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Genomförande och finansiering av folkomröstning; 
Öland - en kommun 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktigeförsamlingarna i Borgholm och Mörbylånga har i 
december 2018 beslutat att genomföra en folkomröstning i frågan om ”Öland 

en kommun”.    

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2018, § 289. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 21 december 2018.    

Överväganden 

Kommunfullmäktiges beslut från den 18 december innebär att folkomröst-
ningen i frågan ”Öland en kommun”, ska genomföras i enlighet med lagen 

(1994:692) om kommunala folkomröstningar och hållas i samband med valet 
till EU-parlamentet 2019. Folkomröstningens huvudfråga är ”ska Borgholm 
och Mörbylånga kommuner slås ihop till Ölands kommun” och det ska 

finnas tre svarsalternativ enligt följande: Ja, Nej och Blank. 

Den nuvarande styrgruppen ersätts med de nyvalda presidierna i kommun-

fullmäktige och kommunstyrelse och styrgruppen får i uppdrag att ta fram 
förslag på valsedlar och de ytterligare bestämmelser som erfordras enligt 
lagen om kommunala folkomröstningar och som inte beslutas av respektive 

valnämnd. 

Lagen om kommunala folkomröstningar anger de beslut som ska fattas av 

fullmäktigeförsamlingen till att vara dag för omröstningen, omröstnings-
distrikt och omröstningslokaler, den fråga och de svarsalternativ som ska 
ställas till de röstberättigade, röstsedlarnas antal, innehåll och utseende, 

huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i 
omröstningslokalen samt när röstsammanräkningen senast ska vara avslutad.  

Då kommunfullmäktige beslutat om dag för omröstningen samt själva frågan 
och dess svarsalternativ, återstår att fatta beslut om de övriga punkterna. 

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 
reglemente § 2, på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler ska vara desamma som för 
EU-parlamentsvalet. 

2. Mörbylånga kommun ansvarar för att beställa tryckning av 3 x 35 000 
valsedlar. Dessa ska vara klargula samt ha samma storlek och samma 
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papperskvalitet som röstsedel till EU-parlamentsvalet enligt 

specifikationer i valförordningen, 2005:874. Vid omröstningen ska 
användas samma typer av kuvert som till EU-parlamentsvalet. 

3. Röstning kan ske på samma sätt som vid ordinarie val med förbehållet att 

valnämnden endast ska ansvara för att lägga ut valsedlarna i röstnings-
lokal och vallokal i kommunen. 

4. För varje valdistrikt ska samma vallokaler och öppettider gälla som vid 
val till EU-parlamentet den 26 maj 2019. 

5. Förtidsröstning ska kunna ske i kommunens beslutade förtidsröstnings-

lokaler med samma öppettider som vid val till EU-parlamentet den 
26 maj 2019. Budröstning ska ske i enlighet med vallagens regler. 

6. Kommunens röstsammanräkning ska vara färdig senast den 30 maj 2019. 

7. Uppdra till valnämnden att utifrån ovanstående administrera och genom-
föra folkomröstningen på samma villkor som gäller för genomförandet 

av valet till EU-parlamentet. 

8. 150 000 kronor avsätts för de extra kostnader som uppkommer i 

samband med genomförandet av folkomröstningen. 

9. Kommundirektören får i uppdrag att ha erforderligt samråd med val-
myndigheten och i samband med detta begära att valmyndigheten på 

röstkortet för valet till EU-parlamentet även tar med uppgiften att 
väljarna har rösträtt vid den kommunala folkomröstningen.   

Ann Willsund 
Kommundirektör 

Jonas Jansson 
Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
Valnämnden 

Kommundirektören 


