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 Sara Hallman Jecic  
  
Ordförande   

 Dan Avdic Karlsson  
  
Justerare  

 Lena Träff 
  

  Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Sammanträdes-
datum 

2019-12-04 Organ Valnämnden 
 

Anslaget sätts upp 2019-12-18 Anslaget tas ned 2020-01-09 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunstyrelseförvaltningen rådhuset 
 

Underskrift   

   
 

 

Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 13:15–14:00 
  
Ledamöter Dan Avdic Karlsson (V) 1:e vice ordförande, Kjell Persson (S) 2:e vice 

ordförande, Marianne Samuelsson (L), Lena Träff (S). 
 

  

Tjänstgörande 
ersättare 

Hans Ivarsson (C). 
  

Övriga Kjell Wendin (KD), Sune Gustavsson (OPA), Göran Harring (S), Kerstin 
Rosenkvist (S), Ylva Petersson kanslichef, Sara Hallman Jecic 
utredningssekreterare. 
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§ 24  

Fastställande av föredragningslistan 

Valnämndens beslut 

1. Föredragningslistan godkänns.  
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§ 25  

Val av justerare 

Valnämndens beslut 

1. Lena Träff (S) utses att tillsammans med ordföranden justera 

dagens protokoll.  
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§ 26 VN 18/2019-111 

Kommunal folkomröstning om att det ska finnas en 
kommunal skola i Medåker och kommunens 
skolorganisation med förslag till beslut i 
kommunfullmäktige 

Valnämndens beslut 

Valnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta 

1. Folkomröstningen äger rum den 29 mars 2020. 

2. Distrikten norr om Arbogaån röstar i Vasagymnasiet och söder 

om Arbogaån röstar på biblioteket. Götlunda/Medåker röstar i 

Götlunda skola och det anordnas förtidsröstning på valdagen i 

Medåker. 

3. Förslag till de svarsalternativ som ska finnas för att kunna kryssa 

i ett alternativ på en vit valsedel kommer att beredas till 

kommunstyrelsens sammanträde 14 januari. 

4. Ambulerande röstmottagning ska ordnas och budröstning tillåts. 

5. Röstsammanräkningen ska senast vara avslutad måndagen den 

30 mars kl 16.00. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2019 att enligt 

begäran om folkomröstning (folkinitiativ) ordna en rådgivande 

folkomröstning om kommunal skola i Medåker och den framtida 

skolorganisationen i Arboga kommun. 

För att ordna folkomröstningen beviljas valnämnden ett 

tilläggsanslag om 485 000 kronor som täcks ur kommunfullmäktiges 

anslag för oförutsett i budget år 2020. 

Valnämnden får i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige 

med de förslag till beslut som krävs för att genomföra 

folkomröstningen. 

Den 25 september 2019 lämnades en begäran om folkomröstning 

(folkinitiativ) om att det ska finnas en kommunal skola i Medåker in 

till Kommunfullmäktige i Arboga. ”Motivering: för att kunna 
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utveckla Medåker anser vi att skolan är viktig. Vi vill att skolan ska 

drivas i kommunal regi samt profileras mot idrott och natur.”  

Kommunens valnämnd ansvarar för att genomföra en kommunal 

folkomröstning och kommer att bereda de beslut som fullmäktige 

ska fatta enligt lag om kommunal folkomröstning. 

Dag för omröstningen 

Efter samråd med valmyndigheten föreslås datum för 

folkomröstningen till den 29 mars 2020. Dagen för folkomröstningen 

skall beslutas efter samråd med den centrala valmyndigheten. 

Samrådet skall ske senast tre månader före omröstningsdagen. 

Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler 

Ett omröstningsdistrikt skall omfatta ett eller flera valdistrikt. 

En sammanläggning av distrikten till två distrikt i tätorten. 

Götlunda/Medåker kvarstår som eget distrikt, med förtidsröstning i 

Medåker på valdagen. 

Valdistrikt 

Röstberättigade 

kommunval 2018 Vallokal 

Ladubacksgärdena-

N Skogen 
1 272   

Prästgärdet 1 126   

Landsförsamlingen-

Vasastaden 
1 124   

Herrängen-

Ekbacken 
918   

  4 440 Vasagymnasiet 

Sturestaden-

Nästkvarn 
1 457   

Ringsborg-

Strömsborg 
1 619   

Brattberget-

Strömsnäs 
1 777   

  4 853 Biblioteket 

Götlunda - Medåker 1 701 Götlunda skola 
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Den fråga och de svarsalternativ som skall ställas till de röstberättigade 

En vit valsedel tas fram där det finns två olika svarsalternativ. 

Antingen att lägga ned eller inte lägga ned Medåkers skola. Förslag 

till formulering av svarsalternativen kommer att presenteras vid 

kommunstyrelsens sammanträde den 14 januari 2020. 

Röstsedlarnas antal, innehåll och utseende 

En vit valsedel. 

Förtidsröstning 

Röstning kan ske genom förtidsröstning på biblioteket och 

förtidsröstning på valdagen i Medåker.  

Hur röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i 
omröstningslokalen 

Ambulerande röstmottagning ska ordnas och budröstning tillåts. 

När röstsammanräkningen senast skall vara avslutad 

Preliminär sammanräkning görs under omröstningsdagen i 

omröstningsdistrikten och under måndagen äger slutlig 

sammanräkning rum av valnämnden med stöd av personal från 

kommunstyrelseförvaltningens kansli. Sammanräkningen ska vara 

avslutad senast kl 16.00. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 27 VN 19/2019-111 

Bemanning och öppettider för omröstningslokalerna 

Valnämndens beslut 

1. Omröstningslokalerna är öppna mellan kl 9.00-12.00 samt  

kl 14.00-17.00 på omröstningsdagen. 

2. Omröstningslokalerna bemannas med en ordförande och fyra 

röstmottagare. 

Sammanfattning 

Kanslichefen redogör för förslag på öppettider på omröstningsdagen 

samt lokalernas bemanning. 

Intresseförfrågan kommer att skickas ut till de som tidigare 

tjänstgjort vid allmänna val och ärendet om bemanningen i lokalerna 

återkommer på ett kommande möte med valnämnden. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 28 VN 20/2019-111 

Förtidsröstning i samband med kommunal 
folkomrösting, samt bemanning och öppettider 

Valnämndens beslut 

1. Förtidsröstning anordnas på biblioteket under perioden 16 - 29 

mars 2020 med följande öppettider: 

- mån-fre kl 14.00-19.00 

- lör kl 11.00-14.00 

- valdagen kl 9.00-12.00 samt 14.00-15.00, 

 

2. Förtidsröstningslokalen i biblioteket bemannas med två 

röstmottagare per pass. 

 

3. Förtidsröstning anordnas i Medåker på valdagen med följande 

öppettider: 

- kl 09.00-12.00 samt 13.30-15.00, 

 

4. Förtidsröstningslokalen i Medåker bemannas med tre 

röstmottagare. 

Sammanfattning 

Kanslichefen redogör för föreslagna öppettider för förtidsröstning i 

samband med genomförandet av kommunal folkomröstning den 29 

mars 2020. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 29 VN 21/2019-111 

Särskilda föreskrifter vid folkomröstningen 

Valnämndens beslut 

1. På valsedel ska ett kryss sättas för något av förslagen, vid ett 

uteblivet kryss eller fler än ett kryss så underkänns 

omröstningssedeln. 

2. Möjlighet för ångerröstning kommer inte att finnas. 

3. Röstnings på kommunens vårdboenden kommer inte att 

genomföras. 

Sammanfattning 

Vid genomförandet av en kommunal folkomröstning kan 

valnämnden besluta om röstningsförfarandet som vid allmänna val 

annars är lagstadgade. 

Angående röstning på vårdboenden som annars har genomförts vid 

allmänna val kommer kommunens vårdboenden att informeras om 

möjlighet för budröstning och ambulerande röstmottagning. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 30 VN 22/2019-111 

Arvoden till röstmottagare 

Valnämndens beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Arvodet för röstmottagare som tjänstgör i omröstningslokal 

indexuppräknas efter riksdagsledamotsarvodet. Ärendet 

återkommer på ett kommande möte med valnämnden för beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 31  

Information om genomförande av lokal folkomröstning 

Valnämndens beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Valnämnden får ta del av Valmyndighetens manual Kommunal 

folkomröstning mellan valen.  
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§ 32 VN 23/2019-110 

Kommande sammanträden för valnämnden 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden sammanträder under 2020 följande datum och tider: 

- 21 januari, kl 15.00 

- 21 februari, kl 10.00 

- 30 mars, kl 8.30  

 

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2019, ska en 

folkomröstning genomföras om att det ska finnas en kommunal 

skola i Medåker. Planerat datum för genomförande är söndag den 29 

mars 2020, datumet fastställs efter samråd med Valmyndigheten. 

Den 30 mars genomförs den slutgiltiga sammanräkningen av 

inkomna röster. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 


