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Överklagande av Kommunstyrelsens i Helsingborg beslut 2018-01-10 § 19. 
Angående begäran om folkomröstning om 
Landborgsgaraget/Landborgskopplingen, Dnr 00688/2017” 
 

Enligt uppgift via e-post från Stadsledningsförvaltningen 2018-01-18 publicerades beslutet på 

stadens digitala anslagstavla 2018-01-15 och att beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten 

i Malmö senast tre veckor därefter. Det betyder att överklagandet måste komma in senast 

2018-02-05.  

  

Kommunstyrelsen beslöt att kontrollera de återstående namnunderskrifterna. För den som 

bara är ytligt insatt i ärendet, verkar det bra. Kommunstyrelsens delegationsbeslut från 2017-

12-13 att inte hantera namninsamlingen vidare upphävdes. Skulle man bara fortsätta 

granskningen eller skulle man också på nytt granska de namn man underkänt? Det stod 

tydligen inte klart för alla som vara närvarande, enligt muntliga uppgifter från en som var 

närvarande.  

 

Men läser man protokollet framgår det hur galet det är. Det står i protokollet: ”Därför föreslår 

ordföranden, trots att genomförda kontroller visar att antalet som står bakom initiativet inte 

uppgår till minst tio procent av kommunens röstberättigade, att staden ska kontrollera 

resterande namnunderskrifter för att skapa ytterligare tydlighet.” Om kommunstyrelsens 

ordförande överhuvudtaget har satt sig in i ärendet, alltså ordentligt läst mitt överklagande av 

delegationsbeslutet, så vet han att ovanstående citat inte är med sanningen överensstämmande. 

Kommunen har inte visat att antalet namn inte uppgår till minst tio procent av de 

röstberättigade i kommunen. Detta har jag utförligt visat i mitt överklagande av 

delegationsbeslutet från 2017-12-13.  

 

En del av de namn som underkänts av kommunen har helt klart underkänts på felaktiga 

grunder. Ingen kan rimligen tycka att namnunderskrifter ska underkännas bara för att en siffra 

kan missuppfattas och tolkas som annat än det är avsett. Vi fann flera sådana exempel i de 

urval vi granskade. Hur många sådana fall det finns vet ingen. Därför måste alla underkända 

namn granskas på nytt.  
 

Förvaltningsrättens uppgift är att ta ställning till om det överklagade beslutet ska upphävas 

eller inte. Däremot kan inte Förvaltningsrätten besluta om vilket beslut som bör ersätta det 

upphävda beslutet. Däremot vill jag här peka på vad kommunstyrelsen borde besluta.  

 

 



Vad som borde göras 
Kommunstyrelsen måste ålägga kommunledningen att granskningen och räkningen av de 

namn som underkänts måste göras om och att de som ännu inte räknats måste räknas. Innan 

ett namn får underkännas måste man granska det i ett kommuninvånarregister, där man kan 

söka både på namn, adress och personnummer för att se till att ingen underkänns på felaktiga 

grunder. Alternativt skulle Länsstyrelsen, notarius publicus eller någon annan oberoende 

myndighet kunna granska och räkna namnen i stället.  
 

Yrkande 
Jag yrkar att Förvaltningsrätten i Malmö upphäver Kommunstyrelsens beslut 2018-01-10, § 

19. Dessutom kvarstår mitt yrkade att Förvaltningsrätten i Malmö upphäver 

delegeringsbeslutet 2017-12-13. 
 
Bilagor: 
Bilaga 1. Protokollet från Kommunstyrelsen i Helsingborg § 19 2018-01-10 

Bilaga 2. Mitt överklagande av Delegeringsbeslut 2017-12-13 ”§ 36. Angående begäran om 

folkomröstning om Landborgsgaraget/Landborgskopplingen, Dnr 00688/2017” 
 

 

Med vänlig hälsning 

 

Stig Broqvist 

Jag överklagar detta beslut både som privatperson, medborgare i kommunen Helsingborgs stad och 

som representant för Jordens Vänner Helsingborg.  

 

Adress: 

Godemansgatan 4 

256 56 Helsingborg 

042-282739 

stig.broqvist@telia.com  

 


