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Ärende: 2 Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun 

 
Vi ställer oss bakom samtliga punkter i ordförandeförslaget förutom punkt fyra och fem som 
handlar om frågeformulering och svarsalternativ.  
 
I förslaget till beslut framgår det att kommande folkomröstning inte enbart handlar om Tullinge 
kommun utan faktiskt om att två nya kommuner ska bildas. Det är bra att valsedlarna är tydliga men 
nuvarande frågekonstruktion innehåller dock ett antal brister. Frågeformuleringen ger exempelvis 
uttryck för åsikter. Starka formuleringar som t ex ”brytas ut” och ”sammanhållen” kan påverka den 
som svarar.   
 
Vår uppfattning är att valsedlar skall vara så kortfattade, lättförståeliga och neutrala som möjligt. 
Man bör alltså undvika "laddade" eller "ledande" ord. Även negationer och värderingar ska 
undvikas. Dessutom är det viktigt att valsedlarna utformas så att den fråga som väckts genom 
folkinitiativet också besvaras vid omröstningen. 
 
Vi anser att det befintliga förslaget innehåller för mycket text. Man måste komma överens om 
frågeformulering och svarsalternativ som är enkla att förstå och besvara för de röstande. Alltför 
omfattande text riskerar att bidra till att frågan uppfattas på olika sätt av olika personer. Om en fråga 
uppfattas på olika sätt av olika personer blir det svårare att tolka resultatet av omröstningen.  
 
Kortfattade och tydliga texter minskar utrymmet för godtyckliga tolkningar och underlättar därmed 
den fortsatta beslutsprocessen. Genom att ställa rätt frågor på rätt sätt slipper vi svårtolkade resultat. 
De valsedlar som användes vid folkomröstningen om en egen kommun i Nykvarn tycker vi 
uppfyller många av ovan nämnda kriterier.  
 
Den fråga som väcktes genom folkinitiativet handlade om en folkomröstning om delning av 
kommunen (Tullinge egen kommun). Att två nya kommuner ska bildas är underförstått. Därför bör 
valsedeln utformas så att frågeställningen från folkinitiativet besvaras vid folkomröstningen. Övrig 
politisk argumentation kan de olika partierna stå för. Dessutom ska man inte bedriva politisk 
kampanj i eller i nära anslutning till vallokalen, därför ska valsedlarna också vara så neutrala som 
möjligt.  
 
I ett faktablad om folkinitiativ från SKL finns följande text: ”Det är lämpligt att samråda med 
företrädare för initiativtagarna och söka komma överens om frågeformuleringar som är enkla att 
förstå och besvara för de röstande och om svarsalternativ vars innebörd är enkla att tolka inför den 
fortsatta beslutsprocessen”. 
 
 
 
 



Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka 
kommun i valet 2010. 

Vi föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att  ärendet återremitteras i syfte att ge tid till att samråda med företrädare för 
 initiativtagarna och söka komma överens om frågeformuleringar och svarsalternativ.  
 
Om återremissyrkandet faller: 
 
att ordförandeförslagets första, andra, tredje, sjätte, sjunde, åttonde, nionde och tionde att-sats 
 bifalles 
 
att ordförandeförslagets fjärde och femte att-sats avslås 
 
att  de röstsedlar som väljarna har att välja bland inleds med frågan: 
 Skall kommundelen Tullinge bli en egen kommun? 
 
att   väljarna har att välja mellan tre olika röstsedlar med alternativen: 
 - JA - Jag vill att kommundelen Tullinge skall bli en egen kommun. 
 
 - NEJ - Jag vill att kommundelen Tullinge skall fortsätta ingå i Botkyrka kommun. 
 
        - Blank röstsedel med rubriken Kommunal folkomröstning. 
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