den
bilda självständig enhet, elleren sä, detatt gällde över-
föring område från kommun tillav en kundeHären annan. av
flera anledningar intressemotsättningar uppstå mellan kommun
och kommundel. Förutsättningar måste därför skapas för de i
indelningsärendet involverade statliga att göraorganen en
välgrundad avvägning de skäl talade i olika riktning-av som

bestämmelseEn innebördar. särskild hänsynav att skulle
till inställningentas hos ortsbefolkningen varmed avsågs-

befolkningen i berörd kommundel borde därför införas i in--
delningslagen.

skulle dåHur kunskap denna inställning erhållasom Det
kunde inte tillräckligt, hävdade kommittén,anses hänvi-att
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föranstaltade omröst-kommunallagenenligttill kommunavsa
vadopinionsmätningar.anordnadeprivattillningar eller

tänkbart,fulltdetalternativetförstnämndagällde det vore
sist-detgälldevadutnyttja det,vägrade attkommunatt

tillförlitligheten.beträffandeuppståproblemkundenämnda
idetnödvändigt, attkommittén detbakgrund fanndennaMot

utred-statligadenstadgandeinfördes ett gavlagen som
verkställan-länsstyrelsenmed somningsmyndigheten rätt att

-118.folkmeningenibid. 115avlyssna s.de organ

förslagtill devälvilligövervägandeRemissopinionen var
hänsynstagandesäkra ettavseddakommittén attfrån varsom

propåernadockfanninstanserfåNågrafolkopinionen.till
medförenlighetderasifrågasatteochlångtgåendealltför

3bilaga197879:l57,demokratin prop.representativaden

bestämd-medärendetipropositionsinavvisade iRegeringen
kom-bakomheltslötochdenna uppinvändningar arthet av

sadesenligt KLOmröstningarförslag.ochmitténs resonemang
folkmening-utrönaförnaturliga attvägenanvisa den mest
förslagvarförframkomlig, avalltidinteden varmenen,
Regeringennödvändiga.kommittén framfört voreden art som

efterlystremissinstansernågrafrånavståndockså aventog
Uppläggningenomröstningsförfarandet.regleringnärmare av

förutsätt-debestämmaslämpligenomröstning borde avenav
44-54.ibid.särskilt fallvarjei s.gälldeningar som

invändningar motemellertidriksdagsbehandlingen restesVid
i behovetinstämdeförslaget.Konstitutionsutskottetdelar av

med-tillhánsynstagandeochhörandelagbestämmelser omav
haborde ta-riktning ti denna m0borgaropinioner. Steget

föreslagnai dentillämpningsområde somgits Detänut mer.
alltföravseendenskilda re-i tvåangettslagtexten var

gällatillutvidgas attdetbordedet förstastriktivt. För
detFörsjälvständiga kommuner.tvåsammanläggningaräven av

bestämmelsernainnebar attinskränkningdenborde somandra
områdeniortsbefolkningen somgälldeendastuttryckligen

Härigenomlagen.utgåöverföraseller urbrytasskulle ut
tilltasattkommerhänsyn äventydligt, attskulle göras

i ochstredkommundelen. Dettaåterståendei denopinioner
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sig intefor de utvecklats i propositio-mot resonemang som
med den utformning bestämmelserna där kunde denen men getts

i onödan försvåra den kompliceradeofta avvägning mellan
olika faktorer intressenoch maste vid avgörandetgörassom

frågor indelningsändring KU 197879:40, 5. Ut-av om s.
skottet enigt i sitt ställningstagande och bi-kammarenvar
trädde utskottets hemställan debatt prot.l97879:l52,utan

83.s.

indelningslagen fickDen resultat refereradeettnya som av
beslutsprocess följande utformning i de delar i förelig-som
gande sammanhang särskilt intresse:är av

1 kap. Regeringen1 § fär besluta ändring i riketsom
indelning i ändringenkomuner, kan medföra be-antasom
stående fördel för kommun eller del kommunen en av en
eller andra fördelar frán allmän Därvidsynpunkt. fär
regeringen meddela de föreskrifter behövs försom
ändringens genomförande.

Vid prövning frågan indelningsändring skallav om
särskild hänsyn till önskemål ochtas synpunkter frán
den eller de kommuner berörs indelning-närmastsom av

sådanOm kommun sig indelningsänd-motsätteren. en en
ring, fär beslut ändringen meddelas endast detom om
finns synnerliga skäl. Särskild hänsyn tillskall tas
befolkningens önskemål och synpunkter.

1 kap. 24 finnsdet till§ När skäl det skall en
särskild undersökning befolkningens inställ-göras om
ning till indelningsändring. särskildOm utredareen en
finner tillskäl sádan undersökning, skall han anmä-en
la detta till kammarkollegiet, beslutar i frägan.som
Länsstyrelsen beslutar sådana undersökningar i ären-om
den länsstyrelsen utreder.som

Undersökningen skall länsstyrelsen.göras kanDenav
ske omröstning, opinionsundersökning lik-ellergenom
nande förfarande. Länsstyrelsen fár därvid anlita val-

inämnden kommunen, inte nämndens iverksamhet öv-om
rigt hindras därigenom.
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KÄLLMATERIALAVGRÄNSNING, UPPLÄGGNING2 OCHUTREDNINGENS

Avgränsning uppläggningoch2.1

nivåmedborgaropinioner på kommunal kan,Undersökningar av
olikai former.framgått föregående, ske flera Omdetsom av

på anord-särskiljande kännetecken fastatar somvemman som
huvud-undersökning framträderför sådanansvarar trenar

typer:
kommunfullmäk-Omröstning tillkommen efter beslut1. av

tige.
organisationerindivider anordnadenskilda omröst-2.Av

ning.
länsstyrelse be-regeringen, kammarkollegiet eller3.Av

omröstning i indelningsärende.slutad
for-uppdelningen har detsåledesAvgörande för är vem som

tagitundersökningen, ej detförmella ansvaret ur-vem som
ej för detsprungliga initiativet, heller svaratsomvem

anlitatsvilkafaktiska eller förfarandengenomförandet som
Frågeställningar detta slagopinionen.för utrönaatt av

i löpande fram-dengivetvis uppmärksammaskommer dock att
ställningen.

utredning omröstningar anordnadeföreliggande harI av en-
studi-ej blivit föremål förskilda huvudmän 2 närmaretyp

undersökningar några demi sådanaden månBlott avum. -
blivit kända faktamindre slumpartathar eller somgermer -

anordna-belysning villkoren förintressant KFskänker avav
emellertid iböromröstningar de uppmärksammats.har Detde

systematisk under-framhållas,sammanhangdetta att en mer
tillåta sådanskullemateriallägetsökning en avm mom --

omröstningar skulle kunnaenskild anordnade yt-på väg ge
särskilt intressant fram-information.terligare viktig Som

opinionspejlingar föredra-privatavilka skälstår frågan av
förtjänarsanktioneradegits framför den Dettypen.KLav

opini-privatauteslutningenmåhända också betonas, att av
faktiska effektertolkas derasonsmätningar inte får som om

svårigheteringanegligerbara. erbjuder attbedömts Detvara
folkmeningen,mätningarsådanabelägg förfram attta av

till-tillförlitliga, harde har bedömtsförutsatt att som
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betydelse.mätts stor

Självfallet opinionsmätningar enligtutgör typ 1 denKL
centrala utredningsuppgiften, och det skulle kunna anföras
goda skäl för endast sådana blev behandlade. Omröstning-att

enligt ju3 anordnade i statlig regi ityp är och säar
mátto väsensskilda frän det omröstningsinstitut KLsom
reglerar. sin faktiska utformning skiljer sigI emellertid
de bägge inte pá något avgörandetyperna frän varandra,sätt
varför båda tvá behandlats i förhoppning medborgarnasattom
och de kommunala beslutsfattarnas förhållande till direktde-
mokratiska inslag härmed skall fa fylligare beskrivning.en

skiftandeOpinionsmätningar slag har i kommunerna ejuteav
någon enhetlig terminologi. Opinionsundersökning,getts opi-

nionsmätning, opinionspejling, folkomröstning och omröstning
används ofta i det kommunala samtalet. denFörsom synonymer
följande framställningen framstår entydigabehovet defi-av
nitioner angeläget. folkomröstningBegreppet kommersom att
förbehállas omröstningar uppfyller kraven aattsom vara
föranstaltade offentliga b varjeav organ; ge person som
uppfyller generellt formulerade rösträttsvillkor rättighet

deltaga i övrigtc iatt genomförassamt även överensstäm-
melse med gällande valrättsliga principer. Omröstning som
inte uppfyller alla villkordessa benämns opinionsundersök-
ning. Hit förs privat huvudman omröstningt anordnadex av
uppfyller i ejfall villkor a; urvalsundersökningarvart

iuppfyller ej villkorfall b; totalundersokningarvart i
form enkäter eller intervjuer uppfyller svårligen vill-av
kor samlingsbeteckningc. som pä folkomröstning opini-och
onsundersökning regelmässigtanvänds omröstning.termen

empiriska undersökningen redovisasDen i kapitel.tre Det
första presentationutgör de omröstningar hällitsen av som

initiativoch de till omröstningar avvisats kommun-som av
fullmäktiges majoritet. Bl beskrivs aktiviterantaleta av
respektive slag, liksom omröstningsärendenas sakinnehäll och

omröstningar hällits ellernär förslag avvisats.härom
Vidare identifieras initiativtagarna och depresenteras mo-
tiveringar dessa anfört för sina framställningar. Vadsom
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redovi-kommunfullmäktigegäller de förslag stoppats avsom
ställningstagande ochfullmäktigesföranlettde skälsas som

majoritet minoritet uppmärk-ochstorleksförhällandet mellan
sammas .

vid deförfarandetkapitel redogörelse förNästa utgör en
karak-Omröstningarnas allmännaomröstningar anordnats.som

röstnings-självaförbeskrivs, utfärdatsde reglertär som
informationsåtgärderliksom deförfarandet presenteras som

omröstninganordnandevidtagits. förFrågan kostnader avom
kapitel.framställningen i dettaavslutar

röstningsdelta-redovisasföljerkapitel härefterdetI som
omröstningsutfallens tenden-vartillröstspridninggande och

diskuteras de ef-beskrivs. Vidareinnehållsakligaochser
be-sakfrågornas fortsattaomröstningarna haft förfekter

allmänt ka-försökavslutningsvishandling och görs attett
faktiskaomröstningsinstitutets tänkta ochraktärisera

funktionssätt.

inom Europarådetfrånsist del dataTill refererades enen
folkomröstnings-kommunalakartläggning detföretagen av

medlemsländerna.institutet i några av

Källmaterial2.2

beskriv-allsidigförutsättningar föravsikt skapaI att en
ianspråkstagande och sättomröstningsinstitutets attning av

uppgiften insamla detsigställthar utredaren attfungera
arkiven.i kommunala Ifinns dematerial bevarat novem-som

samtligatillanledning enkätutsändes denna1992ber enav
vid åretsnybildatstvådemed undantag förkommuner som

innehöllupplysningar. Enkätenvissaingång med begäran om
två frågor:endast

enligtopinionsundersökning KLfolkomröstning1. Har
i kommunErägt rum

opinionsundersökningfolkomröstningförslag2. Har om
fullmäktigesavvisatsi fullmäktigeväckts avmen

majoritet
uppgifterja, begärdespá någon frågorna blevOm svaret av
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vilka aktiviteternaärenden gällt och deom när ägt Irum.
missivbrevet ombads vidare de kommuner, uppgett attsom om-
röstning aktualiserats, översända det material i formatt av
fullmäktigehandlingar, valprotokoll, informationsbroschyrer,
mötesreferat och andra dokument de förfogade ochöversom

kunde tänkas ljuskasta vad förevarit.Praktisktöversom som
alla kommunertaget besvarade därtillenkäten, med berömvärd

snabbhet. årsskiftetFöre 199293 hade 280 kommuner, d sv
99 samtliga, sinaprocent översänt avsågDessaav svar.
självfallet förhållandena fram till datum för avlämnadet av
respektive Vid tillfälledetta befann sig emellertidsvar.
flera nyligen aktualiserade omröstningsärenden någonstans i
den kommunala beslutsprocessen. sådanaFör ärenden har upp-
gifter handläggningen till mittenfram in-1993om av mars
hämtats.

fullständigEn förteckning faktisktöver genomförda omröst-
ningar torde ha erhållits i gjordaoch med den undersökning-

förtjänarDet kommunernasnämnas, enkätsvar beträf-atten.
fande denna i samtligapunkt fall utgjordefyra bekräf-utom

på inomtelser utredningen redan kända förhållanden.

Vad beträffar förslag avvisats fullmäktiges majoritetsom av
källmaterialetår intedäremot helt tillförlitligt. Två

skilda omständigheter föranleder detta påstående. Den ärena
långt ifrån samtligaatt kommuner allt sedan 1977 haft sådan

diarieföring ärenden detta slag någorlundaatt snabbtav
låter sig lokaliseras. Inför utsikten gå igenom omfat-att
tande protokollsviter tycks sinapå häll ha chansatman
och icke förekomst omröstningsärendeuppgett korrektav som
enkätsvar; det finns några tydliga bevis för sådantatt ett
förfarande tilllett ärenden bort. andraatt tappats Den om-
ständigheten knuten tillär de fall, då omröstningsärende
inte väckts motionsvägen aktualiserats under pågåendeutan
fullmäktigedebatt i någon sakfråga. den händelseFör en
sådan framställan blivit föremål fullmäktigesför formella
ställningstagande och härvid avvisats vittnar protokollen

detta, lokaliseringen sådana fall erbjuder gi-om men av
vetvis särskilda svårigheter. Flera komuner i sinahar svar
påpekat detta förhållande och denna anledning sinalämnatav
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riktighet.reservation derasuttrycklig föruppgifter med
i då förslagfall,besvärligare uppstår deläge omEtt än

sakfrågaöverläggning iomröstning pågåendeväckts under men
kanske därförsärskilt yrkande, attej ipropän ettutmynnat

Påalltförförmärktförslagsställaren svagtett gensvar.
bidragsjälvfalletsituationer lämnarvisdetta uppkomna

folkomröstningsinstitutet hanterats.till hurkunskapen om
dokumen-omöjliga i efterhandemellertid regel attärDe som
notisernågramaterialet finns dockinsändadetItera.

uppgiftslämnare.minnesgodavilka levereratshärom, av
avvisadeantaldetSammanfattningsvis kan konstateras att

under-utredningi utgörinitiativ redovisas denna ensom
verkliga antalet. Detoviss detskattning hur stor av--

i formväcktasamtidigt framhållas, förslagdockbör att av
särskiltvilkettämligen väl täckta, ärmotioner torde vara

föreslagna omröst-härigenom skälen föreftersomvärdefullt,
i dokument.finns bevaradeningar ofta

dereflexioner rörandetill någrasistnämnda för överDet
Materialet växlar,utredningen.tillskickatsdokument som

i frågatil såvälkommunöverraskande,fråninte kommun om
telefonkontaktkvalitet. fall har ta-flerakvantitet Isom

utred-inne med försittabedömtshargits med kommuner som
värdefullaharpå såmaterial ochintressant sättningen

underlåtenhetssynderAllakompletteringar kunnat göras.
dettaföljts påemellertid inteharkommunalt hållfrån upp

starktsammanhangianledning dettafinns attsätt. Det
iinte främstamaterialinsamlingensyftet medframhålla, att

fullständig databank, utanvarit skapa snara-attrummet en
probleminventering, fyl-förunderlagskaffa framatt enre

institutetsdiskussionnyanseradlig medgeatt avennog
fungera.sätt att

utredningenstillställtmaterial kommunernadetUtöver som
måutnyttjats. nämnaskällor Härandrahar fleraförfogande

indelningsä-rörandeförvarade aktercivildepartementetpå
någratidningsartiklar samtantal se-renden, begränsatett

Vidare haruniversiteten.vidminarieuppsatser utarbetade
ämnesområdetinomlitteratur ut-ochoffentliga trycketdet

vidfinnas hämtadocksäkerligen skulle attnyttjats mer-
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systematisktett studium lokalhistoriska skrifter.av

den följandeI framställningen har landstingen inte uppmärk-
Samtal initierademedsammats. bedömare har lett tillfram

slutsatsen mycket litetatt star hämta vidatt undersök-en
ning pá denna nivá.
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SÄLLSYNTA UNDANTAGSFALLUTNYTTJAS ENDAST I3 .ATT. .

tillämpningiOmröstningsinstitutet3.1

vilketutsträckning påoch sätti vilkenUndersökningen av
tidsrymdtillämpatsomröstningsinstitutet överspänner aven

omröstningarFörteckningar deår. över genom-drygt 15 son
och 2.tabellerna 1fallår 25 seunder dessaförts upptar

måsteanvändsvilken måttstockPraktiskt taget oavsett som
förblivit vad dessomröstningsinstitutetbli,omdömet att

fö-citera detnämligen förtillskyndare avsåg, attflesta -
utnyttjasinstitut attstatsrådet avsettredragande ett-

detNågot hotundantagsfall.i motsällsynta repre-endast
utgjort.aldrig ettOmsentativa dethar sommansystemet

innebä-normalinstituträkneexempel konstruerar ettrent
omröstninggenomförkommunernaochrande att envar en av

l5-å:sperio-omröstningar underår skulle antaletfemtevart
mindrefaktiska frekvensen ärblivit cirka den900;den ha

omröstnings-lågadensiffra.denna Utöver3än procent av
omständigheter äremellertid fleratillkommer somfrekvensen

institutetbedömningen hurvidviktiga i åtankehaatt av
diskuteras.redan härskallTvå demfungerat. av

vilka fragormedomständigheten har göra somförsta attDen
framgår merpartentabellerna attomröstningarna gällt. Av

ärendensig uppfyllerförindelningsändringar. ochIavsett
viktiga kommu-villkorettvivel attslagdetta utan varaav

delsnämligen attslag,frågor. Problemennala annatär av
uttryck försvårbedömdai ärendenomröstningar dessa är som

åstad-meningsriktnings önskan at:lokalellerkommuns enen
det kanfolkopinionen, dels attkartläggningkomma aven

egentlignågonhaftharbestämmelserifrågasättas KL:som
med denhar göraomröstningar. attrelevans för dessa Detta
ochindelningslagenikonstruktion införts somspeciella som

föranstaltastatligainneburit för att om om-rätt organen
nivå.röstning kommunalpå
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indelningsárendengránsregleringarOmröstningar iTabell 1.

HelaFörfarandeBesluts-Om-Kommun
delfattare avröst-
kommunnings- verk-

stállareär

folkomröstning hela1978 KFKFVaxholm1
--KFKF1978 --Härjedalen2
--KFKF --19803 vara
--KFLst --Norsjö 19814
--KFKF --Botkyrka 19815
--1982 RegLst --Gullspång6
--RegLstSigtuna 1982 --7

opinionsundersökn. --KKLstNyköping 19898
urval
telefonintervju
folkomröstning del1Örebro KFKF19909

--KFKFsödertälje 1991 --10
helaKFKF --199211 Nacka

opinionsundersökn. --1992 KFKFMotala12
urval
postenkät
opinionsundersökn. delKKLst198213 Tanum
samtliga röstb.gransreglering
postenkát
opinionsundersökn. --KKLst198214.Vara

röstb.samtligagránsreglering
postenkät

KFkommunfullmáktige,KKkammarkollegietFörkortningar:
RegregeringenLstlánsstyrelse,

urvalsundersök-kompletterandeÖrebro företogs även1 I en
församling.telefonintervjuer ining medelst en

slutligt avgörande kaninitiativ tillfránBeslutsprocessen
rekonstrue-sina huvuddragmaterial ibefintligtstödmed av

i tabell 1.förtecknatsfallsamtliga deför somras
egentliga indel-galler devadgenomgåendeInitiativen har

nivá ochlokaltagits pá1-12fallningsárendena
organisationerindivideröverraskande,harvid,inte somav

kommundelihemmahörande denvaritändring ochönskat somen
Initiativen hardrivkraft.varit framstötensfrigörelsevars
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innehållit indelningsändringförslag utredningellerom om
sådan; omröstningsproblematiken ihar detta skede regelsom
ej aktualitet.haft Två skilda adressater för dessa fram-
ställningar varithar nämligentänkbara, kommunens fullmäk-
tigeförsamling och regeringenkammarkollegiet. först-Den
nämnda anlitatshar i sju fall, ivägen den fem. Vadsenare
ligger det för överväganden bakom så sidsteppasägaatt att
den kommunens beslutsmaskineri djärvtknappastDet äregna

hävda, beteendet delvishelt eller bottnar i före-att att
ställningar förslaget inte skulle vinna majoritet iattom
fullmäktige följdoch härav riskerade vi-inte förasattsom
dare för bedömning statligade tillgri-Att ävenav organen.
pandet alternativet omröstning i privat regi hade dennaav
bevekelsegrund har omvittnats Hagård, 1989, 38. Oms. en
framställan däremot till regeringenställs eller kanmarkol-
legiet finneroch detta vidare utredning ärendetorgan en av
befogad tillkommer sådan vilkenstånd oberoendeen av upp
fattning kommunens beslutande ihar ärendet. Det stat-organ
liga beslut utredning innefattar förr ellerorganets om -

i regelmässigt påbud hörande orts-senare processen om av-
befolkningens mening, såvida inte föregriperkommunen ett
sådant ställningstagande själv initiativ tillatt tagenom
omröstning.

tabell redovisas vilketl fattat beslutI attorgan som om
omröstning skall hållas och verkställt beslutet.vem som
Förteckningen lämnar besked de kommunalaattom organen age-

i statliga interven-flertalet fall, också denrat attmen
tionen ingalunda försumbar. förtjänar i sammanhangetär Det

innanpåpekas, de två omröstningarna under 1978 skeddeatt
indelningslagenden möjligheter aktivtöppnade för ettnya

sida. emellertid inte särskiltagerande från Det ärstatens
meningsfullt jämförelseranställa nägra exakta huratt av
ofta huvudalternativen praktiserats. Studiernade bägge av
beslutsprocesserna nämligen intryckhar förmedlat starktett

förekommit intimdet såväl statligasamverkan mellanattav
och politisktkommunala något spel demettorgan som av

slutligenemellan. skall också påpekas,Det att processerna
innehållit tredje ställningstagandeofta deltagare,en vars

säkerligen påverkat den fortsatta Härmed avsesprocessen.
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Tabell 2. Omröstningar i övriga ärenden

Omröstnings-Kommun Om- Förfarande Hela
ärenderöst- del av

nings- kommun
år

Falkenberg 1980 brobygge folkomröstning hela
Ovanåker 1980 kommunnamn -- --.

3. Täby kollektiv-1980
trafik -- --

4. Vallentuna 1980 kollektiv-
trafik -- --

5. Uppsala 1985 vägsträckning del--
6 Sandviken omrädesindeln.--1985 --

Norsjö7. 1987 systembutik hela--
Sjöbo8 flykting-1988 -- --

mottagning
Linköping 1989 vägsträckning -- --.

lO.Heby 1991 placering opinionsunder- del
servicehus sökningav

urval
telefonintervju

l1.Ekerö vägsträckning1991 folkomröstning hela

Svenska kommunförbundets utredningsman vilken i flera fall
tydliga rekommendationer ortsbefolkningensgett attom syn-

punkter borde inhämtas.

skallDet understrykas, gjorda genomgång inte färatt ovan
till intäkt för slutsatsen, omröstningarnatas i anslut-att

ning till föreslagna indelningsändringar mindrehaft tyngd
andra folkmeningen.än uttryck för visar den,Däremotsom

det faktum, omröstning kommit tillatt ständ, inteatt en
entydigt kan föras tillbaka pá uttalad önskan härom fránen
vederbörande kommuns beslutande och dessutom be-attorgan,
slutsprocesserna tillfram verkställandet omröstningarnaav
fortgätt utgjortbestämmelser anli-KL:s allmäntutan att en
tad och central referenspunkt. sistnämnda kan också for-Det
muleras sá, det omröstningar25-tal genomförtsatt sedansom
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långtifrån undantags-omröstningsinstitutmedförsågs ettKL
Å sidan detinstitut. andra ärkrediteras detta na-löst kan

indelnings-ochkommunallagensobestridligt,turligtvis att
grundvårderingarpåomröstningsinstitut baseraslagens samma

reformvåg.sköljde in med ochtidsmässigtoch sammaen

uppmärksamhetförtjänaromständighet, närmareandraDen som
förfaran-omröstningsinstitutet, detgranskning årvid aven

åsik-kommunmedlemmarnasinhämtandetvidanlitatsde avsom
till buds har,stått ta-två huvudformerde somAvter. som

falli 20folkomröstning anordnatsvisar,och 2lbellerna
frågasåledesopinionsundersökning i fall.5 Det är omoch

alternativet.förstnämndaövervikt för detklarmycketen
överflödigttämligen attdettyckasKonstaterandet kan göra

olika funk-förfaringssättensdiskutera baggedehär närmare
viktig demo-emellertidfinnseffekter.ochtionssätt Det en

i sammanhanget. Härframlyftasvårdkratiaspekt är attsom
lokaldemokrazikom-enkäterinras denocksåförtjänar somom

oshlandsting våren 1992ochmittén tillställde kommuner som
frågan:innehöllbl a

service-ellerkommunenlandstinget medborgar-Använder
in-kommuninvánarnasundersökasyftemedenkäter att

service kom-uppfattning dentillställning eller somom
tillhandahållermunenlandstinget

kryssadefråganbesvaradekommunerlandstingde47% somav
nämli-förhållanden,Även speciellaja-alternativet.för om

bi-attitydprojekz,pågåendedåkommunförbundetsSvenskagen
opinionsunder-höjd, kan konstateras atttill siffransdrog

institu-isidan det KL upptagnavidsökningar, företagna av
kommunernaslandsiinslagblivithållmångapå etttet, -

förhållande utgör ettOckså dettabeslutsfattande.tingens
följer.diskussionredovisning ochdenskäl för som

sig förbestämdemittvid 70-talets en nystatsmakternaDå
reformverket sägasmotivet bakombärandekan detkommunallag

olika ät-demokratinkommunalavarit stärka den genomha att
inflytandei ochdeltagandevidgade medborgarnasgärder som

inhämta kommun-kommunalpolitiska verksamheten. Attpå den
fördesfrågorviktigaåsikter i sådana uppmedlemmarnas som

härvid de vägaricke-valtiddagordningen underpå avenvar
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inte iden handförsta borde betrádasänom som som an-- -
bidra tillsågs förverkligandet demokrati-det uppställdaav

seringsmálet: vidgad sidafrán medborgarnasmedverkanen
inflytandeökat lokalt för dessa mellan valenoch ett även

fördjupning vidareutvecklingbetydelse för ochär storav en
den kommunala självstyrelsen 197677:24,KU s.34. Iav

kommunallagen infördes direktdemokratiskabestämmelsen om
inslag i omröstning, opinionsundersökningform ellerav
liknande diskussionförfarande. Nägon jämför-upptogsom en

olika förfaringssättrelse mellan dessa vad beträffade deras
lämplighet demokratiseringredskap för beslutsfat-som en av

fördes inte.tandet däremot

Sá langt föreliggande utredning insamlade materialetdet för
vittnesbörd inte vidbär har heller paragrafens tillämp-man

ning gjort ingaende olikanágra analyser de förfar-mer av
ingssätten utifrán demokratiaspekt. Möjligen kan docken en
nyligen opinionsundersökning i till in-hallen Motala tas

graderingför någon detta slag itäkt dettaägtatt av rum;
opinionsundersökningen preliminärfall har betraktats som en

avlyssning folkmeningen vilken folkomröstningefterav en
utslagsgivandeuppföljningtänkbar ka-setts som en av mer

alternativraktär. valet mellan olika dock vanli-har detI
varit tekniskaöverväganden baserade pá och ekonomiskagen

faktorer fällt utslaget. exempel mä äterges följandeSomsom
utsnitt ifrán valnämnden Heby:PMur

Folkomröstning1.
tiden hinnaValnämnden alltför kort föräratt attanser

folkomröstning i ordinariegenomföra samband med val.en
omröstningen blirsker kostnaden mycketOm separat stor.

Opinionsundersökning2.
Enligt blir opinionsundersökningkostnaden förSCB en ca
60-70000 dä erhällakronor. kan underlagKommunen ett

vid folkomröstning.bredareär än Kommunenssom en
insats minimeras.egen

enkät3. Egen
alternativ kräver ganska ochDetta stora egna resurser,

kvalitén pa blir inte lika högtsvaret ettsom om pro-
fessionellt institut undersökningen.genomför

alternativenalla gäller kostnadsbe-För att en noggrann
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alternativen ocholikamedfölja storderäkning måste
formuleras.vid frågornahurvikt måste läggas

kommunförbun-i Svenskadetförtjänar nämnas, attävenHär
indelningsändringarförutsättningar förutredningardets om

opinionsundersökningar detframhöllsi fallflera att var
ortsbe-gällde utrönadetförfarandet attlämpligaste när

dettatydligt kom synsättSärskiltinställning.folkningens
s.46:Delningsutredning Nacka kommunförifram

uppfatt-förkommuninvånarna harundersökning vadEn om folkkomröscningskeindelningsfrågan kanining genom
opinionsundersökning.eller

utredningen denförordarundersökningsmetodvaletI av
tidpunkt dvsvidfolkomröstning felVid en -senare. visar erfa-riksdagsvalochordinarie kommun-mellan - indelnings-ifolkomröstningartidigarefrånrenheterna

deEndastvaldeltagande.lågtfårärenden ettatt man
till val-gårför ellerengageradeverkligt emot --

lokalen.

genomförabeslutredan fattat attkommunenEftersom om
utred-rekommenderar1992folkomröstning under vårenen opinionsundersök-medkompletterasdennaningen enatt

ning.

huvudalternativen dtvådemellanjämförelse sVid ven
opinionsundersökningarsådana avserfolkomröstningar och som

opini-förtjänar främstrepresentativt urvalmindre,ett
tvåkantagetuppmärksammas. Grovtonsbildningsprocessen

allmän,urskiljas, delsinformationskanaler entyper av
offentligamassmedia,förmedladinformation t exöppen genom

till ärdendirektsändinformationdels sommöten enmm ,
godafinnsi urval.ingär Detrespektiveröstberättigade ett

fliti-blirkanalenförstnämndapåstå, denskäl för attatt
omröstningen överföreståendedenutnyttjad och attgare

denuppmärksamhet ärblir ägnad en ge-störrehuvud omtaget
Vadbefolkning.helaför kommunensangelägenhet vuxnamensam

informationsmaterialet har detspecialdestineradedetgäller
nagelfa-ochdiskuteratbli allmäntförutsättningar att mer

hakan antasurvalfår det.alla Ett sompersoner,ret om
vilka andrakunskapbegränsad sompersonermycket omen

frånavskärmadetämligenbliriskerari attingår urvalet,
sinamöjligheter prövadärmed färre attfåromgivningen och
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föreställningaroch i diskussionargument med andra. Det
nagot ironiska i sammanhanget ju statistiskadeär, att mer
urvalsmetoderna förfinas möjligheternaoch därmed medatt

mindre antal skapaett representativtett urvalpersoner
ökar, desto starkare sig isoleringseffekternämndagör gäl-
lande jfr Holmberg-Petersson l980, 244.s.

förhållandeEtt framhållaannat skillnadenvart att är mel-
lan ä sidan avlämna sin röstsedel enligtatt välkäntettena
förfarande, vidutvecklat de allmänna valen, och ä den andra
sidan skriftligen eller telefonledes besvara frägor ställda

institut opinionsundersökningar,förett med kommu-av anom
uppdragsgivare. kan knappast medDet framgång be-nen som

stridas, den först inämnda formenatt högre grad del-av
uppfattas itagarna medverkan kommunalpolitisk be-som en

slutsprocess.

fördaOvan har utvecklats med anledning denresonemang av
argumentering pä sin tid anfördes för de åtgärdersom som

tillsyftade stärka den kommunala demokratin.att Malet var
bredda och fördjupa medborgarnasatt deltagande infly-och

tande, hos dem åsikten insiktenskapa ochatt den lokalaatt
politiken något angick dem och därmed på siktvar som ut-
veckla deras samhällsansvar. med vilketInstrumentet detta
mäl kan näs folkomröstning, ej opinionsundersökning:är ett

antal in istörre dras opinionsbildningsprocessenpersoner
och denna har omisskännlig koppling till den kommunalaen
verksamheten organisationen.och

Om däremot pá omröstningsinstitutet utifrän snä-man ettser
perspektiv, nämligen huvudsakligadess funktionattvare är

i särskilda frägor bredda fördjupa politikernasatt och be-
slutsunderlag, skillnadernadá krymper mellan folkomröst-
ningar opinionsundersökningar.och sistnämnda kan i all-De

representativtmänhet sägas uttryck för rådandeettge en -
inte särskilt upplyst opinionän och kan tackom ettvare-

smidigt professionelltoch förfarande nyanserade beskedge
folkmeningen eller olika, mindre medborgargrup-tom o m om

åsikter i det aktuella Frågorärendet medgerpers som en
kvalitetsmätning brukar ingä.ocksåav svaren
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fullmäk-inte förnekas,sidan attemellertid å andrakanDet
depolitikertongivande attoch andratiges ledamöter genom

sig i folkom-utsträckningitenderar störreatt engagera
eljestgrundligt sättatvingas änröstningar, dels att mer

kon-delsolika aspekter,omröstningsfrågansisig in genom
direktinformationvärdefullväljarna får ommedtakten en

värdeful-tingen kanstämningar.opinioner Bäggeoch somses
slutliga avgörandet.inför detbeslutsunderlagetiinslagla

depresentationenreflexionerallmännalångt de avSå som
kanföranleder.olika Detomröstningarna typ nuhållna av

avvisa-fullmäktigeförsamlingarnain detid föraatt avvara
Inallesframställningen.iomröstningartillinitiativende

framhållitsförutregistrerats.initiativ Somsådana80har
docki underkant,siffrabetraktasdetta menbör som en

någraförunderlagrättvisande för utgöratillräckligt att
analyser.

särklasssig på 58 kommuner. Iinitiativen fördelar80De
i Stockholm svaratfullmäktigeledamöternaharuppslagflest

siffrorsammanläggning med destycken.nämligen 8 Enför,
tillomröstningarhållnabeträffandemeddelades gernysssom

perio-initierats underomröstningsärenden105resultat, att
drygtord harMed andrasig kommuner.på 78fördelandeden

andraeller sättetpå detkommunernafjärdedel enaaven
Tillavgörande.föromröstningsärendenkonkretahaft uppe

motionerfall, därdussintalhalvtläggaskan ettdetta
bordeprincipiellt ut-fullmäktigeförslagmed attväckts om

ianlitas föromröstningsinstitutet skullesig förtala att
viktiga frågor.kommunen

omröstningarförslaghållits ochomröstningarna när omNär
tabellframgårbeslutandevederbörandeavvisats avorganav

visadeförteckning närmedvarit bättrehade som3. Det en
uppgifterna härom ärtagits,initiativenursprungligade men

till deinitiativfránTidsutdräktentillförlitliga.mindre
i allmänhetuppgåri tabellenförtecknasförhållanden som

dockindelningsärendengällervadår,mindretill ettän
allmännainte depåverkarFörskjutningarnatid.något längre
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avslagbeslutomröstningar och förTidpunkt för omTabell 3.
omröstningarpå förslagna

árOkäntl988-921983-871977-8217

93omröstningar 13 -
3461813avslag

321 5526totalt

anli-institutetoftahursig dragaslåterslutsatser omsom
perioder.olikaundertats

den förstainitiativ underantaletförhållandevis storaDet
förklaring i desin främstatvekanfemårsperioden har utan

70-taletsunderägdekommunsammanläggningarmånga rumsom
besvi-uttaladmedsina hållpå mottogshälft ochförra som

interfolierades påsammanlággningsprocessernaSjälvakelse.
olika slagomröstningaråtskilliga håll seavav

di-alltså nagotfannsbilaga B.Gustafsson 1975, Det av en
meningsyttringar igälldetradition då detrektdemokratisk

indelningslagensvartill denkomindelningsárenden, po-nya
fickdraghjälp detYtterligareiskrivningar frágan.sitiva

intensiva debatti denomröstningsinstitutetkommunala som
nivånationellpáinslagdirektdemokratiskaägnades1979-80

finns i detkärnkraftsomröstningen.till DetanslutningiV
sådantförbeläggmaterialet flera ettgenomgångna sam-hår

band.

speciellaingadäremotmellanperioden 1983-87 kangällerVad
omröstningar påtillinspirationskällorutpekasfaktorer som

registreras.mindre nedgång kannivå.lokal En

tabellen lämnar ärupplysninganmärkningsvärdaDen mest som
perioden,sistadenunderökning skettpåtagligaden som

påpekadedenmästereservationen göras, attden nyssäven om
drabbatfrämstfaktiska frekvensenunderskattningen denav
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tidigare perioderna. ökningende observerade blirDen än mer
intressant vid granskning frekvensfördelningennärmareen av
inom femårsperioden. mindre 24 de fallen harInte 55än av
blivit ställningstagandeföremål för 1992under plus de
två första finnsmånaderna under 1993. alltså anledningDet

tala mindre omröstningsinstitutetgenombrott föratt ettom
under tid,allra då detvál märka endastsenaste attmen - -

initiativgaller antalet handlagda till omröstningar, dåre-
ej faktiskt omröstningar.beträffande genomfördamot Det

finns två påtagliga förklaringar tillhögst den ökade upp-
märksamhet institutet folkomröstningenrönt. Den ärsom ena
i Sjöbo flyktingmottagning. Sjöboomröstningen1988 rörande

riksangelägenhet.blev något flera tänkbaraSom ettav en av
mått på forskningsprojekts studiumdetta kan anföras att ett

Tabell omröstningsärenden4 Föreslagna

Årendekategori Godkända Avslagna 1

kollektivtrafikförsörjning1. 2 1
sträckning trafikleder,2. 4 14av
brobyggen
anläggning3. flygplats 3av -
byggnation,försäljning,pla-4. 1 19
cering fastighetanläggningav
exploatering,bebyggelse5. 13av -område
energiförsörjning6. 5-
indelningsándring, 14 47 gräns-
justering
flyktingmottagning8. 1 8
etablering9. systembolag 21av

organisation10. kommunal 1 4
budgetdirektivll. skattesats, 3-

övrigt12. 1 4

totalt 25 80

ingår ej1 några ärenden slutbehandlatsHär ännu mensom
given.där utgången förefaller



35

tidningar50 till urklippresultat 4000 Alsmark-av gav
Uddman, 1990 s.53 . andra omständighet, inteDen det ärsom
för djärvt tillägga inflytande iatt sammanhanget,ett är
den under åren 1991 och, i synnerhet, 1992 förda debatten om

folkomröstning irörande medlemskap YtterligareEG.en en
omständighet värd framhålla i detta sammanhangatt för-är
ändringar i fullmäktigeförsamlingarnas partistruktur; närma-

härom längre fram.re

redovisningNästa skall lämnas de ärenden fö-som avser som
reslagits bli föremål för omröstning. Tabell 4 beskedger
härom. Materialet har kategoriserats efter ämnesområden. Som

det brettär spektrumett bedömtsämnensynes av som som
lämpliga för avlyssning folkmeningen. innehållerKLen av
inga restriktioner beträffande omröstningsärendenas sakinne-
häll, i lagens förarbeten utsades, omröstningarnaattmen
borde förbehällas viktiga frågor. åtskilliga de iAtt ta-av
bellen förtecknade ärendena uppfyller detta villkor obe-är
stridligt. peka nägraAtt de väckta förslagen såsomut av
liggande utanför angivnaden ställer sig svärare. Ettramen
sådant ställningstagande förutsätter närgångenen mer
granskning enskilda ärenden materialetvad tillåter.änav

detta sammanhang erinrasI mä ständpunktstagandena i 1950om
ärs utredning. Säväl majoritet minoritet hävdade, attsom
alla de fragor tillhörde fullmäktiges kompetens intesom var
lämpliga föra till omröstning.att Särskilt intressantut är
härvid avvisandet omröstningar rörande skatteuttagetsav
storlek. Tabell visar4 det gånger väcktsatt tre förslag om
sådana omröstningar. inget fall har vunnitI dock detta
fullmäktiges bifall.

Indelningsärendena flerstädes påpekatsär,som i föregå-det
ende, speciell karaktär. tabell 4 avspeglas dettaI tyd-av
ligt den höga kvot uppstått mellan antalet fak-genom som
tiskt genomförda omröstningar och avvisade.antalet Ett

förhällande,som intedock ibelysesannat tabellen, men som
kan konstateras helanär undersökningsmaterialetnu presen-

indelningsärendenas tidsbundenhet.teras,ár har genomgåDe
ende aktualiserats vid eller i närheten 15-ársperiodensav
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tidsbundenhetämnesområdeändpunkter. Ett annatbägge vars
nioSamtligaflyktingmottagning.frapperande äränär mer

denunderställningstagandeförblivit föremål se-harfall
5-årsperioden.naste

oftastindelningsärenden,frånsettämnesområden, somDe
och 5. Grovt2, 4omröstningsobjekt, ärframförts nrsom

innefattarkategorier, dedessa attallaförgällertaget
Då departements-slaget.andraellerdetplanfrågor enaav

diskuteradeårs1977propositionen rörande KL om-ichefen
särskiltföranlåtensig attröstningsinstitutet fann han om-
för dem: Omsamtidigtochslagdettaärenden varnanämna av

folkomröstningarallmännabli regel separataskulle attdet
planeringen,fysiskadeni frågor röranordnades t somex

försvårasplaneringkommunal avsevärtlångsiktigskulle en
bak-dennamåhända306.Det motär197576:l87,prop. s.

i tabellen, näm-utläsaskanvadbetraktabörgrund somman
inomomröstningtillförslag10:deendastligen vartatt

igodkännande;fullmáktigemajoritetenserhållitområdedetta
tillreferenserhittats fleramaterialetiharsjälva verket

statsrådsuttalandet.citeradedet

omröstningarochArgumenteringen för emot3.2

problemställningenangivnarubrikenidenredovisningEn av
Fleraonyanserad.ochtämligenbli kortnödvändigtvismåste

förstadetförhållande. Förtillbidrar dettaomständigheter
omröstningsproblematikenpåpekats, somtidigareär, som

in-följdföreteelse, närperifer fråga, snarastregel enen
övervägan-inblandadeföremål fördelningsärenden är organs

insändafrån kommunernadetinnehållerandradetden. För
be-förhindrar närmareluckori flera fallmaterialet ensom

tredjedetförevarit. Förmeningsskifteskrivning det somav
omröstningartillförslagenframställdadeinte sällanhar

avstyrktsmotioner harsummariskt;påfallandebehandlats
motivering.utan

fördalokalthur densiginställer är,frågaförstaEn som
ständ-ochsig till deargumenteringen förhåller resonemang
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punkter i parlamentariskautvecklats utredningar,som rege-
ringskansli och riksdag.

överraskande går detKnappast mycket sällan finna någonatt
tydlig koppling till den nivåncentrala i motionerde som
innehållit förslag till omröstningar. aktstycken harDessa
dominerats beskrivningar specifikaden situationav av som
varit för handen i den komunen och förstärkts med all-egna

hållna motiveringarmänt för den föreslagna omröstningen.

Annorlunda förhåller sigdet med de utredningar kommun-som
kanslierna för utgjortoch beslutsunderlagsvarat försom
kommunstyrelse och kommunfullmäktige. förhållande-Hår möter
vis ofta utförliga referat förarbetena till riksdagsbe-av
slutet omröstningsinstitutets införande i 1977 årsom KL.

flertaletDet omröstningsförslagstora blev, vi-som nyss
avvisade kommunenssats, beslutande vilka i regelav organ,

följde de förslag till ställningstagande utarbetats påsom
tjänstemannanivå. referat förarbetenDe gjordesKL:sav som

itycks sak varitha korrekta, fickde inte sällanmen en
slagsida tillde omröstningar skeptiskamot eller negativa
uttalandena; förarbetena kan ha spelatsågas rollen av en
argumentarsenal utnyttjats för förslagatt stoppasom om om-
röstningar. intressant iakttagelseEn i åtskil-år, att man
liga kommuner såg det särskild framhållapoäng attsom en

intressedet svala för omröstningsinstitutett flertaletsom
remissinstaner visat. Härmed hade markerat, det inteattman
varit partipolitiskt ställningstagandeett rent legatsom
bakom bristen pä entusiasm för kommunala omröstningar.

skäl iDe kommunerna anförts tillute stöd försom omröst-
ningar kan, något schematiserat, ha beståttsägas varia-av
tioner på skildatre teman.

Allra vanligast framhålla tilltänktadenattvar omröst-
ningsfrågans betydelse. argumentationslinjestora En var
härvid betona, ärendet djupt in iatt kommuninnevå-att grep

nuvarande eller framtida tillvaro. oftaEttnarnas annat
framfört skäl ekonomiskaärendets räckvidd och, särskiltvar
under är, erinran kommunens kärva ekonomi.senare en om
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framhöllsfolkopinionen. Dels attgälldeandra tematDet
klartvilket ettdiskuteratsfrågan länge vargemene man,av
ocksåintresseväckt utanbevis inte enbart för ämnetatt

Dels,i frågan. äninsattamedborgarna meraför omatt var
till vadkändeväldeförslagsställarnaansåg attsällan,

tongångarnaochfrågani aktuelladen atttyckte nerefolket
andraMedi kommunaladefolkdjupet andrai än organen.var

betvivlades.representativitetkommunfulläktigesord:

Antingen fram-fullmäktige.itredje gällde lägettematDet
partierfullmäktigesmotsättningarna mellan varhölls att

gjordes gäl-ocksåelleromöjliga överbryggahårda och att
partigränserna,följdeinteuppfattningarna even-lande att

orsakatsken,partiernainom ettenighettuellt att varen
vilka dessavina.partipiskanlåtit Oavsett avatt manav

motiverasituationenansågsgjordesbeskrivningar en un-som
inställning.medborgarnasdersökning av

föreslagnaanförtskommunerna motskäldevad gäller som av
dei %75dmaterialet i 61 fallomröstningar avär sv-

entydigtutförligt eller attsåregistreratsfall passsom -
gjorts.kategorisering harinnehållsligtillförsökett

prioritering, anförtsinbördesskäl,flera utanIbland har
framgårärende. ta-Somochbehandlingen avvid ett sammaav

61deantecknats förskältill 82lettdetta attbell har5
lämplighetsskälskäl,i formellaindelatsharSkälenfallen.

sistnämndaavslag.blankt Denmotivering, dingen ssamt v
svårighe-erbjudit någraintesjälvfalletkategorin dethar

falltämligen mångapá deMed tanke somavgränsa.attter
härdetunderstrykas,kategori attbörinom dennaplatsat

beslutsinnehällrespektivebeslutsunderlagfråga detär om
kanmeningsutbytetmuntligadetprotokollförts. Attharsom

liggerkaraktärmångfacetteradeventuellthaftha annan,en
ochskålformellaGränsdragningen mellani sakens natur.

subkategorierna, kannågramellanliksomlämplighetsskäl, av
tyd-distinktionernaEmellertid ärdiffus.någotframstå som

varitdetharoftarubrikernade kortaligare vadän anger;
iandemeningen desjälvapåfastatämligen enkelt att ta

förda resonemangen.



39

studiumEtt tabell vid5 handen, deav skälattger som an-
förts pá formella grunder varit likanästan manga lämp-som
lighetsskälen. jämförelsevisDessa manga invändningar av
formellt slag kan innebärasägas nagot av underbetygett ät
aktörerna. Men skall detta mindre smickrande vitsordvem ut-
delas till första handI kommer initiativtagarna i fråga

mottagare. Det lattär konstatera,som att mangaatt uppslag
inte varit särskilt genomarbetade eller genomtänkta med pá-

Tabell 5. kommunerAv anförda skäl föreslagnamot omröst-
ningar

SKÄLFORMELLA
1. omröstningen olaglig 9
2. omröstningsförslaget för sentför tidigt väckt 8
3 inaktuelltärendet 6
4. ärendet har nyligen avgjorts 4
5. frágeformuleringen erbjuder svårigheter 4

31summa

LÄMPLIGHETSSKÃL
6. kostnader 3
7. administrativa olägenheter 5
8. sakfrágan oviktigolämplig omröstaatt 4om
9 ärendet inte kontroversielltingen artikulerad 5

folkmening föreligger
10. behov ökad kunskap folkopinionenom av 4om

skulle föreligga kan denna med fördel inhämtas
pá andra sätt än omröstninggenom

11. ärendet bör itagas valrörelsehar nyligen 3upp
uppmärksammats i valrörelse

12. det representativa förutsättersystemet áterhäll- 11
samhet med omröstningarskall allenarädandevara

35summa

INGEN MOTIVERING 16
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medavvisa demkunnatlätt harbeslutsfattarnaföljd att
också göras,iakttagelsen kanformalia.tillhänvisning Den

kritikdennainte drabbassigi och förinitiativ avatt som
imakthavarnamisstroi uttalad motsin grundhaftsommen

formfrågor. Härtillhänvisningmedavfärdatsfallflera
möj-varitvilkas syfte attexempelvis framstötar omhamnar

emellertidfinnsbeslut.nyligen Detrivaligt tagnaupp
ibland börunderbetygpäståendet,attförunderlagockså

tabelleniVadbeslutsapparaten.kommunaladen somtilldelas
fall hamnati fleraoch 3 har2punkternaunderregistrerats

handläggning detpåtagligt långsam avpå grunddär enav
ärendet.väckta

för-sig punkt 1, upptartilldrarintressespeciellt somEtt
påpekas,förtjänarlagstridiga. Detförklaratsslag varasom

vadförelegat;genomgåendebedömning inteenhetlignågonatt
fåttilagstöd harsaknaförklarats annaneni kommunensom

tolkningenexempelvisgällerinvändningar. Detutanpassera
i bered-ledomröstning skall ettvaraattKL:s passusav

redanärendetdetta attärende. Förutsätterningen ettav
harFråganomröstning väcksförslaganhängiggjort när omär

uppfattningar harOlikanej.jasåvälmedbesvarats som
problematiken, hu-närliggandedenbeträffandehävdatsockså

ärendedetefter attkortväckts av-omröstningruvida som
tolknings-dessabäggeistöd lag. Ihaskallgjorts anses

Stockholmiärendennågra exem-handläggningenfrågor avger
ogiltighetsförklaringärtolkning. Andrarestriktivpåpel en

huruvidaomröstningar samtbeslutandeförslaggällthar om
kommunfull-ligga inomuppfyllt kravet attomröstningsårende
föreslagetinvändningen attSåvälbeslutsområde.mäktiges

detangelägenhet attstatligvarit somomröstningsärende en
ankommit på kom-detvilkenverkställighetsåtgärd,gällt en

också nämnas,börframförts. Detharutföra,nämndmunal att
avvisatsomröstningsförslag somi därkommunersåvälatt man

omröstning hafttilljafullmäktige sagtfall däri sådana
slutliga avgö-vilka detiärendenhanteramed attbekymmer

omröstninglandsting. Enellerstatligtävilatrandet organ
ledlagenlig, ettmäste, för somfall sesatti sådana vara

framställ-ellerremissyttrande annanutarbetandet etti av
från kommunen.ning
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Vad gäller lämplighetsskälen kan iaktagas, beslutsfat-att
sällantarna uttalat sig föreslaget omröstningsärendesom

betydelse och allmänna lämplighet för avlyssning folk-en av
meningen punkt 7. Argumenteringen ihar stället koncentre-

till denrats specifika problematik omröstningmer som en
aktualiserar. kanDet emellertid här skäl att tavara upp en
frågeställning just gäller själva innehället ochsom karak-
tären hos föreslagetett omröstningsárende. belysesDetta
bäst med material hämtas frän meningsutbytet i tvä kom-som

där fullmäktiges majoritet bejakademuner, omröstning,en
där starka minoriteter gjorde kraftiga invändningar.men Det

gäller Norsjö, där omröstning kom till stand tacken vare
ordförandens utslagsröst och Sjöbo, där minoriteten blott

röst majoriteten.änvar en svagare

NorsjöI gällde omröstningen etablerande systembutik.av
Minoriteten hävdade, omröstning iatt ärende dennaetten av
karaktär olämplig, ja meningslös eftersom intevar man
kunde begära i fullmäktigerepresentant hanhonav en att
lät utslaget i folkomröstning väga dentyngreen än person-
liga uppfattningen. blevDetta principdeklarationänmer en

företrädare för fleraatt partier tillkännagavgenom öppet
ejde skulle lata sigatt päverkas opinionsmätningen.av

Folkomröstningen i Sjöbo 1988 rörande flyktingmottagning
placerade för tid det kommunala omröstningsinstitutet ien

för den politiska debatten,centrum nationellt såväl lo-som
kalt. Meningsutbytet kom gälla såväl folkomröstningaratt

beslutsmetod det lämpliga i förasom fragaattsom ut en av
detta tillslag omröstning. Själva tillanslaget kritiken

läta flyktingmottagning,mot att egentligen flyktingpolitik,
bli föremål för opinionsmätning levererades iredan reserva-
tioner kommunfullmäktiges beslutmot bl i skrivningen,a

omröstningenatt klart olämplig frän mänskligsettvar ut-
gångspunkt. Temat utvecklades efter hand och kom kretsaatt
kring begreppen solidaritet och humanism sammanfattadessamt
i den slagordsmässiga formuleringen, kan inteatt man rösta

medmänsklighet.Alsmark-Uddman 1990, 33, 231-243om s.
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lämplig-tabelltill i 5átergá de upptagnaFör att nu
ifrekvenserna settkategorierna och storttalarhetsskálen

till denbör dock görassjälva. kommentarersig Någraför
kategorierandra ärförkategorin 12. änMerklart största

i fleraställningstagande,principielltfrågadet här ettom
förarbe-kommunallagenstilluttrycklig hänvisningmedfall

formuleratsprincipständpunkten utanfall harandraIten.
tilldistanspåtagligi sakmedreferens ochsådan enen

måomedvetetellermedvetetövervägandenstatsmakternas om-
motiveringarpáexempelfinns fleralämnashär Detosagt.

föreslagenformuleringen,variationer páutgjort att om-som
representativatillhänvisning denavvisas medröstning bör

land.vartfördemokratin gällersom

genomgång kommunernas proto-Sammanfattningsvis denna avger
inställningkärvintryckhandlingarandrakoll och ett av en

posi-omröstningsinstitutetsframförsöken flyttatill att
ochutformatsavslagensáväl pá hurgrundasomdömettioner.

frånvaronkonstateradeinte sällanpá denmotiverats avsom
till detta ärHuvudförklaringenargumentering.protokollförd

omröstningartill utgörFörslagsvar sominte att ange.
politiska förtroen-innehar deutmaning demregel mot somen

tyd-andasutspelalltifrångällerdeuppdragen. enDetta som
modesta ochtilletablissemangetlig misstro nyan-mot mer

innebär ochärendehantering ävenpá upp-serade krav somen
beslutsprocessen.normalastörning denfattas avensom

in iemellertid förasmasteviktig faktorYtterligare en
mottagandet väcktavarifrán detsamband medharbilden: ett

kommer.förslaget

vadstatt förvilka haroch avslagUppslag3.3 -

fránvidaretillsomröstningar här bortsesÄrenden rörande -
detsä långt ut-indelningsändringar har,gälltdem som -

anhangig-undantagmed fäbesked,materialetnyttjade ger
undantagensällsyntamotioner.fullmäktige Deigjorts genom

iárendebehandlingpágáendeframställda underyrkandenavser
i formvarderafallnägrai ellerfullmäktige och nagot av

medkommunstyrelsenfränkommunstyrelsen,framställning frän
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uttrycklig hänvisning till intressegrupps skrivelseen samt
hemställan frän kommun.annan

Vilka har väckt motionerna flertalet fall har initiativ-I
partipolitiskatagarens hemvist kunnat fastställas. Ofta

framgår det direkt indirekteller förslagetatt väckts pä
partigrupps vägnar. sällan tycksInte det dock frägavara om

framstöt uttryckligautanen godkännande dömagruppens att
den behandling flera motioner vidav rönt fullmäktigebehand-

lingen. delförklaringEn till den sist nämnda iakttagelsen
kan det väckta omröstningsärendetatt haftvara, utpräg-en
lat lokal karaktär och därför inte attraherat dem bott isom
andra delar kommunen. de fall partiidentifieringIav har
kunnat fördelargöras sig motionärerna pä följande sätt
hänsyn har inte kunnat tilltagas det varit fragaom om
partimotioner eller enskilda motioner:

centerpartiet 16
vänsterpartiet 11
moderata samlingspartiet 1
lokala smäpartier 9
folkpartiet 7
miljöpartiet 6

demokrati 4ny
SAP 4
KDS 3
flera samverkande partier 4

tillförlitligheltEn analys dessa siffror förutsätterav
partistruktur,att partisamarbete och andra relevanta om-

ständigheter fastställs för och kommunerna för denvar en av
tidpunkt dä omrostningsärendet aktualiserades. Nägot sädant
kan självfalletdet inte bli fråga här. Några viktigaom
slutsatser kan dock dras sådan analys förutan.en

viktigasteDet resultatet siglåter illustrerasbäst med en
jämförelse mellan demokrati och SAP. förra partietDetny
har blott verkat under halv mandatperiod, därtill längten
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underharsocialdemokratin däremotiifrán alla kommuner,
full-representation i allaundersökningsperioden hafthela

varitmerendels störstadärtillmäktigeförsamlingar och
initia-lika mängaförpartierna harparti. bägge svaratDe

visserligenExempletvardera. utgörtiv, 4 stycken ex-en -
uppställningen harpresenteradedenbelysning vadtrem av-

varitgradi slåendeOmröstningsinstitutet harberätta.att
intagandei fallpartier, flerasmävarmedinstrument enett

den kommu-behärskatdemflygelposition, sökt utmanaatt som
partierna för be-etablerade attdebeslutsapparaten,nala

motio-idykergäng efterterminologi uppannansomgagna en
visaruträkningbefästasPästáendet kan somgenom ennerna.
demo-miljöpartiet,smäpartier,vänsterpartiet,lokala nyatt

initia-hälftenförtillsammans närakrati och KDS svarat av
medger dehälften närmareandragäller dentiven. Vad om-

tolk-falli fleraredovisardokumentenständigheter som
före-oppositionentillhörandepartier attningen, att genom

majori-ätkommaopinionsmätning sökt utväg attslá enen
uppgiften kommun-lämnade atttetsblockets övertag. Den nyss

initiativ-aldrig framträttpraktisktstyrelserna taget som
mino-omröstningsinstitutet ettstärker tesen somtagare om

speci-partiernas,utanförstáendesynnerhet deritetens, i
väl-någonsist påpekas,tillskall attredskap.ella Det

tätpositionCenterpartiets klaratillförklaringgrundad
studie härytligatämligenmed deninte ästadkommaskan som

gjorts.

sigfattaindelningsfrägor gär deti attinitiativenOm
regel-slagdettaärendenhartidigare påpekatskort. Som av

organi-ellerdagordningenpámässigt förts personeravupp
självständigheti kommundeldenhemmahörandesationer vars

inte,givetvishindrarmál.aktionens Dettavarit yttersta
ellerhaftocksa hari fallinitiativen flera en meratt

emeller-tycksdimension.partipolitisk Dennatydligmindre
ortsintressena. Detunderordnadvarithai falltid sädana

emellertid främst, attkonstatera ärintressant attärsom
konstate-med vadi likhetindelningsärendenidet nysssom

minoritetomröstningsinitiativ ärövriga somrades för en
förelig-folkopinionen. Blavlyssnadeaktualiserat ett aav

indelningsänd-initieratskillnaden, dedock den att somger
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ringar har haft alternativ till föresatsenett övertygaatt
majoriteten i den fullmäktigeförsamlingen. har kun-Deegna

utlösa statlig intervention inat ärendet.en

vad hårefter gäller fullmáktigebehandlingen de väcktaav
förslagen har den föregående framställningen i draggrova

föreställning vad försiggått:gett deten stora anta-om som
let avvisade förslag tyder på meningsmotsättningar iatt
regel medan å sidan initiativtagarnasandrayppats partipo-
litiska tillhörighet anledning förmoda majoritetenattger
ofta varit förkrossande stor.

studiumEtt närmare beslutsfattandet i motionerde fallav
avslagits bekräftar i beskrivning.denna allmännastort sett

regel har fleraSom yrkanden ställts, det förhållan-ärmen
devis sällan några bataljerstörre utkämpats. deFörsom
drygt beslutssituationer60-talet insamladede protokol-som
len klara ibesked har fall fyra avgörandettreger om av
fattats votering begärts eller med mycketutan att stor
röstövervikt majoriteten.för Med på itanke det debat-att

omröstningsinstitutets konstruktion föreslagits,ten attom
minoritet rättighetskulle omröstningutlösa haratten ges

voteringar minoritetendär minst tredjedelsamlat rös-en av
detta det talterna oftast förts fram reformfö-år som av-

respråkarna blivit lokaliserade. nio minorite-fall harI-
röstsiffror överskridit reservationtens detta tal. Med för

iläget fall inte till fullo kunnatatt klarläggas harett
minoriteter denna styrka gällt fall där företrädare förav

folkpartiet, moderata samlingspartiet social-ellercentern,
demokraterna motionärer.stått nio fallen onekli-De ärsom

mått pá vilka införandeteffekter minoritets-ettgen av en
rättighet skulle ha fått, de naturligtvisberättarmen en-
dast sanningen.del rättighetlåge där sådanI etten av en

lagfäst det utifrån verklighet.är denna De störreageras
utsikterna till framgång rimligtvisskulle ha lett till ett

omröstningsförslag.antalstörre de beslut resulte-Av som
irade ja till omröstning flera omstridda. någraett Ivar

fall formerade sig åsiktsgrupperna utifrån delade uppfatt-
ningar det önskvärda omröstning.med några kommuner,Iom en

enighetdär i denna fråga förelåg, meningsskiljak-yppades
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utförande.omröstningens Ibeträffande närmnaretigheter en
iomröstningen,tidpunkten förkommun enman oense omvar

omfattning.geografiskadessomannan

indelningsärenden derasifullmäktigebesluten ärgällervad
idet dessasvártolkad,i nägra fallinnebörd Varexakta

folkomröstningendelningsärendet eller ut-självafall som
förpåpekatslikhet med vadstridsfrágangjorde I som nyss

sinavidare pá hälluppstodicke-indelningsärendenibeslut
kommunomröstningen skulle utformas. Ioenighet hur enom

omröstning, imotsättningen tidpunkten förgällde annanen
enkätundersökning i hela kommunenmajoriteten förröstade en

denenbartfolkomröstning omfattandeminoriteten föroch en
omröstningsfrágan gällde.frigörelsekommundel vars

indelnings-kontrasteratill sist lägehärkan attDet vara
omröstningsklimatet,övriga vad gällerärendenfragor mot

iskillnaderi medvetande degjortsjälvfalletdetta om
framhállits.flerstädesförutsättningar i det föregåendesom

dresulterade 18indelningsärenden 14iförslag sav vAv ,
siffror förmotsvarande öv-omröstning,till medani ja78%

procenttalen,d 13%.ll 87, Bäggeriga ärenden sav vvar
allaeftersomnägot för högasist anförda,särskilt det är

torde högstsjälva verketinte bokförts.avvisade förslag I
indelningsänd-fragagällt än10:de förslagvart annansom

fullmäktigeförsamlingarnas bifall. Slutsatsenvunnitring ha
i in-olikafundamentaltomröstningsinstitutet hanteratsatt

fullmäktiges kom-inomi övriga ärendendelningsärenden och
övertygande.belysaspetensomráde kan knappast mer
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OMRÖSTNINGARNA4 FÖRBEREDELSER GENOMFÖRANDEOCH:

4.1 Administrativa anordningar

Kommunallagen har lämnat fältet fritt för kommunerna att
själva bestämma hur omröstningarna skall till.gå de fallI
där alternativet opinionsundersökning inte närmare övervägts
eller genomförts förefaller det genomgående haftsom om man

utgångspunkt tillämpaatt vallagenssom bestämmelser så
långt detta framstått praktiskt möjligt och ekonomisktsom
försvarbart. sådan ambitionEn intehar hindratgemensam att
kommunerna ihamnat olika beslut på rad konkreta punkter.en
Härtill kommer ställningstagandeatt ett krävts i flera frå-

legat utanför vallagens regelsystem. Följandegor som upp-
räkning inventering,utgör inte anspråkgör på full-en som
ständighet, frågor kommunerna i växlande utsträck-av som -
ning brottats med:-

rösträttsvillkoru
formulering de frågor bliskall föremål förav som
omröstning
tidpunkt för omröstning bl frågan samtidighetn a om
med allmänna val eller med folkomröstning natio-på

nivånell
omröstningens omfattning hela kommunenu eller del av
densamma den därtill knutna frågansamt valkrets-om
indelning
vallokaler och deras öppethållande

röstning medelst valsedelsförsändelse skall till-om
låtas

poströstning, röstning på fartyg institutionochu om
tillåtasskall

röstkort skall utfärdasom
valskjutsar skall anordnasom

röstsedlarnas utseende och beskaffenhet
regler för preliminär och slutlig sammanräkning samt
rapportering
finansiering omröstningn av

Detta är lång lista på ärenden vilka tillsam-som synes en
ofta krävt betydande arbetsinsats.mantagna kanDet ocksåen

konstateras, i åtskilligaatt kommuner avslöjat vissman en
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redovi-lämplig.varithanteringvilken Detosäkerhet somom
itagits medkontakterhandlingarna,iinte sällan attsas

ibland ävenpostverketriksskatteverket ochsynnerhet men
institutellerandra kommunerdepartement,länsstyrelse,med
lämpligtpåfå synpunkteropinionsundersökningar förför att

ocksåemellertidskalldettatillvägagångssätt. När är sagt
nägraberättamaterialet inte har attframhållas, omatt

regelverk.erforderligtsvårigheter utformaegentliga att
ogiltigförklaradeantaletförtjänar också attnämnas,Det

undantaghållits med någotomröstningari deröster som
till dehörtdessutomSåvitt har detlågt. käntvarit mycket

åtgärder gällandekommunala omröst-undantagensällsynta att
genomfördintet fall harblivit överklagade.ningar I om-

interegeringsrätten harochkammarrättröstning upphävts av
sakprövning.tillsådant ärendeupptagit något

kommente-några kortskallförtecknade punkternadeAv ovan
frägeformulering,röstráttsbestämmelser,gäller om-Detras.

avsnittföljandepoströstning.röstningstidpunkt I ettsamt
uppmärksamhet.kostnadernaägnas

varit frågaintesåvitt käntRösträttsvillkoren har somen
vallagensGenomgående harmeningsmotsáttningar.vållat reg-

härtill harskälenanvända.lämpliga Ettler attansetts av
utnyttjandetuppenbara fördelvaritsäkerligen den enavsom

imåinneburit. dettaröstlängdupprättad Det samman-redan
i kommunallagensformuleringen omröst-påpekas.hang att

i kommu-från medlemmarsynpunkterdetningsparagraf, äratt
kommunmöjlighet för attinhämtas,skall öppnar ennen som

i kom-devidare personkrets änlåta såväl snävare som enen
omröstning.iinnevänarna deltagaröstberättigademunala val

själv-uppgiftomröstningsfrågornaFormulering somenav -
harreglerarvallagenför vadutanförliggerfallet ramen -

dockharuppmärksamhet.betydande Dennasina hållpå agnats
hurfrågorteknisk ochövervägandengällt natur omfrämst av

försesbörröstsedlarnainformativ textmycket rent somav
varitdäremotgenomgående har omSá ensemed. gott mansom

delsnämligenfrágeutformningen, attgrundprinciper förtvå
nej delsja eller attmedbesvarasbör kunna an-frågorna ,
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talet frågor ej bör fler tvá. riktlinjerän harDessavara
kommit innebära deatt röstandeatt regel försetts medsom

röstsedlar väljatre ja-sedel,mellan,att nej-sedelen en
för blankröstning.samt de folkomröstningarAv häl-en som

lits har endast avvikit frän dettatre mönster. hänförDe
sig alla till de första ären det lagbundna folkomröst-av
ningsinstitutets tillvaro. Falkenberg fick1980I väljarna

ställning tillta alternativa tilltre förslag brofrágans
lösning ioch Gullspång 1982 fördes likaså alternativtre

i indelningsfrägan.ut Vaxholm 1978I presenterades väl-
jarna frågortre rörande kommunens eventuella delning, var
och med flera svarsalternativ. Röstsedelns karaktären av

mindre frågeformulärett bör måhända bakgrundmot attses av
kommunen anlitat opinionsundersökningsinstitut,ett SIFO,

konsult.som

Tidpunkten för omröstning har blivitofta föremål för över-
väganden. Anledningen härtill varit,har idet mángaatt
omröstningsförslag uttalats önskemål omröstningenett attom
borde samordnas med nästkommande kommunalval eller kyrko-
fullmäktigeval aviseradeller folkomröstning riksnivä.pä
Tidigare i framställningen se tabell har redovisats,5 att
flera avvisatsförslag med motiveringen de varit föratt

väckta; det har varitregel hänvisningsent med till fö-som
reslagen samtidighet med valförrättning dessaannan som
ställningstaganden gjorts. motionerna harI sällan nägon

motiveringnärmare utvecklats för den föreslagna tidsmässiga
samordningen. den män nägra skälI anförts har framhål-man
lit de fördelar samordning innebäraskulle för komunenen
säväl kostnadsmässigt i fraga arbetsinsats.som om

ställningstagandena inomFör den kommunala beslutsapparaten
har, sä längt materialet ibesked, synnerhet kostnadsar-ger

vikt i pläderingengumentet för samtidigagetts stor för-
rättningar. Arbetsbesparingen har också tillmätts betydelse,

sinadet pääven häll hävdats, det skulle tillledaattom
orimlig arbetsbörda för Valnämnden samtidigt med för-atten

beredelserna för de allmänna valen för uppläggningensvara
folkomröstning. har också höjts varningarDet förav en att

tidsmässig ansamling fyra valförrättningar skulle ledaen av
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praktiska för-detgälldeväljarna vadsvårigheter förtill
valsed-sammanblandningrisk förkundeSå avfarandet. t ex

emellertid etteffekt harpositiv paruppstå. Somlar en
folkomröstningenirostdeltagandetframhållit, attkommuner

harvalen.samordning med Däremotvidbli högreskulle en
valrörel-fördaparallellthurpåträffatsinte resonemang om
varandrapåverkatänkasomröstningskampanjer kundeochser

partistruktu-förkonsekvensernalångsiktigadeeller merom
frågeställ-dessabeträffandebedömningarochSamtalren.

ispårintedeförekomit; avsattsjälvfallet attningar har
belys-förvånande. Enknappastoffentliga dokumenten ärde

anslutningimåtti riktdäremotproblematikenning gavsav
allmänpolitiskaisåväl detSjöboifolkomröstningentill

omröst-forskning ägnatsi denmeningsutbytet somsenaresom
Alsmark-Uddmanoch1989Fryklund-Petersoni fråga Seningen

20dekonstateras attskall härAvslutningsvis av1990.
5fristående,varithälftenhållits harfolkomröstningar som

valallmännamedkárnkraftsomröstningen, 4medsamordnade
kyrkofullmäktige.tillvalmedoch 1

konstitu-berördesförhandsröstning på posten avFrågan om
Enligtkommunallag.betänkandei desstionsutskottet om ny

sådantuppenbart, ettmening att arrange-detutskottets var
tillämpas KUskulle kommainte attnormalfalletimang

flerarefereratsuttalande har av59.197677:25, Dettas.
vadåterhållsamhetelleravhållsamhetstöd förkommuner som

varit deemellertiddetharalltpoströstning. Framförgällt
ventilerats.Poströstningfråganpåekonomiska aspekterna som

kommunerdeutgiftspost. För somframstått storhar ensom
valenallmännasamordning med detidsmässigbeslutat en

reduceratsproblemetkärnkraftsomröstningen har genomeller
marginalkostnadertill de somutgifterna begränsatsatt

folk-lokaladenåsamkaskommaskulle attpostverket genom
kommunerdessabeslutadeoaktatomröstningen. avDetta en

tillpoströst-nejtill kostnaderna sägahänvisningmedatt
valskjutsarflertillkompensation attning att sesommen

väljarnastillställdesvidbrukligt valenvadån varsom
fristående omröst-sig förbeslutatförfogande. Kommuner som

uppmärksam-poströstning stormedproblemetningar har ägnat
Andra haravstå.heltsig förbeslutat attharFlerahet.
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bejakat i regel med allehandaarrangemanget begränsning-men
i förhållande till vad vidgäller allmänna val.ar Försom

det första borde det endast röstning på kontor belägnaavse
inom den kommunen. restriktion iakttagitsDenna haregna

vid omröstningaräven samordnats med allmänna val,som en-
ligt uppgift dock med undantag Sjöbo-omröstningen,för där
samtliga kontor i Skåne fungerat röstmottagare.För detsom

litetandra har förutrymme öppethållandegetts extra av
kontoren och återhållsamhet inrättamed tillfälligaatt
postkontor på institutioner. tredjedetFör har begräns-en
ning gjorts periodden vilkenunder förhandsröstning til-av
låtits.

särskild redovisningEn den förenklade poströstningav som
kom igenomföras Nacka kan sinatt på plats. beslötHärvara
sig komunen för tillåta förhandsröstningatt under så lång
tid vallagen föreskrev förenkla röstningsförfa-attsom men

pårandet så lät väljarnasätt, skicka sinaatt valsed-man
lar till valnämnden eller lämna dem direkt tillpostper
nämnden. visade sigArrangemanget attraktivt. Intevara
mindre 23 de utnyttjadeän röstande denna möjlighet. somav
jämförelse kan poströstningen vidnämnas att allmänna ival
kommunen brukade anlitas väljarna.14 Emellertidav ca av

experimentetblev till vidaså misslyckandeett myck-som en
del de förtidsröstandeet stor 20 intenäraav procent- -

kunde identifieras, eftersom deras försändelser inte inne-
höll något röstkort enbart röstsedel ochutan röstkuvert. Av
samtliga i kommunen avgivna blev härigenomröster 12 procent
ogiltigförklarade.

Ytterligare administrativtett problem iuppstod anslutning
till denna omröstning. önskade förseKommunen röstkorten med
sådana uppgifter normalt på korten, såsom val-upptassom
distrikt och löpnummer i Datainspektionenröstlängden. kräv-
de emellertid, visadekommunen vilketatt lagrum den stödde
sig ipå sin ansökan utnyttjafå aktuellt registerattom

riksskatteverket.hos Eftersom detta villkor ej kunde upp-
fyllas tidsbristoch uppstod kom röstkorten endastatt uppta

och adress på de röstberättigade. tillleddeDettanamn ett
betydande merarbete vid röstsammanräkningen.
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opini-framställningen hartidigaredenframgättSom av
medsmätvä,helti fall.femonsundersökningar anordnats De

gränsjuster-undersökningspopulation, gälltpäavseende som
förbi-kan härlänsstyrelserberördaing genomförtsoch av

äldreservicehus förplaceringövriga hargäs. avsettDe av
Nyköping och Motala. FörindelningsfrägorHeby samt

samtliga fallihar externagenomförandetuppläggningen och
anlitats.opinionsundersökningarinstitut för

beträffandehand sketti förstabeställarna harSamräd med
sak-endastsvarandeHeby hade defrägeformuleringarna. enI
frä-Nyköping Motalaochställning till. Ifräga varatt ta

sintillkännageombadsutvaldageregistret upp-större. De
sitthade förskäl dedelningsfrägan, desjälvafattning i

information detagit dendeldeställningstagande, avom
dedel dessutommotalabornasförsig tillsändfatt omsamt

ifolkomröstning del-kommandei eventuell,skulle delta en
dessu-opinionsmätningarna gälldeningsfrägan. allaFör tre

huruvida debeskedombads lämnasvarande vardeatt omtom,
utfalletej. analysernauppfattning elleri sin Isäkra av

bakgrundsfaktorer.in nägrafallenvidare i allafördes tre
ocháldersvarsfördelningar efter kön,redovisadesSålunda

inkomst.efteri Motala dessutombosättningsort,

röstberättigade.inomi samtliga falldrogsUrvalet gruppen
utvalda.härefter deNyköping telefonsattesochHebyI

användesMotalabortfall.mindre Ivilket medförde enett
tele-emellertid medkompletteradesenkät.postal enDenna
höjai avsiktmindre urval attfonuppföljning för ett

iligga uteUndersökningen därförkom attsvarsfrekvensen.
Nyköpingi ochmätningarna Heby togmedancirka veckor,sex

i anspräk.tvä veckortillungefär en

Informationsinsatser4.2

opinionsbildningsprocessernaredovisning och analysEn av
päutsträckning byggaiomröstningarna mästeinför stor

tidningarnas le-utnyttjade,det härmaterial tän exannat
mötesreferat samt mate-insändarspalter ochdaravdelningar,
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rial frän partier, aktionsgrupper och andra organisationer
tagit pä sig opinionsbildande uppgifter.som Två fallstudi-

detta slag redovisades sinpä tid ier av 1981:2.Ds Kn Se
Alsmark-Uddbom,även 1990, omröstningen i Sjöbo. Härom

mäste därför ambitionen inskränkas till beskriva in-att de
formationsätgärder diskuterats vidtagitsoch kommuna-som av
la ej dennaMen begränsade målsättningorgan. läterens mer
sig uppfyllas i önskvärd utsträckning. Informationsbroschy-

och liknande material förefaller interer ha arkiveratsatt
i utsträckning protokollssviter med tillhörandesama som
handlingar.

självfallenEn ätgärd kan i tidgod föreattanses ut-vara
omröstningsdag informerasatt de röstberättigade hurom om-

röstningen skall ga till och dessutom förse dematt med
röstsedlar. Med utnyttjande olika kanaler kommuner-av synes

genomgående tillgodosettha rimliga ikravna detta hänseen-
de.

Vad informationengäller själva sakfrägan desamtom mer
propagandistiska inslagen kan först konstateras, ingaatt
belägg finns för de kommunalaatt sig ät sist-ägnatorganen
nämnda verksamhet. materialDet granskats in-ettsom ger
tryck vid utarbetandetatt sin information vinn-av man av
lagt sig saklig och opartisk beskrivning.om Denen nästan
totala fränvaron i materialet kommunernasprotester motav
hantering stoffet förstärker den här redovisade läsupple-av
velsen.

Vad beträffar beskrivningen omröstningsärendet växladeav
ambitionerna frän kommun till komun. Några kommuner under-
lät helt gä informationsmaterialmedatt ut detta slag. Iav
Sjöbo avslogs motion informationskampanjt imedex en om en
detta omröstningsärende sedvanlig majoritetknapp Alsmark -
Uddman, sid.1990, 211. kommuner där indelningsfráganI ut-
gjorde föremäl för omröstningen presenterades regelsom sam-
manfattningar de utredningar föregätt omröstningen.av som
Under är har detta oftast inneburit de röstberät-senare att
tigade resuméfått den utredning kommunförbundeten av som

för. omröstningsfrägorsvarat I rörande andra förefal-ämnen
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uppfattati regel haansvariga kommunalade organenler
därförochoproblematisktförhållandevissaklagetsjälva som

vagstrackningsfrágorderedogörelser. Isig kortanöjt med
alternativ dedebelystesomröstning somföremål förvarsom

kartskis-pedagogiskt medochenkeltinförställdesröstande
ser.

fram-förmedladessvarade förinformation kommunernaDen som
hushållen.tilldistribueradestrycksakeralltför somgenom

informationsbladreguljärakommunensdetblevsällanInte
specialinfor-dennaharbárgerauppgiftentilldelades attsom

i lo-annonseringförekomutsträckning avennågonmation. I
informa-särskildaanordnadessina hallpáochkalpressen

regi.kommunalitionstraffar

uppgifthuvudsakliga attsin svaraalltsasag somKommunerna
anságVilketupplysningsverksamhet. ansvarobjektivför en

övrigt Fleraiopinionsbildningsprocessen me-sig förhade
lamnat,information demed deni ochsittgjortsig hanade

deltagande.tilluppmaningar mangrantátföljdeventuellt av
sig hauppfattadedehandlande,sitt attvisadeAndra genom

emellertidsigfalli togBlott ettvidare parett ansvar.
kommunalttilldeladesaktionsgrupper an-iuttryck attdetta

vanligare attNågotpropagandaverksamhet.sin vartillslag
dardebatterellerinformationstraffaranordnadekommunen

panel,utgjordepartieraktionsgrupperförrepresentanter
kommunaltuppenbarligen kan ettses somett arrangemang som

sigOftastverksamheten. togagitatoriskatill denstöd
ak-ellerpartier ochformenstöd den attemellertid detta

informa-i kommunenstilldelades utrymmeetttionsgrupper
uppfatt-sinaförpläderafrittfick detionsmaterial. Har

bibliote-skarmutstallning páanordnadekommunningar. En en
redovisaforfick attnejsidorna utrymmeja- ochdarket

sina argument

refereradeföljdkundeInformationsbroschyrerna av nusom
utgi-största,omfattande alster. Dentämligenbliinnehåll

indel-omröstningárs1992inför omkommunNackaavven
iliksomtidningdennasidor.16 Iomfattadeningsándring,

Stockholmsregioneniövriga kommuneriinformationsmatierial
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upplats informationäven förutrymme på de språk taladessom
invandrargrupperstörre inom respektive kommun.av

skall har till sistDet erinras opinionsundersök-attom
ningarna i Nyköping och innehöllMotala frågor till svars-

huruvida de informationsmateriallåst det depersonerna er-
hållit. Nyköping svarade jaI 71% medan andelen i Motala ej
redovisats. Däremot svarsfördelningen på frågager en annan

hållpunkteri motalaundersökningen vissa för bedömningen av
befolkningens Frågan kände till någotDuengagemang. om
förslaget till delning kommunen innan fickDu dettaav
brev besvarades sålunda tillkande detJa, väl 18%;:
ja, bara obetydligt nej,56%; inte alls 25%.men

4.3 Kostnader

flera gångerSom påpekats i den föregående framställningen
har de kostnader omröstning beräknats varitdrasom en ett
viktigt överlággningsämne. Utgifternas storlek har anförts

skäl för avvisa förslag till omröstningaratt fram-som men
för allt bestämt den utformningnärmare beslutadesom om-
röstningar erhållit.

har självaKommunerna stá för de kostnaderatt omröst-som
ningarna drar med sig. Statliga bidrag intehar varit att
pårákna uppgifter iäven materialet tyder på fleraattom
kommuner förhoppningarnärt härom. Då omröstningardet gällt
i indelningsärenden ihar flera gjortsfall framställningar
till regeringen kostnadsersattning, dessa har katego-om men
riskt avvisats. riksskatteverket,Kontakter med postverket

fl har nedslående tilläven beskedgett kommunföretradarem
räknat med statligt stöd. förhandlingardeett Isom som

förts har verkens företrädare gjort klart, kommunernaatt
måste köpa tjänster på affärsmässig bas.

kostnadskalkyler återfinnsDe i materialet oftastupptarsom
utgifterenbart hänför sig till administrativade anord-som

ningar beräknas bli vidtagna anledningmed möjligsom av en
eller faktiskt beslutad omröstning. utgifter kan be-De som
räknas tilluppstå följd informationsinsatser i all-ärav
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gäl-Vidarepåträffats.intesärredovisade eller harmänhet
utnyttjadiresursförbrukning forminternadenler avatt

förberedel-valnämndenskommunkansliets ocharbetskraft som
kostnad.faktiskupptagitsejinneburit har ensomser

upptagitharstuderatsslutredovisningarkalkyler ochDe som
ochi smäkronor-200.00cirka 100.000pátotalbeloppett
medökathar80-taleti börjanmedelstora kommuner menav

ibelopp stör-dragitgivetvis störreavsevärttiden och har
mil-nägranågon ellerärunderharkommuner. Där senarere

kalkyl.realistiskjoner kronor setts som en

kostna-kan reduceravarit myckethurhuvudfrága harEn man
valförrättningar.snälskjuts pá andraåkaderna attgenom

allmänna:modellkalkylerföljandegjortsharStockholmI
pä fötterställsvalapparatenkommunalahela denval d v s

milj. kromröstning 4,6friståendegenomförandetför av en
beräk-enligtmilj. kroch 5,9enligt beräkning 1985 enen

reduceradkyrkofullmáktigeval dmodellning 1989; ensv
1.75kyrkofullmäktigevalvidorganisation liknande den

röstningsamtidigmodellmilj.kr;respektive 2.25milj.kr
Göteborgfolkomröstningen.själva Imerkostnad förbegränsad

fristå-milj.kr förslutade pä 8kalkylgjordes 1987 somen
förrättningsamtidigmilj. förkromröstning pá 2ochende

iSkillnadernainformationsmaterial.visstinräknadeshär
valförrät-avlöningtillalltsig framförhänfördebelopp av

poströstningmilj.kr ochrespektive 0.3milj,kr3.2tare
i mindre kom-Kalkylermilj.kr.respektive 0.4milj.kr1.4

deskillnader mellanungefärproportionellthar sammamuner
betingas främstskillnaderdessaalternativen och avtvä

göteborgsfallet.iposter somsamma

tryckning ochtillhänförautgifter ärgäller attvad som
stättmaterialinformationsmaterial detärutskick somav

generella slut-nägramedgeföralltförtill buds attmagert
sig utläsas ärlaterbestämdhetmedendaDetsatser, som

storlek.ivariationer beloppensstora

alternativbilligtutgjortOpinionsundersökningar har ett
iberäkningarnaredovisadefolkomröstningar.till De ovan
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Stockholm kompletterades uppgiftermed vad sådana mat-om
ningar i regi skulle kosta. ungefärligaSomegen summor upp-

60.000 respektive 75.000 kronor.gavs institutAv externa
genomförda undersökningar, krävt förhållandevissom stor un-
dersokningspopulation for medge statistisktatt sakerstállda
redovisningar olika undergruppers har gi-av svarsmönster,
vetvis betingat klart kostnader.större
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FUNKTIONERGENOMSLAGRESULTAT5. --

Röstningsbeteende5.1

förut-framgått,redovisningen attföregåendedenharDet av
hänseendenåtskilligaiomröstningarnasättningarna för

handnaturligtvis i förstagällerolika.varit mycket Detta
opinionsunder-respektivefolkomröstningarförbetingelserna

föreliggerhuvudtyprespektiveinomsökningar, ävenmen
vidtagits. Ianordningardei frågaskillnader somstora om

ochredovisasskallröstningsbeteendetavsnitt, därdetta
beslutanordningar och omdessablir någraanalyseras, av

tentativa förklar-lanseradeutformningförráttningarnas som
till utfallet.ingar

folkom-deltagit i demedborgarnautsträckning harvilkenI
inivånlokala Svaretpå den gesgenomförtsröstningar som

fö-dettabellen är, attbeskedde6. gertabell Ett somav
röstningsfrekvens. Deniskillnaderrekommit mycket stora

fö-däremellanoch88%den högsta29% ochsiffran ärlägsta
Situationen kontrasterarvärden.skiftandehögstrekommer

deltagan-förgälltstabilitetpåtagligaden sommarkant mot
förbetydelseharfaktorerdei kommunalvalen. En somdet av

omfattningenär avpresenterasröstningsfrekvensvilken som
Omröstningsfrågorna,gällt.omröstningenområdedet som

inteindelningsändringar, engagerarsärskilt de avsettsom
grad.olikaikommunolika delarifolksällan enav

helainomgenomförtsharoaktatFolkomröstningar dettasom
låg deltagan-fåfalli sådana atttenderarkommunområdet en

och29%BotkyrkafrånBottennoteringarnadeprocent.
pá detta.exempel36%Vaxholm är

folkideltagandetmellantabellenijämförelse görsDen som
entydigt be-aldeleskommunalval ettiomröstningar och ger
samlat stör-valenkommunaladeharsamtliga 20 fallsked. I

talaberättigat attdetfallflertalet ärväljarskaror. Ire
frågaistörstUnderskottet ärskillnader.mycket storaom

omröstningarnaminst dåomröstningarna ochfriståendedeom
omröstningardekommer somDäremellanpå valdagen.ägt rum
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Tabell 6. iDeltagandet folkomröstningarna. Procenttal

De1tag.iKomun Deltag.i Differens Anmärkning
folk- kommunal- 1 2-

valomröstn.
1 2

indelningsärenden
Vaxholm 36 92 fristående56-
Härjedalen 68 87 19 ---

67Vara 90 23 k.kraftsomr.-
Norsjö 68 93 25 fristående-
Botkyrka 29 85 56 ---
Gullspång 88 89 1 ---
Sigtuna 82 87 5 val-
Örebro 75 84 9 fristående-
Lekeberg
Södertälje 56 82 26 val-
Järna flm
Nacka 61 84 fristående23-

övriga ärenden
Falkenberg 63 91 28 k.kraftsomr.-
Ovanåker 61 92 31 ---
Täby 74 90 16 ---
Vallentuna 75 91 16 ---
Uppsala 58 90 32 fristående-
Knivsta
Sandviken 63 92 29 kyrkofull--
Jäderfors mäktigeval
Norsjö 57 87 fristående30-
Sjöbo 83 88 5 val-
Linköping 50 87 37 fristående-
Ekerö 82 90 8 val-

Siffrorna från kommunalvalen sigAnm. hänför till de val som
hölls före eller samtidigtnärmast med folkomröstning.resp.

folkomröstningDär omfattat endast del kommun har delta-av
igandet kommunalval beräknats för område. Källa:samma

Allmänna valenSOS, 1976-1991. Del 2. Kommunala valen
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mä härkárnkraftsomröstningen; detsamtidigt medgenomförts
samladekärnkraftsomröstningeni förbigäende nämnas att

lokalasamtidigaderöstandefler änprocentenheter147 -
appendix.1980,folkomröstningarna Johansson

iakttaskanavvikelser frän detta enmönster somEnstaka men
gil-omdömetförhällandena ärbeskrivningapproximativ av

lokalagivetvis, detolkningen attnärliggande ärtigt. Den
samtidigtövrigadraghjälperhällitfolkomröstningarna av

härvid säväldraghjälp förstäsförrättningar. Med enhållna
underlättan-politiska ettdet engagemangetstimulans somav
vallokaler,tilltillgängökadröstavgivningende genomav

poströstning m.m

iblandfolkomröstningarnaideltagandetpäpekades attNyss
omröstningarvariationer.inomkommunala Föruppvisade stora
i flertaletinträffade dettaindelningsärendengällande

Vaxholmochi Botkyrkauppstodspännviddenfall. störstaDen
igångerhalv störretva ochcirkadeltagandetdär envar

medjämförtdeltagandefrekvensenmed den högstakomundelar
skillnadernavaldistriktsniväpäochmed den lägstadem var

gällde andrafolkomröstningar ären-Även istörre. somännu
studerasiakttagelserliknande göras.i nägra fallden kan

iomröstningenvidvaldistriktsnivá uppdagaspásiffrorna
iochoch 8613 procentKnivsta extremvärdenaUppsalat ex

omröstnings-berördeUppenbarligenNorsjö och 7045 procent.
olika.mycketkommuneni olika delarinnevánarnafrágorna av

in.spelathaavständseffekt sägaskanfallenbäggeI en

konfliktdi-redovisa deanledning här närmaresaknas attDet
Ämnet dockkommer attomröstningarna.präglademensioner som

konstate-skall blottavsnitt.i Härbehandlasnågot nästa
betydandevilket harmaterialettillgängligadetattras, -

motstridiga orts-upplyserpunkt attpá dennaluckor om-
idetfall,åtskilligai attgällandesiggjortintressen

formering bestämtsskett par-förefaller ha avandra somen
varit frägafallinte så fäidet entisympatier omattsamt

gängNågondimensioner.bäggeblandning dessasvärfángad av
bräck-förmaterialet ärlinjer skymtas,också andrakan men

härom.bestämdanägramedge utsagorligt för att
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Antalet opinionsundersökningar registrerats i dennasom ut-
redning uppgår bekant till fem stycken. densom För som ge-
nomfördes i del kommunVara omröstningsresultatetären av
endast bekant i så måtto, deatt föreslagna lösningar-en av

ha samlatuppgetts majoritet.na stor fyrade övrigaFören
föreligger utförligare information, i fall itre form av

från de opinionsundersökningsinstitutrapporter anli-som
tats .

Svarsfrekvensen blev identisktnästan lika i de fyrastor
fallen, nämligen mellan 84 och 87 växlandeprocent. I ut-
sträckning insattes indrivningsätgärder fram till dess en
acceptabel ansågssvarsprocent uppnädd. särskiltEttvara
intresse tilldrar sig ambitionen kvalitetssättaatt sva-

I Tanum presenterades de röstberättigaderen. svarsalterna-
tivet saknar intresse. bejakadeIngen detta. deI större
undersökningarna i Heby, Nyköping och Motala utgjordes med-
skiftande formuleringar svarsalternativenett ungefärav-
varken ja eller nej. Heby sigI anslöt till21 % detta al-
ternativ, i Nyköping och Motala 28 respektive 34 procent.

kanskeMan kan uttrycka saken sä, det motsvarighetenatt var
till dem i folkomröstningar stod för bortfallsom eller
blankröstning bildade dessa stora de odecidera-som grupper;
de synliggjordes opinionsundersökningarnas teknik pågenom

påtagligtett vidsätt folkomröstningar.änmer Nyköpings-I
och Motalaundersökningarna drevs analysen ytterligare ett
steg de anslutitatt sig till ja- eller nejalter-genom som
nativet ombads hur säkra de i sitt ställningstagan-ange var
de.I Nyköping markerade 22 % dem osäkerhet och motsvaran-av
de siffra uppgick till cirka 32 i% Motala. Sammantagna ger
de refererade mätresultaten underlag för slutsatsen, iatt
bägge kommunerna hade blott ungefär hälften de svarandeav

bestämd uppfattning huruvida delning inteen eller del-om
ning föredra. Och härtillatt kom de 15 %var svarsväg-som
rade. ställningstagandetFör i sakfrågan spelade såväl par-
tipolitisk geografisk hemvist in i bägge fallen.som Att no-

vidare itera är Nyköpingsfallet inträffadeatt unika,det
centralortens invånareatt i utsträckningstörre omgiv-än

ningen positiva till kommundelning.var en
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konsekvenserkarakteristika ochOmröstningarna5.2 :

innehåller är ettkommunallagenomröstningsinstitutDet som
kommun-anförtrottsfulltochhantering heltinstrument vars

ifrågainstrumentetFullmäktige närbestämmerfullmäktige.
skallman hänsyni vilkenanspråk ochi avgörskall tagas

iuttryck detillkommer om-opinionertill de somtagas
terminologivedertagenallmäntMedhälls.röstningar ensom

rádgi-frivilligt ochbeskrivasinstitutetsiglater som
benämnskaraktärdiametralt motsattinstitutetvande. Ett av

faktisktexisterarbeslutande. ett omobligatoriskt Detoch
bestäm-de bäggemellansambandofránkomligtlogisktinteän

föreskrivetfinnsdetexempelvis sä, attningsfaktorerna, om
omröstning,tillförasmästeärenden utviss typatt aven

utslagsgivandeblimeningsyttringfolketsocksåbörmaste
harsvensk debattbehandling. Ifortsattaärendensdessaför

uppmärk-någonknappast ägnatsslagkonstruktion dettaaven
kföresvävade dendettadock sMöjligen detsamhet. somvar

folkom-rekommendation attLindbeckkommissionen. Dess var
kommunfullmäktigei fallobligatorisk deröstning skall vara

ingenuttaladedenkommunalskatten,höjningföreslar menav
l973:l6,s.beslutskraft SOUomröstningarsmening sádanaom

171-172.

rádgi-nivá, harkommunalnationellpäsáväldebatten, somI
emellertid päomröstningar sena-beslutanderespektivevande

utifránalternativendadeframstáttmindretid allt somre
de kom-harbedömas. Snarareböromröstnings utslagvilka en

följande utse-skalapäytterpunkternamit avutgöra enatt

beslutandebindandevägledanderådgivande

bestäm-dennafixerad,rättsligt ävenpolen omärhögraDen
reglernavillkorsärskilda ommedförseddning kan -vara

härpa.exempel Dengrundlagstiftningen är ettsvenskaden
förstartlägetutgöradäremot sägaskanändpunktenvänstra

bestámningar.flexiblaregisterett av



63

Rådgivande i dess form kan stå försägas medborgar-attrena
bereds tillfälle meningsyttring,att vilkenna ingåravge en

del representantförsamlingarnassom beslutsunderlagen av
och dessa övrigaavvägs de förhållandenmot deav önskar be-

vidakta handläggning ärende.ettav

vad med vägledande intemenats står alldelessom klart. I
flera kommuner där termen företrädesvisanvänts motio-av-

intenärer någon bestämning,närmare ochges det möj-är-
ligt ordet ibland utnyttjatsatt till rädgivan-som synonym
de. flera fall läggerI emellertid in så; detänman ärmera
inte endast fråga råd fullmäktigeett beaktar i denom som
utsträckning församlingen ifråga lämpligt.som Det äranser
tvärtom fräga mindreeller tydlig uppfordranom en mer att
följa det utslag omröstningen Det i dennagett. är be-som
tydelse begreppet ianvänds den fortsatta framställning-som
en. Ibland kunde begreppet alldeles speciellt in-ettges
nehåll. SödertäljeI 1991 användes genomgående termen väg-
ledande i omröstningen beträffande eventuell indelningsänd-
ring; den formuleringengängse vägledandeen folkom-var
röstning...i principfrágan ja nejeller till kom-Järna egen

den händelse omröstningenmun. För skulle utfalla med en
majoritet för ja skulle detta tillleda fördjupaden och
fullständig utredning kommundelning med alla dess kon-om en
sekvenser. Med vägledande avsågs tydligen opinionsytt-att
ringen endast skulle betraktas principuttalande,ettsom men

detta skulleatt ha i förväg fastställda konsekvenser för
den fortsatta hanteringen.

bindandeMed omröstning omröstning reelltmenas en som men
inte formellt förpliktigar beslutsfattarna följa utfal-att
let. påKrav omröstningar skallatt ha sådan effekt ären
långtifrån ovanliga i kommunala sammanhang. Ibland påträffas
också skäl för omröstning bör hållasatt formule-som- -
ringar invånarna ityp kommunen skall möjlighetav attges
själva bestämma andemeningen härvidlagtycks den-men vara

då bindandetermen vanligtanvänts. det varitsamma som Hur
individer eller partieratt inom fullmäktigeförsamlingarna i

förväg, innand omröstning hållits, deklarerat sin be-sv
redskap sig efter omröstningsresultatetatt rätta kan med



64

sä-inteförfogande Atttill avgöras.stättmaterialdet som
för.beläggfinns dockdetdeklarationerdana avgetts

föreslagenuttryckligen krävts attmotioner har om-fleraI
sådanafall harnägrabeslutande.röstning I pro-skall vara

iolaglighet, ochhänvisning till derasavvisats medpäer
avslag.förskäl anförtsandrafall harnägra

redovisa detavsiktigjorts attgenomgången hargjordaDen
ochhållits.omröstningarna Kravenvilketklimat iskiftande

skif-uppenbarligenkommunfullmäktige harpáförväntningarna
tat .

gälltframställningen harpåpekassist börtill attbörDet
varit talpäopinionsundersökningar harDäfolkomröstningar.

regelkonsekvenserönskvärdaderasdiskussionen somhar om
skala presente-dendelenpä den ovanhamnat vänstra somav

rats.

sig hän-böra takommunerna ansettomständigheter harVilka
tillställningstagandeochbedömningsin om-till i avsyn

kriterier lyserredovisadeUttryckligtröstningsresultaten
falliEndastmaterialet.i ettsin fränvaromedheltnästan

protokollförts.bedömningsgrunderfastställdai förväghar
InförÖrebro 1990.kommundelningfrågangällerDet avom

kommunstyrelsenbeslutadekommundeli Lekebergsomröstningen
Valdeltagandet,1skulle beaktas:följande faktorertreatt

inom kommun-skillnadergeografiskaröstfördelningen, 32
Ironisktröstfördelning.ochvaldeltagandebeträffandedelen

till tolk-upptaktenprecisering utgöraatt enkom dennanog
ningstvist.

röstberättigadedecirka 75omröstningen deltog procent avI
förja, attdröstadedemtredjedelar stvá voch av

valdistriktenfemkommun. IbildaskulleLekeberg avegen
Hidinge,sjätte,i denmajoritet, medanija-rösternavar

förvaltningskontornej.röstade Kommunens60 procentnära
skulleLekebergutgäng,denna attanledningmedföreslog av

iingaskullealltjämtHidingebilda kommun, attmenegen
kom-Lekebergsremiss.päsändesÖrebro Förslaget utkommun.
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mundelsnämnd framhöll i sitt frågeformuleringenatt vidsvar
omröstningen varit skall Lekebergs kommundel utgöra egen
kommun fr 1992 och idet det informationsmaterialo attm

tillställts de röstberättigadesom inte med ord berörts,ett
omröstningenatt skulle gälla något just detannat än geo-

grafiska område Lekebergs kommundel utgjorde.som Någon sär-
behandling Hidinge därför med tanke påav dessavar omstän-
digheter utesluten, aviserad opinionsundersökningmen om en
skulle visa Hidingebornaatt fortsättningsvis ville tillhöra
Örebro kommun borde sådan opinionsyttring tillmätasen stor
vikt. Ja-kommittén sigvände också bestämt förvaltnings-mot
kontorets förslag. Nej-kommittén anslöt sig för sin tilldel
förslaget framhöll, eftersomatt tolkningenmen omröst-av
ningen ej självklar det angelägetvar opinionen ivar att
Hidinge pejlades. En SCB genomförd undersökning dockav gav
inte någon statistiskt säkerställd övervikt för något av
alternativen och fullmäktige beslutade omsider förordaatt

kommunal nybildning omfattandeen hela kommundelen Lekeberg.

Att det anförda exemplet gällde indelningsärendeett är
symptomatiskt. Frågor det slaget vållade i åtskilligaav
fall tolkningstvister olikaoch ställningstaganden hos de

inblandade i beslutsprocesserna.organ som Tillvar delen
kan den omständigheten beslutsprocessenatt läng ochär syn-
lig lagbestämmelsernasamt att förstort skons-utrymmeger
mässiga bedömningar ha förorsakat denna osäkerhet. Härtill
kom givetvis den vikt ochstora betydelse vissasom grupper
tillmätte just dessa ärenden. Hanteringen de uppkomnaav
problemen skall här redovisas. bör förutskickasDet deatt
meningsmotsättningar skall uppmärksammas, dels gälldesom
den kommunala nivån, d splittring inom kommunfullmäkti-sv

dels avsåg skiljaktigage, ställningstaganden på kommunal
och statlig nivå.

I hälftenän fallen materialetmer ofullständigtärav -
tillåteroch därför inte preciserad såänutsagaen mer -

har de motsättningar vid omröstningarnayppats återspeg-som
lats i fullmaktigeförsamlingarnas ställningstaganden. Blott
beträffande Motala kan med bestämdhet isågas, deatt om-
röstningen besegrade sträckte och förenade sig med öv-vapen
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opinionsmät-innebörd,fullmäktigebeslut attriga i ett av
franavstod attkommunenresultat,ningen sädant attgett

delning.regeringen ansökahos om

fullmäktigesädant,utfall attomröstningensVaxholm blevI
lämpligaste.detagerandevilketi berädhamnade varsomom

delning,till ettjatredjedelartvä menVisserligen röstade
visade,valdistrikten attiröstsiffrornastudiumnärmare av

inteomröstningen gälldeuppdelning kommunenden somav
kommu-fungeradeSifo,lámpligaste. somdenframstod somsom

val-lägadetdel, ytterstsinhävdade för attkonsult,nens
skälettbetraktasbordei vissa områden somdeltagandet som

delningrelevanthurunderströkkommundelning; det enför
opinio-till demed hänsynenligt SIFOEmellertid bordeär.
mellangränsdragning skenågotframkommit annanensomner

riktlinjerna fördåfránutgåttvadkommunerna ände mannya
sábeslutadeKommunfullmäktigedragitsomröstningen upp.

delning,tillnejmajoritet sägaattsmåningom med knapp
siganslutainte kundeförsamlingenmed attbl.a. argumentet

inteochinte utrettsdelningsförslag somtill ett som
utredningar,kompletterandeomröstning. Eftertillförts ut

beslutomsiderdennafattade omregeringen,föranstaltade av
alternativet.enligtdelning det nya

i Omröst-Nacka.aktualiserades ävenproblemstállningSamma
kommu-utslag motklartmyckettotalt ettningen settgav

pá dennaavstyrktemajoritetfullmäktigesdelning, ochnens
ef-attmenade däremot,Minoritetendelningsförslaget.grund

Saltsjöbadenimajoriteterhållitkommundelningtersom en
tväidelningtillstyrktfullmäktige haborde enFisksätra

trotsdenSaltsjöbadenFisksätra enamed somkommuner --
Nacka kommun.tredelninggälltomröstningen avatt en

relationen kommunpáinriktasi ställetsökarljuset -Om nu
kommunindelningsären-de10regering konstateras, attkan av

páfolkmeningen, förtsavlyssning uppföranlettden, avsom
kommun-gáttregeringen emotfall harregeringsnivä. fleraI

ikan sägasVaxholmsfalletrelateradefullmäktige. Det nyss
ansökanÖrebroskaraktär.dennahaftutsträckning haviss

regeringen,dävarandeden1991varenavvisadesdelning avom
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främst med hänvisning till de synnerligaatt skäl för en
delning mäste föreligga, dåsom beslut härom skall fattas

årän före indelningsändringenssenare ett ikraftträdande,
inte for handen. förnyadvar En ansökan frän kommunen 1992
bifolls. I vara och Botkyrka resulterade omröstningarna i
majoritet för oförändrad kommunindelning, inom de kom-men
mundelar önskade bilda komunsom fanns majoritetegen för
detta. Fullmäktige i de bagge kommunerna avstyrkte indel-
ningsándring, regeringen ställde sigmen positiv, bl meda
hänvisning till Omröstningsresultatet. Södertälje överlämna-
de sitt ärende till kammarkollegiet för bedömning folkom-av
röstningsresultatet och meddelade samtidigt, kommunenatt
för sin del inte for tillfället ämnar gå vidare med frä-

0mröstnin9en.företagen9an i de kommundelar losgöran-vars
de det frågan hade visserligenvar om. majoritetgett för
delning, inte i alla kommundelarna.men Kammarkollegiet
gjorde bedömning kommunen,samma eftersom överklagandemen
har regeringen 1992 uppdragit åt kollegiet utreda fråganatt
ytterligare.

Det välär känt, inomatt socialdemokratinman haft klarten
restriktiv inställningmer till kommundelningar an vad de

borgerliga partierna haft. femDe refererade fall där rage
ringsbesluten inneburit positivtett ställningstagande till
delning har samtliga fattats borgerliga regeringar.av
Endast i fall,ett Nyköping, har socialdemokratisken rege-
ring bifallit ansökan delning, något för övrigtom skedsom
de trots kraftig socialdemokratisken aktivitet på det leka
la planet för även fortsättningsvisen odelad kommun. Vad
beträffar den lokala bedömningen den företagna opini-av
onsundersökningen har det sitt intresseäven att notera, att

inom kommunenman väl påtog den informationvara som svaren
pä de olika frågorna i opinionsundersökningen ochgett an-
vände dem i sin argumentering sinaför respektive ståndpunk-
ter.

För att övergå till omröstningar,nu andraavsett ären-som
den kommundelningar,än förorsakade dessa interegelsom
någon större uppståndelse i de beslutsprocesser följdesom
efter det folkopinionenatt klarlagts. Fullmäktige godtog
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dock lämnas.notiser mäNägradet avgetts.votum som

hafullmäktige kan sägasfall däredovisas detbörFörst
i folk-utfalleti linje medlagintetagit beslutett som
omröst-i Falkenberg. Ibrofrägangälldeomröstningen. Det

röstberättigade. Avde63ningen deltog procent1980 av
byggandeföroch 14 %brosig 79 %uttaladedessa mot nyen

utarbetadeomröstningen enEfterSöderbron.kden sav
varitrafikplaneringtillförslagsärskild arbetsgrupp ett

omröstningsförslagetmedjämförtingickSöderbron -men -
till bron.anslutningarnabeträffandejusteringarvissamed

fullmäktigetill förslaget. IsiganslötKommunstyrelsen
följandehade blprotokolletochdebatt, alängreuppstod en

meddela:att
undersammanträdetajourneradesöverläggningenUnder
medpolischefenpa order20.40 an-tiden kl 18.35 av- stadshuset.bombhotintelefonerat motledning av

med knappsmåningomsäbifölls ma-förslagKommunstyrelsens
skärpamedframhöllstill beslutetreservationerjoritet. I

fullmäktigesfolkmeningenförrespektbristande somden
innebära.förmenadesställningstagande

problematik annatpäexempelNorsjöOmröstningen i avengav
omröst-resultatetlängehurnämligen frägan enavslag, om

1987omröstningenverkningskraft. Ihaning skulle anses
attförslagetröstande ende emotmajoriteten omgick av

fullmäktigeochi kommunenetablerassystembutik skulle
ätersmåningomellertid såÄrendet komutslag.följde detta

fullmäktigebeslutpositivt sommeddagordningenpá ettupp
1993.varenbutik öppnasresultat. En

omröst-företogkommunerdeskallTill sist nämnas att som
denutanförbeslutsfattare egnabevekai syfteningar att

remissyttrande överEkerös re-framgäng.fögahadekommunen
Västerleden,tillnejbestämtinnehöll1991 ettgionplan

ständpunktstöd dennastarkatill dethänvisningmedbl a
imedemellertidVästerledenbefolkningen. togshoshade

lands-godkändesvilkenDennisöverenskommelsen, avsenare
i Täbyopinionsyttringarnakraftigadebeträffartinget. Vad

tunnel-förlängalandstingets planer attoch Vallentuna mot



banan de verkningslösanorrut så till vida lands-var att
tinget kort efter omröstningarna beslut innebartog ett som

vidhölldet sinatt uppfattning. Några år fick docksenare
mening, överensstämde med denen framkommit isom desom

bägge kommunerna, majoritet i landstinget.

5.3 Funktioner

framställningenI i föregåendenärmast avsnitt har de effek-
deter, genomförda omröstningarna haft,som endast uppmärk-

i den män de gälltsammats de omedelbara konsekvenserna för
beslutsfattandet i fullmäktige där detta varitsamt, rele-

för reaktionervant, pá statlig och landstingskommunal nivå.
Effekter väl så intressantannat, slag exempelvisav kort-,
och långsiktiga följder för de politiska partierna och för
det politiska huvudsystemet över har måsttaget, lämnas
därhän. begränsningDenna hindrar emellertid inte raden
allmänna iakttagelser och slutsatser beträffande omröst-
ningsinstitutets fungera.sätt att

Institutet lanserades undantagsinstitutett och så harsom
det förblivit. Under de allra åren har emellertidsenaste
förmárkts intresseökatett för idet bruk.att ta Som en av

tillorsakerna detta förtjänar framhållas miss-växandeen
det politiskatro mot och desssystemet aktörer. för-Denna

ändring stämningsläget har förstärkt intresset di-av för
rektdemokratiska hos makthavarna i deras försökarrangemang:

ökad legitimitetatt åt sina ställningstaganden,ge hos e-
tablissemangets vedersakare i deras skapasträvan ökadatt
lyhördhet för vad de uppfattar folkets vilja i konkretasom
samhällsfrågor.

förhållandetDet endast 25-talatt omröstningarett genom-
förts under de år institutet15 funnits till har blsom a
förhindrat uppkomsten allmänna och etableradav normer prax-
is för hur de problem förknippadeår med kommunallagenssom
direktdemokratiska modell skall hanteras. i de kommuner,Ute
där omröstningsfrågor aktualiserats, har därför i bety-man
dande utsträckning i sina ställningstaganden varit hänvisad
till det omdömet tilloch vad den lokala politiska mil-egna
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i handlägg-variationerFöljaktligen kanbjuder. storajön
iakttas.ningen

gradvarit i vilkensjälvfallethar manproblemcentraltEtt
feste-folkopiniondenrespektera,till, somhänsynskall ta

ivisats det före-hållits. Somomröstningarvid de somrats
förhåll-skildakringsig trerörthargående resonemangen

i begrep-rådgivandeutslagetuppfattaningssätt somatt:
faktorermångademening, dbokstavliga en avsomv spets

det väg-beslutsunderlaget;i attin somskall sevägassom
anvisningbestämdutslagdledande, ett ger ensomsomsv

detsamt,slutligen, attfattasskall sevilket beslut somom
representativadetuppdragbindande, d ett somsomsvsom

kännetecknasutvecklingverkställa. avskall En somsystemet
respekte-församlingarnarepresentativa attpå deökade krav

viljeyttringar är utanfolketsföljaovillkorligenjara,
omdefinieringnågotinnebär avgäng.tvivel pä Detta av en

grundläggandefolkomröstningsinstitutetsrådgivandedet
relationermedel hanteraattInstitutetfunktion. ettsom

fram-fårrepresentanteroch deras en nymedborgarnamellan
inte begrundas.följas,råd skalltoning: folkets

tillerkäntsfullmäktige enförutsatt attproblem,annatEtt
skallkriteriervilkavaritharhandlingsfrihet, somviss

Är detomröstnings utfall.bedömningenuppställas för enav
Årrättesnöreendaskalluppfattningmajoritetens varasom

meningsyttringarolikatillmätatillåtet gruppersdet att
elek-andeltill hur storSkall hänsyn avtagasolika tyngd

frågornatvå förstade somdeltagit ärDettoratet som
meningsskiljaktigheter.bryderier ochvållatalltframför

behand-materialet bär,sä långthar,Deltagandefrekvensen
helhetenProblemeti kalkylerna.restpostlats enmera som

diskus-ipositionframträdandesinfåtthardelarnakontra
vidaktualiserasnaturligtdetgrundpåbl attsionerna ava

Botkyrkaiaktionsgruppindelningsärenden. Eniomröstningar
LikaHedins fältropAdolf1800-talsliberalenmobiliserade

belysaiveri sin attlösenskallallaförrösträtt vara
äri sammanhanget. Dettagiltighetgrundfräga ägerden som

folkom-svenskai dettvisteämneklassisktövrigtför ett
riksomfattande1922 årshistoria. Införröstningsinstitutets
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omröstning införande rusdrycksförbud utgjordeom denav ks
särskillnadsfrágan d redovisning männens ochv s en av,
kvinnornas röster för sig, hett debattämne.ettvar En sár-
redovisning, menade motståndare,arrangemangets motiverades

avsikt att olikarösterna vikt,av en nágotge ensom var
kränkning jämlikhetens och demokratins principerav Wallin
1966, 330 f. Vad indelningsárendenasgällers. hantering

frän denna utsiktspunktsett kan i flera fall motsättningen
iakttas mellan ställningstaganden i berörd kommun och rege-
ring. Hanteringen detta problem pá ett harav ensartat sätt
försvárats praxis vacklatatt beträffande vilkaav fattsom

singöra hörd; iblandröst har det varit kommuns hela be-en
folkning, ibland endast innevánarna i berörd kommundel.mest

Folkomröstningsinstitutets funktioner ofta korri-anges som
gerande respektive legitimerande. korrigerandeMed menas
härvid dess roll folkligtett redskap självtill-som mot en
räcklig representativ församling, legitimerandemed in-ett
strument ägnat förstärkaatt beslutsorganet intagenen av
position.

konstruktionDen det kommunala omröstningsinstitutetsom er-
hállit inte mycket förutrymme den korrigerandeger funktio-

fullmäktigesDet är majoritet ingennen. och be-annan som
institutetstämmer när skall användas. många avvisadeDe

initiativen till omröstning bevis för fullmäktige-attger
församlingarna värnat denna befogenhet.om

legitimerandeDen funktionen ihar flera fall kommit att om-
isättas faktiskt handlande. har i främstaDet gälltrummet

fall där kommun iuppträtt slagspart förhandlingettsom
med utanför kommunen verkande som paradexempel härpáorgan.
framstår Ekerös hantering Västerledsfrágan. decemberav I
1990 uttalade kommunfullmäktige kommunenatt bereddär att
med alla lagliga medel motarbeta ledens genomförande, nägra
månader beslutades folkomröstningsenare och dess resul-om

anfördes itat kommunens remissyttrande regionplanöver
1991 ett argumenten ledensom mot skulleav att anläggas.

Nägra de omröstningar hállits här bortsesav fránsom om--
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in-sigsvårligen latervilkaindelningsárendenrostningar i
karaktäriserasvarkenkani generellt monsterettpassas -

haftlegitimerande. harDekorrigerande eller snararesom
antingenFullmäktige harkonsultativ karaktär.renodlaten

ocksåviss fråga ellerinställning ii sinvarit odeciderad
ivarit helt lastapartierolikapositionerna mellanhar -

uppfattningmedborgarnashörandeharbagge fallen ett av
angelägen.framstátt som
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NÅGRA6. FOLKOMRÖSTNINGAR LÄNDERKOMUNALA I ANDRA

6.1 Inledning

Europarådets ledningsgrupp för lokala regionalaoch organ
Steering committée local and regional authoritieson
skickade år 1992 tillenkät medlemsstaternaut med frågoren

det kommunala folkomröstningsinstitutet: vilka reglerom
gäller, vilka erfarenheter har gjort vid tillämpningenman
Svar erhölls frän 16 särskild redovisningstater. En for-av
hållandena i Schweiz hade kommitténför tidiga-presenterats

Kommitténsunder året. sekretariat utarbetade under hös-re
1992 sammanställningten enkätsvaren.en av

studiumEtt vilken inkluderarrapporten, redogörelsenav om
Schweiz, anledning till några inledande kommentarer. Detger
visar sig gällande iregelsystem påfallandeatt hög grad är

färskt datum, bl beroende på demokratiseringsprocesser-av a
inom det forna östblocket. faktum föranleder tvåDettana

slutsatser. institutet befinner sigDen är tydligatt päena
frammarsch, den andra på åtskilliga hållatt saknarännuman

erfarenheter institutetsstörre fungera.sätt attav
sistnämnda brist förenad imed många länder allt atten av
döma ofta begränsad kunskap institutets praktiskaom
tillämpning tillhar lett huvudsakligen fåttatt rapporten
karaktär presentation befintliga lagregler ochav en sta-av
tuter.

det följandeI refereras anordningar problemställningaroch
kan förmodas särskilt intresseha för svensk lä-som en

sekrets. inriktning innebär blDenna mycket vadatta, av
har meddela förhållandena irapporten Schweizatt kommerom

förbigäs. Schweizatt med dess mångaI små kommuner fyra-
fem har invånarefärre 2000 harän blott 15av procent-

valt representativtett kommunfullmäktige.typ Detorgan,
dominerande påminner i viss mån denarrangemanget om svens-
ka kommunalstämman folkförsamling för samtligaöppenen:
röstberättigade kommuninnevánare diskussionsamlas för av
kommunens angelägenheter. Emellertid varierar i hög grad
församlingarnas beslutsfunktioner. vissa kommuner skallI
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folkomröstning,tillhänskjutasviktiga frågornademånga av
beslutsbefogenheter, menförsamlingen störrehari andra

initiativmöjligheter attgodahar genomkommuninnevånarna
vadomröstning.till Detta,ärendenaföraolika slag utav

direktdemokratiska system,dubblakallakunnaskulleman
Sverige,iaktualitetuppenbarligensaknar

andrailiksom denSchweizipåpekas,vidare attbörDet
liggerTyskland,diingår rapporten, sförbundsstat vsom

deinte pånivånkommunaladenlagstiftabefogenheten att om
respektive delstater.på kantonernationella utanorganen

ivariationtilllett storländernai bägge enharDetta
kanto-dendetta attSchweiz accentueras avregelsystemen. I

dispositiv, dstycken ar si vlagstiftningen dessanala
sitt egetgenerell antagiven,inomkan ramvarje kommun en

myndig-kantonalaunderställasdockskallreglemente. Detta
heter.

representativa kom-detsist upplysas atttillförtjänarDet
framställ-nedanståendeiskälpraktiskamunala organet av

-benämnsbehandlas,landvilketning, oavsett som
beredandeexekutivaledande orga-detkommunfullmáktige och

kommunstyrelse.net

grundLegal6.2

folkomröstningsinstitutetländer ärflertaletdet storaI
begränsatkonstaterandeEmellertid detta ett avärlagfást.

demblandländerdeeftersom merpartenintresse, av -
oförhind-sigkantlagreglering harsaknarDanmark ensom-
förutan.bestämmelsersådanaomröstningaranordnarade att

ochinitieras ut-folkomröstningkanoch6.3 Hur envemav
lösas

isig inordnaslatermångafrågarubrikens årpå menSvaren
kategorier.skildafyra

dennakommunala Ienbarttillkommer organ.Initiativet1
lagfäst omröst-någotinte harländer,dehamnar somgrupp
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ningsinstitutet, antalsamt länderett bestämmelservars
kombinationerutgör olika anordningar. Sverige tämli-av är

unikt sin enkla konstruktion,gen dgenom majoritetsbe-v s
slut i fullmäktige. liggerNorge nära sådantett arrange-

dess folkomröstningsinstitutetmang men päfordrar inte nägon
större uppmärksamhet, eftersom tillätnadet ämnesområdet för
omröstningar mycketär smalt. FrankrikeI för att ta ett,
exempel pä kompliceratett kan initiativsystem,mer till
omröstning väckas borgmästaren eller i kommunerav stora av
13 fullmäktiges ledamöter ioch smäav kommuner efter majo-
ritetsbeslut i fullmäktige. samtligaI fall det fullmäk-är
tiges majoritet principernaavgör för ochsom arrangemangen
kring omröstning.en

2 Initiativrätt tillkommer säväl kommunalt organ som en
viss andel röstberättigade i bägge fallen detär full-men
mäktige beslutar omröstning. Finlandsom hamnar i dennaom
kategori. Vad gäller folkinitiativ kan här minimumett 2av

de röstberättigade,procent i absoluta tal inteav dock
färre 100än 50 i kommuner mindrepersoner medpersoner än
4000 invänare väcka förslag omröstning gällande frågaom
inom kommunens kompetensomráde. Kommunstyrelsen skall bereda
ärendet och möjligt föreläggasnarast det för fullmäktige,

fattar beslut med enkel majoritet.som enskildEn medborgare
kan också väcka förslag, i sádant fall kommunsty-avgörmen
relsen ärendet skall vidareföras till fullmäktige.om

3 Vissa länder har dubbelt innebärandeett system att om-
röstning kan initieras och utlösas såväl kommunaltav organ

antalett medborgare.som Luxemburg tillkommerav I denna
rätt fullmäktige och 15 i mindre kommuner l4 elekto-av
ratet. harI Ungern tillagtsrätten 14 fullmäktiges le-av
damöter, utskott inom fullmäktige, styrelsen för lokal sam-
hällelig organisation 10 25samt elektoratet.procent av-

TysklandI variationernaär istora, regel detärmen
fullmäktige och cirka 10 de röstberättigadeprocent av som
har rätt utlösa folkomröstning.att

4 vissaFör ärenden föreskrivs i lag folkomröstningatt
skall hällas. har tidigareDet påpekats idetta varie-att
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i Schweiz. storaDetför kommunerutsträckning gällerrande
denrörandeärendenattdethar gemensamt,demflertalet av

respektivedelningterritorietorganisationen ochkommunala
bestämmandeochbudgetantagande avsammanslagning samt av

iBlbeslut.förtill folket askall föras utskattesats
finnsItalienSlovakien ochrepubliken,TjeckiskaUngern,

genomgå-omröstning.obilgatorisk Ettbestämmelserockså om
iomröstningarsådanaländer är, atti dessadragende

indel-kommunalaiändringar dengällaskallfrämsta rummet
måviktiga dehur äninte frågor varadäremotningen, --

kommunramverkinom detproblem enaktuella somavsersom
utgör.

hållasfolkomröstningarfärärendenvilka6.4 I

medfolkomröstningarämnesområdet försammanfallerVanligen
föreskrivs dessutomFinlandkompetensområde. Ifullmäktiges

remissyttrandevilka kommunii ärenden avgerbl atta,
icke-kom-tillkommerdär detinitiativeljesteller tar men

ochindelningsändringart.ex.beslutfattamunalt attorgan
praktiken harfolkmeningen avlyssnas. Ifårvägplanering

förhål-anordnatsslagjust dettaärendeniomröstningar av
finns vissaåtskilliga länderSverige.jfr Ilandevis ofta

undan-omröstning.från Dessauttryckligen undantagnafrågor
bud-delsnämligenärenden,tvåfrämstgäller typer avtag

administrativ naturfrågordelsskattefrågor,och avget-
vidare,inskärps attsina hällPapersonalärenden.och

fårejmyndighethögrekommunanförtrottsärende avsom
avgörande.förfolkettillhänskjutas

hållasfolkomröstningarfår6.5 När

frihe-inskränkerbestämmelserinförtsharhäll sommångaPå
vanligasteomröstningar. Denanordnahelstnärattten som

innanförflytatid måstevisskravet,restriktionen attär
tvåochBåde ettärendeochi upprepas.omröstning ett samma

värdarestriktionerAndraföreskrivet.finnsårs karantän
ejomröstningfårFinlandföljande. Iomnämnande ärett

iochnationella valellerkommunalasamtidigt medhållas
folkomröstning undermed entillåtetejdetFrankrike är
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tämligen tidlång före tillvalen kommunfullmäktige. I
Tjeckiska republiken folkomröstningarär förbjudna under de

första månaderna fullmäktigessex mandatperiod.av

6.6 Rådgivande och beslutande folkomröstningar

deI flesta länderna har omröstningarna rådgivande sta-en
Beslutandetus. omröstningar gäller emellertid i flera län-

der och samband finnsett mellan denna form och bestämmel-
obligatoriska omröstningar likavälser om folkini-som om

tiativ. Undantag från det sistnämnda Finlandär och
Luxemburg där kombinationen rådgivande omröstning och folk-
initiativ gäller. SchweizI beslutandeär omröstningar den
utan gensägelse vanligaste formen, rådgivande omröst-men
ningar företas i undantagsfall ersättning för beslu-som en
tande. rådgivandeDe omröstningarna här epitetet orien-ges
terande och tillåta frågeteknikanses denänen annan som
gäller för de beslutande omröstningarna fler frågor kan:
ställas och nyanserade ja nejän kan medmer fördelsvar -
avkrävas de röstande. rådgivandeDe omröstningarna anses
till följd sin karaktär ej fordraav formel-samma noggranna
la reglering de beslutande. har iT Schweizsom ex man an-
sett frihetatt större bör vidgälla bestämningen vilkaav

skall delta; opinionerrättsom att frånges grupper som
inte har kommunal rösträtt kunna utgöra värdefullaanses
tillskott till beslutsunderlaget.

Frågan hur länge folkets meningsyttring skall respekteras av
fullmäktige har i något fall särskilda bestämmelser.avsatt
I Tyskland finns i några delstater stipulationen, be-att
slut vid folkomröstningtaget inte får ändras inom två år i

delstaterett år folketstre medgivande,par utan mani-
festerat vid omröstning.ny

6.7 Deltagandet i folkomröstningar

påfallandeEn brist på statistik ägnad belysa detatt folk-
liga deltagandet i omröstningarna kännetecknar situationen i
de länder behandlas i irapporten.Inte Schweizsom harens

tillgång till spriddaän uppgifter.man annat liksom iHär
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i huvud-deltagandefrekvensendärförbeskrivsländerövriga
situa-innebörd attregelomdömen,svepande avmed somsak

merendelsharDeltagandetotillfredsställande.tionen är
tillåterreservationslöstnivåertill denätt sominte upp

länderFrån flera uppges,talat.harfolkettyputsagor av
ut-elektoratethälften sommindrevarit än avoftadetatt

iaktta-gjortsocksåSchweiz harrättigheter. Isinanyttjat
underskri-iblandfolkomröstningarideltagandetgelsen, att

folkinitiativ ut-detför somkrävtsminimitaldit det som
del-observation är, atti fräga.omröstningen En annanlöst

omröstningsfrågans mate-medfluktuerargradi högtagandet
i skat-omröstningarsamlarSchweiz tinnehäll. exIriella

i andra ämnen.väljarskaror änstörretefrågor avsevärt

förhållande-iakttagnadein motbotemedel bör sättasVilka
informa-bättrei formåtgärderdiskuterats avharDelsna

hardelsdeltagandet,underlättaranordningartion och som
falli någraoch genom-lagbestämmelser övervägtsspeciella

framförröstplikt. Detinfört somharländerNågraförts.
visspåvarit krav attemellertid enhardiskuteratsallt

för ut-attdeltagamästeröstberättigadedeminimiandel av
beslutsverkan. Närskallomröstning gesi företagenslaget

skallvarförfullmäktigeförkvorumbestämmelserfinnsdet
proble-så harelektoratetpåställasmotsvarande kravinte

avvi-arrangemangetSchweiz harformulerats. Iiblandmet
minst 50pådeltagandestipuleras etti Ungernsats, men
denkrävs attTyskland seg-idelstateri någraochprocent

deminst 25 procenthaskall avomröstningisidanrande en
sig.bakomröstberättigade
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