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Sammanträdesdatum  

2020-02-21  

Valnämnden 
 

 

  
Utses att justera Marianne Samuelsson 
  
Justeringens plats 
och tid 

Kommunkansliet 
 

Sekreterare   Paragrafer 7–15 

 Sara Hallman Jecic  
  
Ordförande   

 Dan Avdic Karlsson  
  
Justerare  

 Marianne Samuelsson 
  

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

2020-02-21 Organ Valnämnden 
 

Anslaget sätts upp 2020-03-02 Anslaget tas ned 2020-03-24 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunstyrelseförvaltningen rådhuset 
 

Underskrift   

   
 

 

Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 10:00–10:40 
  
Ledamöter Dan Avdic Karlsson (V) 1:e vice ordförande, Kjell Persson (S) 2:e vice 

ordförande, Marianne Samuelsson (L). 
 

  

Tjänstgörande 
ersättare 

Kjell Wendin (KD), Kerstin Rosenkvist (S). 
  

Övriga Ylva Petersson kanslichef, Anita Nyberg valadministratör, Sara Hallman 
Jecic utredningssekreterare. 
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§ 7  

Fastställande av föredragningslistan 

Valnämndens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs.  
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§ 8  

Val av justerare 

Valnämndens beslut 

1. Marianne Samuelsson (L) utses att tillsammans med ordföranden 

justera dagens protokoll.  
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§ 9 VN 16/2019-008 

Dokumenthanteringsplan för valnämnden 

Valnämndens beslut 

1. Dokumenthanteringsplan för valnämnden godkänns. 

Sammanfattning 

Enligt gällande arkivreglemente, antaget av kommunfullmäktige den 

24 september 2015, § 108, ska varje myndighet upprätta en plan som 

beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras. Kravet 

grundas på bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagstiftningen. 

Dokumenthanteringsplanen kan ses som en lathund för vad som ska 

göras med information som hanteras av myndigheten – vad som ska 

bevaras, vad som ska gallras och efter hur lång tid gallring ska ske. 

En handling är inte gallringsbar om den inte finns upptagen i 

gallringsföreskrifterna utan måste då bevaras.   
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§ 10 VN 4/2020-111 

Förordnande av röstmottagare på omröstningsdagen 

Valnämndens beslut 

2. Förordna föreslagna personer som röstmottagare i Arboga 

kommuns omröstningslokaler vid folkomröstningen den 29 mars 

2020. 

Sammanfattning 

Intresseanmälningar för att arbeta som röstmottagare vid 

folkomröstningen 2020 har kommit in till kommunkansliet. En 

förteckning har sammanställts men då avhopp förekommer bland 

röstmottagarna kommer listan att behöva uppdateras löpande. 

En förutsättning för att jobba som röstmottagare är genomförd 

utbildning. 

__________ 
 
Skickas till: 
Röstmottagarna 
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§ 11 VN 4/2020-111 

Förordande av ambulerande röstmottagare 

Valnämndens beslut 

1. Till ambulerande röstmottagare i samband med den kommunala 

folkomröstningen 2020 utses: 

- Anita Nyberg 

- Carina Widholm Johansson 

- Jessica Hänninen 

- Ylva Petersson 

- Sara Hallman Jecic 

Sammanfattning 

De som inte har möjlighet att ta sig till sin vallokal eller 

förtidsröstningslokal ska av kommunen kunna bli erbjuden 

möjlighet till ambulerande röstmottagning. Minst två röstmottagare 

tar sig till platsen där den röstande befinner sig för att ta emot rösten. 

Rösten görs i ordning på samma sätt som en röst i en lokal för 

förtidsröstning. 

__________ 
 
Skickas till: 
Röstmottagarna 
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§ 12 VN 4/2020-111 

Förordnande av röstmottagare till förtidsröstning 

Valnämndens beslut 

1. Till röstmottagare i stadsbibliotekets lokal under hela 

förtidsröstningsperioden den 16–29 mars 2020 förordnas: 

- Ingrid Broqvist 

- Inger Andersson 

- Ingrid Östling 

- Agneta Karlsson 

- Eva Petri 

Sammanfattning 

Enligt valnämndens beslut 2020-01-21, § 3, kommer förtidsröstning 

att anordnas i bibliotekets lokaler under perioden 16-29 mars i 

samband med folkomröstningen 2020. 

__________ 
 
Skickas till: 
Röstmottagarna 
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§ 13 VN 6/2020-111 

Informationsinsatser i samband med folkomröstningen 
2020 

Valnämndens beslut 

1. Kommunikationsplan i samband med kommunal 

folkomröstning 2020 godkänns med följande tillägg: 

 

- Under avsnittet kontaktperson/kontaktpersoner läggs 

"representant från valnämnden" till. 

 

Sammanfattning 

Arbogas kommunfullmäktige har beslutat att en rådgivande 

kommunal folkomröstning om Medåkers skola och den framtida 

skolorganisationen ska genomföras den 29 mars 2020. 

Syftet med kommunikationsplanen är att genom god planering 

samordna samtliga kommunikativa insatser för bästa möjliga effekt. 

Planen tjänar också som ett internt diskussions- och 

förankringsunderlag. 

Målet med kommunikationsinsatserna är att skapa kännedom om: 

• Att en rådgivande kommunal folkomröstning ska äga rum 

den 29 mars 2020 

• Hur kommuninvånarna på olika sätt kan rösta 

• Vilka röstningsalternativ som finns 

Förslag till beslut 

1. Kommunikationsplan i samband med kommunal folkomröstning 

2020 godkänns. 

 

Yrkande 

Dan Karlsson (V) yrkar att kommunikationsplanen godkänns med 

följande tillägg: 
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- Under avsnittet kontaktperson/kontaktpersoner läggs 

"representant från valnämnden" till. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelse-

förvaltningens förslag mot bifall till Dan Karlssons (V) yrkande och 

finner att valnämnden beslutar enligt Dan Karlssons (V) yrkande.  
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§ 14 VN 5/2020-111 

Valpropaganda i samband med folkomröstningen 2020 

Valnämndens beslut 

1. Påverkans- och propagandaarbete får inte bedrivas inom 20 

meter från entrén till omröstnings- eller 

förtidsröstningslokalerna, 

2. Om oklarheter råder om propaganda sker på behörighet 

avstånd eller ej är det distriktets eller 

förtidsröstningsmottagningens ordförande i samråd med 

valnämndens kansli som fattar beslut. 

Sammanfattning 

Vid allmänna val får det på röstmottagningsställen eller i utrymmen 

intill detta inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att 

påverka eller hindra väljarna i deras val enligt vallagen 8 kapitlet 3 §. 

Valnämnden har möjlighet att besluta om anvisningar för 

propaganda i anslutning till röstningslokalerna i samband med den 

kommunala folkomröstningen den 29 mars. 

Med propaganda menas: 

• Affischering 

• Utdelning av broschyrer, flygblad, eller annan skriftlig 

information 

• Muntlig information/agitation med eller utan högtalare eller 

teknisk utrustning  
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§ 15  

Rapportering kring arbetet med kommunal 
folkomröstning 

Valnämndens beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

- Förslag på röstkort och valsedel presenteras, Sparven & co. - 

Arboga Skrivbyrå har fått underlaget för att genomföra 

tryckningen som ska vara klart den 10 mars, 

- Eftersom det enbart finns en valsedel kommer inte 

valsedelställ att användas i lokalerna, istället kan den 

valförrättare som delar ut valkuvert även dela ut valsedel till 

de som kommer för att rösta, 

- En rutin för preliminär och slutlig rösträkning kommer att tas 

fram som stöd vid rösträkningen. 


