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Sammanträdesdatum  

2020-08-19  

Valnämnden 
 

 

  
Utses att justera Kjell Persson 
  
Justeringens plats 
och tid 

 
 

Sekreterare   Paragrafer 21–23 

 Sara Hallman Jecic  
  
Ordförande   

 Christina Johansson  
  
Justerare  

 Kjell Persson 
  

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

2020-08-19 Organ Valnämnden 
 

Anslaget sätts upp 2020-08-31 Anslaget tas ned 2020-09-22 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunstyrelseförvaltningen rådhuset 
 

Underskrift   

   
 

 

Plats och tid Sturerummet, kl 11:00–11:20 
  
Ledamöter Christina Johansson (M) Ordförande, Kjell Persson (S) 2:e vice ordförande, 

Marianne Samuelsson (L) 
 

  

Övriga Ylva Petersson kanslichef, Sara Hallman Jecic utredningssekreterare 
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§ 21  

Fastställande av föredragningslistan 

Valnämndens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs.  
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§ 22  

Val av justerare 

Valnämndens beslut 

1. Kjell Persson (S) utses att tillsammans med ordföranden justera 

dagens protokoll.  
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§ 23 VN 7/2020-111 

Avstämning av läget kring Corona/Covid-19 med 
anledning av genomförandet av kommunal 
folkomröstning kring Medåkers skola och den framtida 
skolorganisationen 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden fortsätter att bevaka utvecklingen kring 

Corona/Covid-19 för att återkomma till kommunfullmäktige 

med ett nytt datum för folkomröstningen längre fram. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2020, § 6, om en 

rådgivande folkomröstning om att det ska finnas en kommunal skola 

i Medåker och kommunens skolorganisation, omröstningen 

beslutades att äga rum den 29 mars 2020. Med anledning av 

Corona/Covid-19 beslutade kommunfullmäktige den 19 mars 2020, 

§ 30, att senarelägga den kommunala folkomröstningen samt att ge 

valnämnden i uppdrag att bevaka läget kring viruset, och 

återkomma till kommunfullmäktige med förslag till nytt datum för 

folkomröstningen. 

I dagsläget kvarstår folkhälsomyndighetens rekommendationer för 

att begränsa smittspridningen, vilka även syftar till att skydda äldre 

och andra riskgrupper från smitta. Rekommendationerna för de som 

är 70 år och äldre som bland annat handlar om att undvika nära 

kontakt med andra människor begränsar en stor väljargrupps 

möjlighet att utöva sin rösträtt. I dagsläget råder även ett förbud mot 

offentliga tillställningar och sammankomster på över 50 personer. 

Valnämndens kansli har följt andra kommuners planering och 

anpassningar för att kunna genomföra kommunala folkomröstningar 

under rådande förutsättningar.  

Valnämndens ledamöter diskuterar möjligheterna för att kunna 

genomföra folkomröstningen inom de närmsta månaderna på ett 

tryggt sätt men finner svårigheter att i dagsläget ta ställning till ett 

nytt datum för folkomröstningen. Nämnden kommer istället att 

sammankallas längre fram för att stämma av läget kring 
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smittspridningen, aktuella föreskrifter samt folkhälsomyndighetens 

rekommendationer.  


