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RS/498/2016

Svar på motion från Lennart Ledin och Mats El Kott, båda
(L), om att folkomrösta om regionindelningen.
Ärendebeskrivning
Lennart Ledin och Mats El Kott båda (L) föreslår att regionfullmäktige beslutar
att genomföra en folkomröstning eller opinionsundersökning om
regionindelningen. De föreslår att omröstningen genomförs enligt något av
följande alternativ:
”1. Kommunal folkomröstning enligt lagen 1994:692.
Eftersom indelningskommittén avser lämna förslag den 30 juni i år bör
regionfullmäktige behandla frågan och besluta om en kommunal folkomröstning
vid sitt sammanträde 18-19 oktober för att en omröstning ska kunna ske i
januari/februari 2017.
2. Opinionsundersökning.
Ett andrahandsalternativ till en kommunal folkomröstning kan vara att genomföra
en opinionsundersökning där regionen tar fram ett webbaserat röstningsformulär
med de alternativ till regionindelning som landstingsmedlemmarna ska välja
mellan. Med ett sådant formulär kan röstningen ske från hemdator, mobiltelefon
eller surfplatta. För kommunmedlemmar som inte har tillgång till något av det
nyss nämnda bör man kunna rösta från dator exempelvis hos regionen, hos
kommunernas bibliotek etc. De personuppgifter som den röstande ska uppge i
formuläret kan stämmas av mot den befolkningsdatabas som regionen har
tillgång till. På så sätt kan omröstningen begränsas till röstberättigade
landstingsmedlemmar. En omröstning enligt detta alternativ kan genomföras
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tidigare än det som anges för den kommunala folkomröstningen I båda fallen ska
självklart spridas information och annonser om omröstningen och under vilken
tidsperiod som man kan rösta.
Med hänsyn till de tidsförhållanden som vi här redovisat önskar vi att motionen
behandlas senast vid fullmäktiges nämnda sammanträde i oktober 2016.”
Enligt 5 kap. 34 § kommunallagen får fullmäktige besluta att det som ett led i
beredningen av ett ärende som fullmäktige skall handlägga ska inhämtas
synpunkter från medlemmar i kommunen eller landstinget. Detta kan ske genom
folkomröstning, opinionsundersökning eller något liknande förfarande. Vid
opinionsundersökning eller liknande förfarande får valnämnden i kommunen
anlitas, om nämndens verksamhet i övrigt inte hindras av det. Ska synpunkter
inhämtas genom en omröstning får fullmäktige besluta att det, med tillämpning av
5 kap. vallagen (2005:837), skall framställas röstlängd och röstkort för
omröstningen. Närmare föreskrifter om förfarandet vid folkomröstning finns i
lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar.
Indelningskommittén har i ett delbetänkande lämnat förslag dels på ändrad
indelning av vissa län och dels på ändrad indelning av vissa landsting. De fyra
norrlandslänen föreslås bilda ett nytt Norrlands län och landstingen i dessa län
föreslås bilda ett nytt Norrlands läns landsting. Det nya landstinget ska omfattas
av lagen om regionalt utvecklingsansvar och får därmed kalla sig region.
Ändringen beträffande länen föreslås träda ikraft den 1 januari 2018 och
beträffande landstingen den 1 januari 2019. Utredningen har skickats på remiss
och remissvaret ska vara inne 6 oktober 2016. En proposition förväntas komma
under våren 2017.
Ändringar i länsindelningen är ärenden som ska behandlas av regeringen eller
riksdagen. Ändring av landstingsindelningen är ärenden för regeringen.
Utredningens förslag till ändringar i länsindelningen och landstingsindelningen är
således ärenden för riksdagen och regeringen och inte ett ärende för Region
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Jämtland Härjedalen. Det som är ett ärende i Region Jämtland Härjedalen är
svaret på remissen av delbetänkandet.
I ärendet om svar på remissen skulle man kunna tänka sig att en folkomröstning
eller opinionsundersökning vara en del av underlaget till remissvaret. För att man
ska kunna få ett användbart svar i en folkomröstning eller i en
opinionsundersökning krävs att man formulerar klara och tydliga alternativ som
medlemmarna kan ta ställning till. Det bör också finnas underlag på
konsekvenserna av de olika alternativen. Med tanke på frågans komplexitet är det
svårt att få till stånd alternativ som är tillräckligt belysta för att medlemmarna ska
ha en reell möjlighet att ta ställning.
Med tanke på remisstiden är det dessutom omöjligt att hinna med en
folkomröstning innan remissvaret lämnats. Det är även svårt att hinna med en
opinionsundersökning.
Med hänsyn till detta är det inte möjligt att hålla en folkomröstning eller
opinionsundersökning i ärendet. Det är inte heller möjligt för Region Jämtland
Härjedalen att ha en folkomröstning i statens ärende. Motionen måste med
hänsyn till detta avslås.
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