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Svar på Elin Lemons initiativärende med anledning av folkinitiativet
om folkomröstning i frågan om Region Norrland
Ärendebeskrivning
Elin Lemon (C) har med anledning av folkinitiativet Rösta om Stornorrland
föreslagit att frågan om folkomröstning om Region Jämtland Härjedalen ska slås
ihop med landstingen i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten ska
behandlas på regionstyrelsen den andre november för att kunna beslutas i
regionfullmäktige den 22- 23 november.
Initiativkommittén Folkinitiativet Rösta om Stornorrland har den 6 oktober 2016
lämnat in ett folkinitiativ i syfte att få till stånd en folkomröstning som tar
ställning till frågan: Vill du att Region Jämtland Härjedalen ska slås ihop med
landstingen i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, med svarsalternativen
ja eller nej. Folkomröstningen ska ge underlag för den viljeinriktning som
regionen ska driva gentemot regering och riksdag. Fler än 20 000 röstberättigade
hade undertecknat initiativet vilket klart överstiger de 10 procent av de
röstberättigade som krävs för att initiativet ska tas upp till behandling.
Har ett folkinitiativ väckts ska fullmäktige besluta att folkomröstning ska hållas,
om
1. den fråga som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om den,
och
2. inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot
förslaget.
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I samband med att fullmäktige beslutar om att hålla en folkomröstning ska
fullmäktige också besluta om
1. dag för omröstningen,
2. omröstningsdistrikt och omröstningslokaler,
3. den fråga och de svarsalternativ som skall ställas till de röstberättigade,
4. röstsedlarnas antal, innehåll och utseende,
5. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i
omröstningslokalen, samt
6. när röstsammanräkningen senast skall vara avslutad.
Dagen för folkomröstningen skall beslutas efter samråd med den centrala
valmyndigheten. Samrådet skall ske senast tre månader före omröstningsdagen.
Vid beredningen av ärendet folkinitiativet har konstaterats att det är många frågor
som ska beredas för att fullmäktige ska kunna ta ställning till frågan om
folkomröstning. Frågorna är av den komplexiteten att de inte har hunnit beredas
för behandling på regionfullmäktige i november. För att hantera folkinitiativet på
det mest effektiva sättet bör fullmäktige först ta ställning till om de legala
förutsättningarna för att hålla en folkomröstning i frågan föreligger eller inte.
Därefter får övriga frågor som ska beslutas i ärendet beredas. Styrelsen kommer
att på sammanträdet den andra november lämna förslag till regionfullmäktige i
frågan om de legala förutsättningarna för folkinitiativet. Elin Lemons
initiativärende är därmed besvarat.

Regiondirektörens förslag
Elin Lemons initiativärende är besvarat.
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