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§ 83 Dnr 2018/00961  

Motion: Kommunal folkomröstning om Vidablick 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till förvalt-

ningens och valnämndens bedömning.  

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion där det föreslås att en folkom-

röstning om projektet Vidablick ska genomföras antingen vid EU-valet 2019 

eller vid valet 2022 samt att projektet fryses till dess att en folkomröstning 

har genomförts. Vidare föreslås att valnämnden ska bereda övriga frågor 

som kan vara aktuella att folkomrösta om vid samma tillfälle.  

Kommunstyrelsens förvaltning har berett motionen och valnämnden har be-

retts tillfälle att yttra sig. Vid beredningen framkommer att en folkomröst-

ning i anslutning till EU-valet inte hinns med, då samråd med valmyndig-

heten måste ske tre månader innan valet. En folkomröstning 2022 kan dock 

genomföras, men i sådant fall måste medel tillskjutas valnämnden för ända-

målet.  

Dock konstaterar förvaltningen att om projektet Vidablick fryses fram till 

2022 medför detta stora ekonomiska konsekvenser, inte bara för Vidablick, 

utan för hela projektet Bålsta C. Det medför också en minst treårig förskjut-

ning av Vidablick, vilken kan medföra motsvarande försening av den första 

etappen av Bålsta C. Därmed bedömer förvaltningen att konsekvenserna för 

Bålsta C-projektet blir för stora för att en frysning fram till folkomröstning 

ska göras.  

Avslutningsvis konstateras att valnämnden inte är lämplig instans för att ta 

fram förslag på ytterligare frågor att folkomrösta om utan att dessa förslag 

snarare bör komma från de övriga nämnderna som hanterar verksamheter 

som det kan vara aktuellt att folkomrösta om. Valnämnden ansvarar enbart 

för det praktiska arbetet med genomförande av val och folkomröstningar.  

Mot ovanstående bakgrund föreslår förvaltningen att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-04-23 § 109 

Protokollsutdrag KSAU 2019-04-08 § 94 

Tjänsteskrivelse 2019-03-13 

Motion 2018-12-07 

Valnämndens yttrande 2019-03-05 § 27 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Moore (SD) yrkar bifall till motionen.  
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Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till be-

slut.  

Beslutsgång 

Vice ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-

relsens förslag till beslut eller enligt Thomas Moores (SD) yrkande. Vice 

ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

Protokollsanteckning 

Reservation Erik Nylén (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann-Sofi Borg (SD), 

Thomas Moore (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida Belonoshko 

(SD), Tiina Fransson (SD) till förmån för eget förslag till beslut.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionär  

Valnämnden 

Plan- och exploateringsavdelningen  

 

 


