
    Helsingborg 2017-10-31 

Till  

Kommunfullmäktiges ordförande Mats Sander 

Helsingborgs stad 

 

Vi överlämnar härmed namnlistor med underskrifter från 11487 röstberättigade invånare i 

Helsingborg, som kräver kommunal folkomröstning för ställningstagande om man 

ska bygga en stor parkeringsanläggning eller inte under Rosenträdgården i 

Landborgen söder om Hallbergs trappor, drygt 100 meter söder om Kärnan.   
13 av ovanstående namn finns inte i denna låda utan har skickats till Helsingborgs stad, 

Stadsledningsförvaltningen, 251 89 Helsingborg via revisorn på riksnivå i Jordens Vänner, eftersom 

de inte ville skriva sitt personnummer på de listor vid hade på stan.   

 

När kommunledningen efter granskning finner att vi har samlat namn från minst 10 % av de 

röstberättigade i Helsingborg, ska frågan om folkomröstning komma upp i kommunfullmäktige. Enligt 

vad som framkommit om de politiska partiernas ställningstagande kommer mer än en tredjedel av 

kommunfullmäktige därvid att rösta för folkomröstning. I så fall blir det folkomröstning. Den fråga 

helsingborgarna ska få rösta om är rimligen det som 11487skrivit under på, nämligen om man ska 

bygga en stor parkeringsanläggning eller inte under Rosenträdgården i Landborgen söder om 

Hallbergs trappor, drygt 100 meter söder om Kärnan.   

 

Vi föreslår att folkomröstningen äger rum samtidigt som det allmänna valet i september 2018. 

Därigenom blir kostnaderna betydligt mindre än om man ordnar folkomröstning på en helt annan 

dag. Det förutsätter naturligtvis att bygget av den stora parkeringsanläggningen under 

Rosenträdgården inte startar före folkomröstningen.  

 

Om kommunen mot förmodan inte godkänner tillräckligt många av de 11487 namnen, vill vi 

framhålla följande: I våras i början av namninsamlingskampanjen frågade jag, på uppmaning av 

medborgare som stödde vår namninsamling men ogärna ville skriva på personnummer, en 

kommunal tjänsteman om vi måste ha hela personnumret. Han svarade ja, men drog lite på det och 

sade att de kanske kan räkna även dem utan fullständigt personnummer, om det behövs för att få 

tillräckligt antal. Vi har naturligtvis för säkerhets skull uppmanat människor, som vill skriva på, att 

skriva hela personnumret. Trots det har det ändå blivit 386 personer som skrivit de sex första men 

inte de fyra sista siffrorna i personnumret och 227 personer, som inte alls skrivit personnummer, 

men i övrigt skrivit tillräckliga uppgifter. Mot bakgrund av vad tjänstemannen sade begär vi att 

kommunen räknar även dem med ofullständigt personnummer och kanske även dem helt utan 

personnummer, under förutsättning att det ändå går att identifiera personerna som kommunalt 

röstberättigade i Helsingborg, om det behövs för att få tillräckligt många namn för att 

kommunfullmäktige ska behandla frågan om folkomröstning. Många människor har framhållit att 

myndigheterna uppmanar dem att inte lämna ut personnummer. 

 

Om vi får brev med namnlistor på tisdagen 31/10 efter att vi överlämnat våra namnlistor, kommer vi 

att lägga in dem i ett kuvert till Kommunfullmäktiges ordförande, som vi lämnar in i Rådhusets 

reception före stängningsdags tisdagen 31/10. Det kan också vara någon privatperson, som sent fått 

en lista och gör samma sak. Därefter lämnar vi inga fler namnlistor.  

 

Om något skulle vara oklart förutsätter vi att kommunen i enlighet med rekommendationer i Sveriges 

Kommuner och Landstings faktablad nr 8 ”Det förstärkta folkinitiativet” samråder med detta 

folkinitiativ i första hand genom  

Stig Broqvist 

Godemansgatan 4, 256 56 Helsingborg, 042-282739, (0730-780634) stig.broqvist@telia.com  


