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Förord 
Den första januari 2011 trädde det förstärkta folkinitiativet i kraft med syftet att 

utvidga medborgarnas möjligheter att initiera en lokal folkomröstning. Om 

minst tio procent av de röstberättigade invånarna i en kommun/landsting/region 

stödjer folkinitiativet genom namnunderskrifter ska en folkomröstning hållas 

givet att inte minst två tredjedelar av fullmäktigeledamöterna motsätter sig 

detta. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i ett tidigare uppdrag låtit 

forskaren Ann-Cathrine Jungar undersöka hur det förstärkta folkinitiativet 

fungerar (Jungar 2013). Sedan dess har nya folkinitiativ initierats och nya 

folkomröstningar har ägt rum. Den pågående demokratiutredningen (dir. 

2014:111) har vänt sig till SKL och tagit initiativ till att uppdatera kunskaperna 

om hur det förstärkta folkinitiativet fungerar. Statsvetaren Fredrik Carlsson har 

därefter på uppdrag av SKL och i samarbete med demokratiutredningen samlat 

in nya erfarenheter om folkinitiativ och folkomröstningar som sammanställs i 

den här rapporten.  

Rapporten utgör ett kunskapsunderlag till den pågående demokratiutredningen 

och kan förhoppningsvis stimulera till fortsatta diskussioner om lokala 

folkinitiativ och folkomröstningar.  
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Inledning 
Den här rapporten kartlägger omfattningen av folkinitiativ och lokala 

folkomröstningar hos kommuner, landsting och regioner sedan det förstärkta 

folkinitiativet trädde i kraft den första januari 2011. Ann-Cathrine Jungar, 

verksam vid Södertörns högskola har utifrån ett tidigare uppdrag för SKL 

kartlagt och sammanställt erfarenheter av det förstärkta folkinitiativet mellan 

2011 och 2013 i rapporten ”Det reformerade folkinitiativet – erfarenheter 2011-

2013” (Jungar 2013). Den här rapporten kan betraktas som en empirisk 

påbyggnad och uppdatering av vad som hänt sedan 2013, men tillför även 

ytterligare kunskaper främst om de folkinitiativ som av olika anledningar 

underkänts. Syftet med studien är tvådelat och går dels ut på att fånga in 

erfarenheter från de kommuner/landsting/regioner som mottagit folkinitiativ 

som inte lett till folkomröstning och dels på att samla in erfarenheter från de 

kommuner som genomfört folkomröstning1 efter att det förstärkta folkinitiativet 

trädde i kraft. Syftet är emellertid inte att diskutera de politiska argumenten för 

och emot folkomröstningsinstitutet2. 

Det empiriska material som studeras i den här rapporten bygger på två enkäter, 

28 telefonintervjuer samt offentligt material och pressmaterial. I den första 

enkäten fick samtliga kommuner, landsting och regioner frågan om de mottagit 

ett eller flera folkinitiativ sedan den första januari 2011 (svarsfrekvens 84 %). 

Enkäten kompletterades sedan med ytterligare en enkät och telefonintervjuer 

riktat till dem som svarat att de mottagit folkinitiativ under den avsedda 

perioden (svarsfrekvens 83 %). Av de 28 kommuner som har intervjuats ingår 

de tolv kommuner som genomförde en folkomröstning 2014. 

Intervjupersonerna utgörs av tjänstemän och förtroendevalda som haft en 

central roll i organisationen för folkomröstningens planering och genomförande. 

Den empiriska materialinsamlingen har därutöver kompletterats med 

erfarenheter genererade från tidigare studier och forskning om folkinitiativ och 

folkomröstningar. En särskilt viktig kunskaps- och inspirationskälla för den här 

studien är Ann-Cathrine Jungars rapport och enkätdata om det reformerade 

folkinitiativet som nämnts ovan. För att få ett så omfattande empiriskt material 

som möjligt har Jungars data fått komplettera resterande underlag. Materialet 

har sedan kvalitetsgranskats och dubbletter har avlägsnats. 

Disposition 

Inledningsvis framförs en historisk beskrivning av folkinitiativet och vilka 

lagreglerade krav som finns på lokala folkomröstningar. Sedan kartläggs 

omfattningen av folkinitiativ och folkomröstningar. Efter det beskrivs hur ett 

mottaget folkinitiativ hanteras av kommunen/landstinget/regionen följt av ett 

avsnitt om vilka aktiviteter som genomförs inför en folkomröstning. Det näst 

sista avsnittet behandlar folkomröstningsresultatet och hur fullmäktige har 

hanterat det. Slutligen sammanfattas de olika erfarenheterna i punktform. 

                                                      
1 Totalt tre institutionella initiativ och 20 folkinitiativ. 
2 För en diskussion om folkomröstningsinstitutet se ex. Jungar 2013; Eriksson 

och Kaufmann 2010; Wallin, 2007; Möller 2005. 
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Folkinitiativet då och nu 
1994 inrättades det kommunala folkinitiativet. Kortfattat innebar 1994 års 

folkinitiativ att fem procent av de röstberättigade invånarna i en kommun gavs 

möjlighet att väcka en fråga om att hålla en lokal folkomröstning i fullmäktige. 

Fullmäktige kunde sedan med enkel majoritet fatta ett beslut om att avslå 

initiativtagarens begäran eller att hålla en lokal folkomröstning. I utvärderingar 

av 1994 års folkinitiativ visade det sig senare att de flesta folkinitiativen (90 % 

mellan åren 1994-2004) avslogs av fullmäktige vilket så småningom skulle leda 

fram till den lagändring som kommit att kallas det förstärkta folkinitiativet 

(Jungar 2013, Wallin 2007). De huvudsakliga förändringarna i det förstärkta 

folkinitiativet innebär att ett folkinitiativ om folkomröstning ska behandlas i 

fullmäktige om minst tio procent av de röstberättigade invånarna ställer sig 

bakom det. Vidare krävs att två tredjedelar av fullmäktige aktivt motsätter sig 

en folkomröstning för att folkinitiativet inte ska utlösa en folkomröstning. 

Det förstärkta folkinitiativet – formella krav 

För att ett folkinitiativ ska godkännas krävs en namninsamling som uppfyller 

mängdkravet om tio procent av de röstberättigade medborgarnas 

namnunderskrifter i kommunen/landstinget/regionen. Folkinitiativet måste vara 

skriftligt och innehålla den aktuella frågan. Namnlistan måste även innehålla 

uppgifter om när namnteckningarna gjorts, personernas namnförtydliganden, 

personnummer och uppgift om deras adresser. För att en namnunderskrift ska 

godkännas måste den utöver ovanstående formkrav ha undertecknats under den 

sexmånadersperiod som föregått inlämnandet. Bedöms namninsamlingen 

uppfylla formkraven ska en folkomröstning hållas förbehållet att inte två 

tredjedelar av fullmäktige motsätter sig en folkomröstning. Därutöver måste 

frågan vara av karaktären att fullmäktige kan fatta beslut om den. Det är 

fullmäktige som utformar frågan på röstsedlarna och bestämmer tidpunkten för 

när folkomröstningen ska hållas. En namninsamling som inte uppfyller 

formkraven kan underkännas med hänvisning till de lagreglerade kraven om 

folkinitiativ (§ 23 och § 34 kommunallagen). 
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Folkinitiativets och lokala 

folkomröstningars 

omfattning 
Totalt har 119 lokala folkomröstningar genomförts mellan 1980 och 2014, 

varav 82 har genomförts efter millennieskiftet3. Mellan 2002 och 2006 

genomfördes 51 lokala folkomröstningar (Valmyndigheten 2015) varav 15 

berörde trängselskatten i Stockholm. Sedan det förstärkta folkinitiativet trädde i 

kraft har antalet folkinitiativ och folkomröstningar sett en stigande kurva. I juni 

2013 hade 44 folkinitiativ lämnats in sedan den första januari 2011 (Jungar 

2013). I mars 2015 svarade 93 kommuner/landsting och regioner att de mottagit 

ett eller flera folkinitiativ sedan 2011. Av dessa intervjuades 28 kommuner och 

resterande fick möjlighet att svara på en enkät med följdfrågor (svarsfrekvens: 

83 %). Efter materialinsamlingen avslutats visade det sig att flera respondenter 

hade svarat fel på den första enkäten och därför har de 93 organisationerna som 

angett att de mottagit folkinitiativ justerats ned till 65. Fem 

kommuner/landsting/regioner har mottagit fler än ett folkinitiativ sedan 2011 

vilket innebär att det totala antalet inlämnade folkinitiativ uppskattas till minst 

70 st. Troligtvis är det verkliga antalet inlämnade folkinitiativ något större 

eftersom den här rapporten endast behandlar de 83 procent som intervjuats eller 

har svarat på följdfrågorna om folkinitiativen i den efterföljande enkäten. Under 

perioden januari 2011 – mars 2015 har 23 lokala folkomröstningar genomförts 

varav 20 har väckts genom folkinitiativ (Valmyndigheten 2015).  

 

 

 

                                                      
3 Baserat på både institutionella initiativ och folkinitiativ. 
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70 folkinitiativ 
Av de 70 folkinitiativ som inkommit sedan det förstärkta folkinitiativet trädde i 

kraft härstammar hälften från enskilda medborgare, 29 procent har kommit från 

en organisation eller förening och 20 procent från ett politiskt parti4. 

 

De 70 folkinitiativen har berört olika typer av frågor. 41 procent har handlat om 

infrastruktur – vilket innefattar trafik-, stadsplanerings- och exploateringsfrågor 

– 35 procent har berört skolor, 13 procent vård/omsorgsfrågor och 6 procent har 

handlat om allmännyttan.  

 

  

                                                      
4 Tabellen baseras på 69 svar. En kommun har inte angett vem som var 

initiativtagare.  
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De flesta folkinitiativen, 52 procent, har inkommit i samband med att 

kommunen/landstinget/regionen håller på att fatta ett beslut om en fråga. 42 

procent har inkommit efter att ett beslut redan är fattat och sex procent har 

berört en fråga som inte funnits på beslutsagendan5.  

 

  

                                                      
5 Tabellen nedan baseras på 66 folkinitiativ. Fyra kommuner har inte besvarat 

frågan. 
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Av de 70 inkomna folkinitiativen har 57 procent bedömts uppfylla de 

lagreglerade formkrav som ställs på namninsamlingar och därmed tagits upp för 

beslut i fullmäktige. 40 procent av namninsamlingarna har inte bedömts 

uppfylla de formella kraven och två procent är i skrivande stund (april 2015) 

under bedömning. 

  

Av de 40 folkinitiativ som tagits upp i fullmäktige har hälften bifallits och 43 

procent har avslagits. Inom kategorin ”annat” återfinns tre fall där fullmäktige 

gått initiativtagarna tillmötes och beslutat i enlighet med folkinitiativet vilket 

gjort en folkomröstning överflödig.  
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Hanteringen av ett mottaget 

folkinitiativ 
När namnunderskrifter för att väcka en folkomröstning mottagits ansvarar 

kommunen/landstinget/regionen för granskningen av dessa. Av intervjuerna 

framgår att det vanligaste är att kommunens valnämnd ansvarar för 

granskningen av namnlistorna vilket ofta i praktiken innebär att 

kommunstyrelsens förvaltning utför granskningsuppdraget. Det finns ingen 

generell praxis för granskningsförfarandet vilket innebär att den bedömning 

som görs är mer eller mindre strikt från fall till fall. I vissa fall görs enbart 

stickprovskontroller genom att exempelvis granska vart femte namn och i andra 

fall granskas varje namnunderskrift, personnummer, tidsangivelse, 

namnförtydligande och hemadress noggrant. Granskningsförfarandet rör sig 

mellan dessa två ytterligheter där de flesta ligger någonstans närmre det 

sistnämnda exemplet. I de flesta fall innebär därför granskningsförfarandet en 

resurskrävande process som inte sällan drar ut på tiden. Det kan i vissa fall röra 

sig om flera veckors kontrollarbete om antalet namnunderskrifter är stort. I 

många av intervjuerna framförs önskemål om ett bättre stöd från bland annat 

SKL i from av riktlinjer för hur granskningsförfarandet bör genomföras.  

En namninsamling kan underkännas med hänvisning till de olika formkraven 

som anges i kommunallagen. Av de namnlistor som underkänts har de allra 

flesta underkänts på grund av att antalet godkända namnunderskrifter bedömts 

vara för få. Den vanligaste orsaken till att en namnunderskrift underkänts är att 

den inte uppfyller en kombination av de olika formkraven. Bland dessa krav är 

avsaknad av fullständigt personnummer den vanligaste uppgiften som saknas. 

Anledningen till detta är troligtvis en kombination av okunskap om formkraven 

från initiativtagarens sida och att personnummer upplevs som en känslig uppgift 

från medborgarens perspektiv. Mindre vanligt förekommande är att en 

namninsamling har underkänts på grund av att antalet namnunderskrifter inte 

uppnår 10-procentskravet före granskningsförfarandet6. 

I flera fall har ett stort antal namnunderskrifter underkänts med hänvisning till 

formkraven. I granskningsförfarandet kring ett folkinitiativ om 

handikappomsorgen i Falkenbergs kommun godkändes 373 (8,6 %) av 4325 

namnunderskrifter. I Kalmar kommun godkändes 312 (6 %) av drygt 5000 

namnunderskrifter i ett folkinitiativ om Linnéuniversitetets placering. I dessa 

två fall har de flesta namnunderskrifter (ca 80 %) underkänts på grund av 

avsaknad av datum vid signaturen. I Kalmar valde fullmäktige ändå att ta upp 

ärendet för beslut vilket ledde till votering där resultatet blev att folkinitiativet 

avslogs. Det framgår av intervjuerna att det är relativt vanligt att medborgare 

slentrianmässigt lämnar datumkolumnen öppen i en namnlista på grund av att 

det upplevs som att datumet för underskriften framgår i fall där flera personer 

har fyllt i datum ovanför. I vissa fall har denna typ av namnunderskrift godkänts 

och i andra inte.  

                                                      
6 I vissa fall har initiativtagarna lämnat in namnlistan trots att antalet 

namnunderskrifter inte överstiger tio procent av de röstberättigade. 
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I Salems kommun saknades tre godkända namnunderskrifter för att namnlistan 

skulle uppnå 10-procentskravet vilket medförde att valnämnden underkände 

folkinitiativet. Anledningen till att de tre namnunderskrifterna underkändes var 

att respektive namnförtydligande ansågs vara oläsbara av valnämndens 

ledamöter. Valnämndens beslut överklagades av initiativtagaren och är i 

skrivande stund (mars 2015) ett pågående ärende i högsta 

förvaltningsdomstolen. 

Dialoger och kompromisser  

När ett folkinitiativ har inkommit hanterar kommunen/landstinget/regionen den 

uppkomna situationen på olika sätt. Vissa har initierat dialog med 

initiativtagaren medan andra har hållit en mer avvaktande profil. Drygt hälften, 

(53 %) uppskattas ha arrangerat någon typ av dialog eller möten med 

initiativtagarna7. Det är dock oklart i vilket stadie av beslutsprocessen som 

dialogen har ägt rum. Dialogerna har varit mer eller mindre strukturerade i sin 

form. I Upplands Väsby kommun anordnade kommunen särskilda 

medborgardialoger om den fråga som folkinitiativet berörde där allmänheten 

bjöds in att delta. I Surahammar kommun fördes informella dialoger med 

initiativtagarna. 

I ett fåtal fall har samtalen lett till en kompromiss mellan initiativtagare och 

fullmäktige som exempelvis i Hallsbergs kommun där initiativtagarna ville 

skjuta upp kommunens pågående planer på skolnedläggningar för ytterligare 

utredningar. Samtalen ledde till att de politiska partierna representerade i 

fullmäktige valde att ingå en överenskommelse om att inte lägga ner fler än en 

skola under dåvarande och nästkommande mandatperiod. På så vis möttes de 

förtroendevalda och initiativtagarna halvvägs. I Falkenbergs kommun ledde 

processen med insamlingen av namn och allmän debatt till att 

kommunfullmäktige svängde i frågan om byggandet av bostäder i ett 

hamnområde. När den slutliga namninsamlingen lämnades in hade 

kommunfullmäktige precis fattat beslut till förmån för initiativtagarnas förslag 

vilket innebar att en folkomröstning vid den tidpunkten ansågs vara överflödig. 

I Tingsryd medförde folkinitiativet att fullmäktige gick initiativtagarna tillmötes 

utan att hålla folkomröstning genom att undanröja ett av fullmäktige tidigare 

fattat beslut om att införa fryst mat i äldreomsorgen. Av de 70 folkinitiativen 

har sju fall lett till en kompromiss.  

Ett underkänt folkinitiativ kan påverka fullmäktiges beslut som illustrerats i 

ovan nämnda exempel. Underkända folkinitiativ får ofta även andra effekter. 

Till exempel kan ett folkinitiativ förlänga ett pågående beslutsärende som bland 

annat i Lomma och Kramfors där fullmäktige valde att bordlägga ett pågående 

beslutsärende. Ett folkinitiativ som inkommer innan ett beslut är fattat kan på så 

vis i vissa fall leda till att ett ärende återremitteras för ytterligare utredning även 

om namninsamlingen underkänts eller om folkinitiativet avslagits i fullmäktige.  

 

                                                      
7 Baserat på 55 respondenters svar. 
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Aktiviteter inför 

genomförande av 

folkomröstning 
Som tidigare nämnt har 23 folkomröstningar ägt rum sedan det förstärkta 

folkinitiativet trädde i kraft den första januari 2011. Av dessa har 20 

folkomröstningar föranletts av ett folkinitiativ. Tre av folkomröstningarna hölls 

därmed på fullmäktiges egen begäran (s.k. institutionellt initiativ). Det är alltid 

fullmäktige som beslutar om att hålla i en folkomröstning. I de fall fullmäktige 

beslutat om att hålla en folkomröstning har olika aktiviteter genomförts för att 

informera medborgarna. Den här rapporten har undersökt hur kommunerna 

arbetat med distribution av information i förberedelsefasen till de tolv 

kommunala folkomröstningar som genomfördes 2014. I vissa fall har en stor 

mängd information gått ut på bred front till medborgarna och i andra fall har 

kommunerna varit mer återhållsamma med informationsspridning. Även grad 

och karaktär på informationen har varierat i de olika fallen. I samtliga fall har 

kommunerna informerat via hemsidan om att en folkomröstning ska hållas. I 

åtta av tolv fall har kommunen även beskrivit bakgrunden och de olika 

alternativen och i tre av tolv fall har kommunen dessutom informerat om 

partiernas ställningstaganden i frågan. Sex av tolv kommuner har annonserat i 

dagspressen om att en folkomröstning ska hållas. Utöver den information som 

framgår i röstkorten (som skickats ut i samband med ordinarie val) har åtta av 

tolv kommuner skickat ut information om att en folkomröstning ska hållas, fem 

av tolv har även informerat om bakgrunden till folkomröstningen och om olika 

alternativ och tre av tolv har informerat om partiernas ställningstagande.  
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Tabell 1 Kommunens distribution av information8 

 Webportal 

(antal) 

Annonser i 

lokalpress 

(antal) 

Postutskick 

till samtliga 

hushåll 

(antal) 

Information om 

att 

folkomröstning 

ska hållas 

100 % 

(12) 

 

50 %  

(6) 

 

67 %  

(8) 

 

Information om 

bakgrund och 

olika alternativ 

67 %  

(8) 

 

0 %  

(0) 

 

42 %  

(5) 

 

Information om 

partiernas 

ställningstagande 

i frågan 

25 %  

(3) 

 

0 %  

(0) 

 

25 %  

(3) 

 

 

Genom telefonintervjuer har det även framkommit att i de folkomröstningar där 

ett eller flera politiska partier varit initiativtagare har dessa anammat en mer 

aktiv roll för att sprida information om folkomröstningen. Några exempel på det 

är Tjörns kommun där folkpartiets folkinitiativ om anläggandet av en simhall 

även drevs som en viktig valfråga av partiet. I Botkyrka kommun drev det 

lokala Tullingepartiet det egna folkinitiativet om kommundelningsfrågan dels 

som ett initiativ men också som en valfråga. Det nystartade lokala partiet 

Alternativet i Bromölla initierade ett folkinitiativ vilket resulterade i både en 

folkomröstning och att partiet kom in i fullmäktige efter valet.  

I två av de tolv kommunerna anordnades specifika offentliga debatter 

(torgmöten) om folkinitiativet av kommunen och i tre fall har de politiska 

partierna arrangerat debatter på egen hand. I de resterande sju fallen har inga 

specifika offentliga debatter om folkinitiativet anordnats av kommunen.  

I fyra fall av tolv har den styrande majoriteten gått ut innan folkomröstningen 

och kommunicerat att folkomröstningsresultatet ska respekteras. I två av dessa 

fall har villkoret varit att valdeltagandet överstiger 50 procent9. I övriga fall har 

de politiska partierna inte kommunicerat ett enhetligt och officiellt 

ställningstagande för hur folkomröstningsresultatet ska hanteras innan 

folkomröstningen. I intervjuer med företrädare för dessa kommuner 

(förtroendevalda och tjänstemän) framhålls framförallt argumentet att en 

folkomröstning är rådgivande och inte beslutande. 

                                                      
8 Uppgifterna baseras på de senaste tolv folkomröstningarna som hölls i 

samband med de allmänna valen i maj och september 2014. 
9 Deltagarkvorumet uppnåddes i de två fallen och resultatet respekterades i 

samtliga fyra fall. 
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Stöd från SKL 

Det har i tidigare studier påpekats att det ökande antalet folkinitiativ och 

folkomröstningar ställer större krav på valadministration och att kommunerna 

efterlyser ökat stöd från bland annat SKL i samband med förberedelse och 

genomförande av folkomröstning (Jungar 2013). Erfarenheter från 2014 års 

folkomröstningar bekräftar bilden om en ansträngd valadministration. Jämfört 

med tidigare erfarenheter från folkomröstningarna mellan 2011 och 2013 

(utanför ordinarie val) är dessa dock inte helt samstämmiga. Tre av de tolv 

kommuner som intervjuats uppger att de fått ett gott och tillräckligt externt stöd 

från SKL. Övriga nio kommuner hade däremot önskat en högre grad av externt 

stöd. Mer specifikt önskas checklistor och tidsplaner med praktisk information 

om vad som behöver göras. Fyra kommuner uppger att de sökt stöd från andra 

kommuner som tidigare genomfört en lokal folkomröstning.  

Folkomröstningarna 2014 ägde rum i samband med de allmänna valen vilket 

medfört att externt stöd har upplevts som relativt svårtillgänglig. Å andra sidan 

har valadministrationen för folkomröstningarna 2014 samordnats med den 

ordinarie valadministrationen vilket upplevts som administrativt fördelaktigt. 
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Folkomröstningsresultatet 
Tidigare undersökningar av lokala folkomröstningar mellan 2011 och 2012 

visar att de folkvalda endast i två av elva fall beslutat i linje med 

folkomröstningsresultatet (Jungar 2013). För de tolv folkomröstningarna som 

ägde rum 2014, samtliga i samband med allmänna val, är förhållandet i princip 

det motsatta. I tio fall har fullmäktige respekterat valresultatet, i ett fall har 

fullmäktige bortsett från resultatet och i ett fall har fullmäktige ännu inte fattat 

ett beslut. Orsakerna till det stora trendbrottet beror till stor del på 

omständigheterna kring folkomröstningarna som diskuteras nedan. Det bör 

härvidlag understrykas att fullmäktige har följt folkomröstningsresultaten i 

samtliga tre institutionella folkomröstningar sedan 2011. 

Frågans beslutsfas 

I fem av tolv folkomröstningar som ägde rum 2014 berörde frågan ett ärende 

som kommunen redan fattat beslut om, i sex fall om en fråga som kommunen 

håller på att fatta beslut om och i ett fall var frågan ny på den kommunala 

dagordningen. Jämfört med folkomröstningarna mellan 2011 och 2013 där de 

flesta fallen berörde frågor som fullmäktige redan fattat beslut om har denna 

kategori av frågor varit i minoritet bland 2014 års folkomröstningar vilket även 

troligtvis har bidragit till att fullmäktige följt resultaten i högre grad. Om man 

slår ihop siffrorna för samtliga folkomröstningar mellan 2011 och 2014 går det 

att konstatera att 48 procent har berört en fråga som kommunen/landstinget 

redan har fattat ett beslut om, 43 procent om en fråga som kommunen håller på 

att fatta beslut om och nio procent om en ny fråga. Det går även att konstatera 

att fullmäktige är som mest benägen att följa folkomröstningsresultatet i en 

fråga som är ny på dagordningen. Varför så är fallet beror givetvis på fler 

faktorer än enbart i vilken beslutsfas ärendet befinner sig. Men ett rimligt 

antagande är att den politiska majoritetens position blir mer låst ju längre fram i 

en beslutsprocess som ett ärende befinner sig.   
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Tabell 2 Folkomröstningsfrågornas beslutsfas och utkomst 

                                                      
10 Beslut har ännu inte fattats i en fråga. 

 2011-2013 (Fristående folkomröstning) 2014 (Folkomröstning I samband med de 

allmänna valen) 

2011-2014 (samtliga folkomröstningar 

sedan det förstärkta folkinitiativet 

trädde i kraft) 

Beslutsfas i 

ärendeprocessen 

(kategori) 

Beslutsfas i 

ärendeprocessen 

andel (antal) 

Andel (antal) 

resultat som 

respekterades inom 

respektive kategori 

Beslutsfas i 

ärendeprocessen 

andel (antal) 

Andel (antal) 

resultat som 

respekterades 

inom respektive 

kategori 

Beslutsfas i 

ärendeprocessen 

andel (antal) 

Andel (antal) 

resultat som 

respekterades 

inom 

respektive 

kategori 

Fråga som kommunen 

redan fattat beslut om 

56 % (6) 0 % (0) 42 % (5) 60 % (3)10 48 % (11) 27 % (3) 

Fråga som kommunen 

håller på att fatta beslut 

om 

36 % (4) 25 % (1) 50 % (6) 100 % (6) 43 % (10) 70 % (7) 

Fråga som är ny på den 

kommunala 

dagordningen 

9 % (1) 100 % (1) 8 % (1) 100 % (1) 9 % (2) 100 % (2) 

Totalt 100 % (11) 18 % (2) 100 % (12) 83 % (10) 100 % (23) 52 % (12) 
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Typ av fråga 

Folkomröstningarna har handlat om olika typer av frågor. I den här rapporten 

delas frågorna in i fem kategorier: skola, infrastruktur, vård/omsorg, 

allmännyttan samt övrigt. De flesta folkomröstningarna har handlat om skol- 

eller infrastrukturfrågor. Två folkomröstningar har berört vård- och 

omsorgsfrågor och en fråga har berört allmännyttan. I kategorin övrigt finns tre 

frågor som rör kommunens geografiska och administrativa indelning och en 

fråga om namnbyte. I den sistnämnda kategorin samt i frågan om allmännyttan 

har folkomröstningsresultaten respekterats av fullmäktige. I infrastrukturfrågor 

har 75 procent av resultaten respekterats. I kategorierna skola och vård/omsorg 

är andelen resultat som respekterats av fullmäktige förhållandevis låg. 

Sannolikheten att fullmäktige respekterar ett folkomröstningsresultat är således 

större i frågor som uppfattas som ”frivilliga investeringar” jämfört med frågor 

som uppfattas som ”nödvändiga nedskärningar”. 
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Tabell 3 Typ av folkomröstningsfrågor och utkomst 

 2011-2013 (Fristående 

folkomröstning) 

2014 (Folkomröstning I samband 

med de allmänna valen) 

2011-2014 (samtliga folkomröstningar sedan det 

förstärkta folkinitiativet trädde i kraft) 

Typ av fråga Typ av 

fråga 

andel 

(antal) 

Andel (antal) resultat 

som respekterades 

inom respektive 

kategori 

Typ av 

fråga 

andel 

(antal) 

Andel (antal) resultat 

som respekterades 

inom respektive 

kategori 

Typ av 

fråga 

andel 

(antal) 

Andel (antal) resultat som 

respekterades inom respektive 

kategori 

Skola 55 % (6) 0 % (0) 17 % (2) 50 % (1) 35 % (8) 14 % (1) 

Infrastruktur 9 % (1) 0 % (0) 58 % (7) 86 % (6)11 35 % (8) 75 % (6) 

Vård/omsorg 18 % (2) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 9 % (2) 0 % (0) 

Allmännyttan 9 % (1) 100 % (1) 0 % (0) 0 % (0) 4 % (1) 100 % (1) 

Övrigt 9 % (1) 100 % (1) 25 % (3) 100 % (3) 17 % (4) 100 % (4) 

Totalt 100 % (11) 18 % (2) 100 % (12) 83 % (10) 100 % (23) 52 % (12) 

                                                      
11 Beslut har ännu inte fattats i en fråga. 
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Beslut om att genomföra folkomröstning 

Att fullmäktige voterar om huruvida en folkomröstning ska hållas kan ses som 

en indikator på att fullmäktige är splittrad i ärendet. Fullmäktige har fattat ett 

enhälligt beslut om att hålla i en folkomröstning i åtta av de tolv fall som gick 

till folkomröstning 2014. I de folkomröstningar som hölls mellan 2011 och 

2013 har fullmäktige fattat enhälliga beslut om att en folkomröstning ska hållas 

i två av elva fall. I de övriga tretton fullmäktigebesluten som lett till 

folkomröstning sedan 2011 voterade fullmäktige. I Göteborg, Bromölla, 

Surahammar, Ljungby, Strängnäs, Årjäng och Västerbottens läns landsting har 

det förstärkta folkinitiativet inneburit att en minoritet av fullmäktige drivit 

igenom frågan att en folkomröstning ska hållas. Detta hade alltså inte varit 

möjligt enligt 1994 års regler om folkinitiativ. 

Blanka och ogiltiga röster 

Differensen mellan ja- och nej-röster varierar mellan olika kommuner. Tyvärr 

skiljer sig kommunernas redovisning av folkomröstningsresultaten på så vis att 

somliga har tagit hänsyn till blanka och ogiltiga röster medan andra har bortsett 

från att redovisa dessa. Differensmåttet bör därför tolkas med denna information 

i beaktning.  

Andelen blanka och ogiltiga röster – i de fall dessa redovisats – skiljer sig 

mellan de olika folkomröstningarna och varierar mellan 1-15 procent av 

rösterna. Det finns ett tydligt samband mellan andelen blanka röster och hur 

kommunen utformat röstsedlarna. I de fall där ett blankt alternativ saknats har 

andelen blanka röster varit nästan obefintlig och i de fall där ett alternativ om att 

avstå från att ta ställning i folkomröstningen har funnits med på 

röstsedeln/sedlarna har andelen blanka röster varit betydligt högre12. Av de 21 

folkomröstningsfrågor som utformats som ja- eller nej-frågor har 15 (71 %) 

resulterat i att nej-sidan fått flest röster. 

  

                                                      
12 Folkomröstningen om trängselskatten i Göteborg är ett undantag med 1,3 

procent blanka eller ogiltiga röster. 
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Tabell 4. Genomförda lokala folkomröstningar 2011 - 201413 

Kommun/län Fråga Resultat 

(procent) 

Differens 

(procente

nheter) 

Valdeltagande 

(procent) 

Ängelholm  Ska kommunen bygga 

en ny trafikled i 

Klippanvägens 

förlängning genom 

Pyttebroområdet? 

Ja 37 % 23 % 34 % 

Nej 60 % 

Ekerö Ska Ekerö kommun 

sälja aktierna i Ekerö 

Bostäder AB? 

Ja 33 % 33 % 45 % 

Nej 66 % 

Ljungby Ska skolorna i Kånna, 

Södra Ljunga och 

Torpa åter öppnas i 

kommunal regi? 

Ja 60 % 25 % 28 % 

Nej 35 % 

Sunne Ska skolorna i 

Bäckalund, Rottneros 

och Stöpafors läggas 

ner? 

Ja 24 % 45 % 54 % 

Nej 69 % 

Tyresö Ja eller nej till höjd 

äldretaxa. 

Ja 14 % 70 % 29 % 

Nej 84 % 

Grums Ska 

mellanstadieeleverna 

från Skruvstads och 

Slottbrons skolor flyttas 

till Jättestenskolan? 

Ja 21 % 56 % 38 % 

Nej 77 % 

Laxå Ska årskurs 4-6 i 

ytterområdenas skolor 

flyttas till Laxå tätort? 

Ja 27 % 44 % 44 % 

Nej 71 % 

                                                      
13 Folkomröstningarna i Trosa, Bengtsfors och Ljusnarsbergs kommun 

initierades av kommunfullmäktige utan att ha föregåtts av en namninsamling.  
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Kommun/län Fråga Resultat 

(procent) 

Differens 

(procente

nheter) 

Valdeltagande 

(procent) 

Strängnäs Skolorganisationen i 

Strängnäs. 

 59 % 17 % 

A: Förskola-årskurs 3 

och årskurs 4-9 

A 18 % 

B: Förskola-årskurs 6 

och årskurs 7-9  

B 77 % 

Årjäng Ska skolorna i 

Östervallskog och 

Blomskog läggas ned?  

Ja 39 % 20 % 51 % 

Nej 59 % 

Västerbotten Åtgärdspaket som 

innebär att Dorotea får 

vårdplatser och att 

Åsele får en stationerad 

ambulans. 

Ja 88 % 81 % 31 % 

Nej 7 % 

Trosa Tycker du att Trosa 

kommun ska övergå till 

Stockholms län och 

landsting? 

Ja 41 % 18 % 63 % 

Nej 59 % 

Tjörn Folkomröstning på 

Tjörn om simhall. 

Anser du att ett sådant 

projekt bör 

genomföras?  

Ja 51 % 10 % 74 % 

Nej 41 % 

Botkyrka Vill du att 

kommundelen Tullinge 

ska brytas ut från 

nuvarande Botkyrka 

kommun, så att det 

bildas två kommuner: 

Botkyrka (utan 

Tullinge) och Tullinge?  

Ja 26 % 44 % 65 % 

Nej 70 % 
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Kommun/län Fråga Resultat 

(procent) 

Differens 

(procente

nheter) 

Valdeltagande 

(procent) 

Ljusnarsberg A: Jag vill att 

kommunnamnet ska 

vara Ljusnarsbergs 

kommun. 

A 64 % 31 % 72 % 

B: Jag vill att 

kommunnamnet ska 

vara Kopparbergs 

kommun. 

B 33 % 

Bromölla Ska arrangemangshall 

byggas på 

Ivöstrandsområdet i 

Bromölla? 

Ja 51 % 2 % 49 % 

Nej 49 % 

Essunga Skall ett nytt 

inomhusbad med 

utökade lokaler för gym 

byggas i Essunga 

kommun? 

Ja 35 % 25 % 61 % 

Nej 60 % 

Bengtfors Är du för att en 

gemensam Dalslands 

kommun bildas? 

Ja 39 % 8 % 64 % 

Nej 47 % 

Upplands 

Väsby 

Översiktsplan för 

Nordvästra Väsby. 

Anser du att den planen 

ska genomföras? 

Ja 44 % 5 % 72 % 

Nej 49 % 

Skellefteå  Ska Skellefteå kommun 

bygga centrumbron? 

Ja 37 % 21 % 55 % 

Nej 58 % 

Höganäs  Vill du att det byggs 

bostäder och hotell på 

del av fastigheten 

Höganäs 36:2? 

Ja 45 % 6 % 57 % 

Nej 51 % 

Surahammar Ska högstadiet på 

Virsboskolan 

återinrättas? 

Ja 61 % 33 % 24 % 

Nej 28 % 

Göteborg Anser du att 

trängselskatten ska 

fortsätta i Göteborg 

efter valet 2014? 

Ja 43 % 13 % 73 % 

Nej 56 % 
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Kommun/län Fråga Resultat 

(procent) 

Differens 

(procente

nheter) 

Valdeltagande 

(procent) 

Värmdö Tycker du att 

kommunen ska ta fram 

en ny skolorganisation 

med berörda föräldrar, 

lärare och kommunens 

nämnder?  

Ja 75 % 63 % 38 % 

Nej 12 % 

Medelvärde * * 32 % 49 % 
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Valdeltagande  

Valdeltagandet skiljer sig mellan de olika folkomröstningarna. Det finns många 

faktorer som avgör valdeltagandet i en folkomröstning. Den här rapporten 

behandlar vissa strukturella faktorer som kan påverka valdeltagandet. Att 

anordna en folkomröstning i samband med allmänna val kan möjligtvis bidra till 

att höja valdeltagandet i en folkomröstning liksom att en folkomröstning kan 

höja valdeltagandet i ett allmänt val. Valdeltagandet i EU-parlamentsvalet 2014 

steg som mest i Bromölla, Essunga, Höganäs och Skellefteå (12 - 18 

procentenheter jämfört med valet 2009). Att dessa kommuner genomfört en 

folkomröstning i samband med valet är troligtvis en bidragande faktor (Öhrvall 

2014).  

Hur känd en folkomröstning är kan påverka valdeltagandet. Det finns ett svagt 

positivt samband mellan hur brett kommunen gått ut med information om 

folkomröstningen och graden av valdeltagande. Valdeltagandet i är i genomsnitt 

50 procent för de fyra kommuner som inte har informerat om folkomröstningen 

genom post-utskick till samtliga hushåll jämfört med 63 procent för de åtta som 

har skickat ut information om folkomröstningen till samtliga hushåll.  

Valdeltagandet för de folkomröstningar som ägde rum vid en tidpunkt utanför 

de allmänna valen (2011-2013) har rört sig mellan 17 och 63 procent och 

uppgår i genomsnitt till 39 procent. I de folkomröstningar som ägde rum i 

samband med de allmänna valen 2014 rörde sig valdeltagandet mellan 24 och 

74 procent vilket innebär ett genomsnittligt valdeltagande på 59 procent.  

Sett till valdeltagandet blad de folkomröstningar som ägde rum i samband med 

europaparlamentsvalet jämfört med de som ägde rum i samband med riksdags-, 

landstings- och kommunvalet har valdeltagandet i genomsnittet varit 22 

procentenheter högre i de sistnämnda valen14. Att trenden har vänt mot att i 

högre grad följa folkomröstningsresultaten beror troligtvis till viss del på att 

valdeltagandet ökat och i sin tur ökat folkomröstningsresultatets legitimitet.  

 

Tabell 5. Genomsnittligt valdeltagande vid olika folkomröstningstillfällen 2011-2014 

Typ av folkomröstning Valdeltagande 

(genomsnitt) 

Fristående folkomröstning (efter 1 januari 2011) 39 % 

I samband med europaparlamentsvalet 2014 47 % 

I samband med de allmänna valen i september 2014 69 % 

 

                                                      
14 Siffrorna baseras på de 23 folkomröstningar som genomförts mellan 2011 och 

2014. 
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Fullmäktiges beslut efter folkomröstningen 

Den här rapporten har studerat hur fullmäktige hanterat 

folkomröstningsresultatet efter 2014 års folkomröstningar. Fullmäktige har i sex 

av de tolv folkomröstningarna 2014 fattat ett enhälligt beslut om att följa 

resultatet. I fyra fall har resultatet anmälts i fullmäktige utan vidare åtgärder (i 

tre av dessa fall har innebörden varit att folkomröstningsresultatet respekteras). 

I ett fall har fullmäktige voterat om folkomröstningsfrågan med följden att 

resultatet respekterades och i ett fall har fullmäktige ännu inte fattat beslut i 

frågan.  

Tabell 6. Fullmäktiges beslut efter folkomröstningsresultaten 2014 

Typ av beslut Procent (antal) 

Enhälligt beslut 50 % (6) 

Anmälan 33,3 % (4) 

Votering 8,3 % (1) 

Beslut ännu inte fattat 8,3 % (1) 

 

I Höganäs underkändes resultatet i ett valdistrikt på grund av omständigheter i 

samband med hanteringen av röstlängden. Med motiveringen att resultatet i 

valdistriktet inte hade påverkat utfallet i folkomröstningen som helhet beslutade 

kommunfullmäktige ändå att godkänna folkomröstningsresultatet utan att 

genomföra ett omval. 
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Sammanfattning 
Den här rapporten har på demokratiutredningens (dir. 2014: 111) initiativ 

samlat in och studerat erfarenheter från det förstärkta folkinitiativet och de 

folkomröstningar som har ägt rum efter att lagändringen trädde i kraft den första 

januari 2011. Nedan sammanfattas de huvudsakliga erfarenheterna i punktform.  

 Av totalt 70 inlämnade folkinitiativ har 40 (57 %) godkänts varav 20 

folkinitiativ har bifallits av fullmäktige. Detta innebär en stor ökning av 

andelen folkinitiativ som bifallits jämfört med innan det förstärkta 

folkinitiativet trädde i kraft.  

 De flesta folkinitiativen (41 %) har berört infrastruktur-

/platsutvecklingsfrågor. 35 procent har berört skolrelaterade frågor där 

skolnedläggningar är det vanligaste ämnet.  

 De flesta initiativ har behandlat frågor som är under beredning i 

beslutsprocessen. 

 Enskilda medborgare är den vanligaste typen av initiativtagare till ett 

folkinitiativ. Organisationer/föreningar står för nästan en tredjedel av 

folkinitiativen. 

 Granskningen av namnlistor går till på olika sätt. I de flesta fall 

kontrolleras att samtliga namnunderskrifter uppfyller de lagstadgade 

formkraven. I andra fall görs stickprovskontroller. Striktheten vid 

bedömningen av huruvida en namnunderskrift bör godkännas eller inte 

skiljer sig mellan de olika fallen. Den vanligaste anledningen till att en 

namnunderskrift underkänns är avsaknad av personnummer. 

 I de flesta fall har en dialog med initiativtagaren initierats efter att ett 

folkinitiativ mottagits. Vid ett fåtal fall har detta lett till en kompromiss 

och folkomröstning har undvikits.   

 Vid folkomröstningarna som ägde rum 2014 har samtliga kommuner 

informerat om att en folkomröstning ska hållas via webben. De flesta 

(67 %) har även skickat ut skriftlig information till hushållen vid sidan 

om röstkorten till de allmänna valen.  

 Tidigare undersökningar av lokala folkomröstningar mellan 2011 och 

2012 visar att de folkvalda endast i två av elva fall beslutat i linje med 

folkomröstningsresultatet. För de tolv folkomröstningarna som ägde 

rum 2014 är förhållandet i princip det motsatta. Endast i ett fall av tolv 

har fullmäktige valt att inte följa resultatet (ytterligare ett fall är i 

skrivande stund pågående). Anledningarna är i hög grad kontextuellt 

betingade men troligtvis har ett högre valdeltagande i de 

folkomröstningar som ägde rum 2014 medfört en ökad legitimitet för 

folkomröstningsresultatet vilket kan förklara en del av trendbrottet. 

Andra faktorer som troligtvis har inverkat på trenden är att initiativen 

har behandlat frågor som inte är lika långt gånga i beslutsprocessen och 

att frågetypen har gått från att behandla nedskärningsfrågor mot att i 

högre grad behandla investeringsfrågor. 
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