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Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Datum   2021-08-25 

Dnr       KS 2019/0286 

Till Kommunstyrelsen 

 

 

Svar på motion nr 15/2019 av Roger Johansson (RP) - Genomför 

folkomröstning för eller emot att bevara ”Röllingbyreservatet” avsett 

för behovet av en framtida vägtrafikutbyggnad 
 

 

Sammanfattning 
Motionären föreslår i motion nr 15/2019, väckt av Kommunfullmäktige 2019-11-25 § 9:8, att en 
folkomröstning genomförs avseende fråga om att bevara ”Röllingbyreservatet” för framtida 
förbifart.  

 

Beslutsförslag 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 
 
Avslå motion nr 15/2019 om att hålla folkomröstning om Röllingbyreservatet då en sådan idag 
bedöms omotiverad och ett slöseri med kommunala resurser då det för närvarande inte föreligger 
något förslag att ändra reservatets status.  
 
 

Bakgrund 

Av 5 kap 36 § kommunallagen (2017:725) framkommer att ”Fullmäktige får besluta att det, som ett 
led i beredningen av ett ärende som fullmäktige ska handlägga, ska inhämtas synpunkter från 
medlemmarna. Detta kan ske genom folkomröstning, opinionsundersökning eller något liknande 
förfarande”. 
Av 8 kap 2 § (KL) framkommer att ”ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i 
fullmäktige väckas av minst tio procent av de röstberättigade kommun- eller 
landstingsmedlemmarna enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar (folkinitiativ).  
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”.  
Kommunala folkomröstningar är rådgivande oavsett om folkomröstningen kommit till stånd till 
följd av ett folkinitiativ eller inte. 
 
I det fall fullmäktige beslutar att en folkomröstning ska hållas, ansvarar Val- och demokratinämnden 
för genomförande av folkomröstningen eftersom Val- och demokratinämnden utgör lokal 
valmyndighet enligt 3 kap § 3 vallagen (2005:837). Detta ansvar är utpekat i nämndens reglemente.  
 
Röllingbyreservatet har i närtid pekats ut och omnämnts i ett antal styrande dokument i kommunen, 
som exempel Översiktsplan för Österåkers kommun 2040 – Stad, skärgård och landsbygd  och 
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Transportstrategin 2040.  

 

Förvaltningens slutsatser 
Det ankommer på den politiska majoriteten genom politiskt beslutsfattande i Kommunfullmäktige, 
nämnder och beredningar att ta ställning till ett eventuellt upphävande av Röllingbyreservatet.  Ett 
sådant ställningstagande måste baseras på såväl trafikmässiga som ekonomiska och miljömässiga 
förutsättningar.  I dagsläget föreligger inget ärende i kommunen innebärande förslag om att 
Röllingbyreservatet ska avföras som vägreservat i kommunen. 
 
Att helt oberoende av något förslag att upphäva Röllingbyreservatet pröva ett bevarande i en 
folkomröstning bedöms vara omotiverat och ett slöseri med kommunala resurser. 
 
Den dag trafikmässiga, ekonomiska och miljömässiga motiv kan anses föreligga för att pröva ett 
upphävande av Röllingbyreservatet ankommer det på Kommunfullmäktige att pröva frågan. Skulle 
Kommunfullmäktige i en sådan situation anse sig behöva stöd i en folkomröstning kan man då med 
ett tydligt beslutsunderlag fatta beslut om en sådan. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att motionen avslås.  
 

Bilaga 
Motion nr 15/2019 
 

 

 

Kent Gullberg    
Samhällsbyggnadschef  
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