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 Dan Karlsson 
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Anslaget sätts upp 2020-10-02 Anslaget tas ned 2020-10-26 
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Underskrift   
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Ledamöter Christina Johansson (M) Ordförande, Dan Avdic Karlsson (V) 1:e vice 
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PROTOKOLL 2 (11) 
Sammanträdesdatum  

2020-10-02  

Valnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Innehåll 

Ärende Sida 

Val av justerare ............................................................................................................... 3 

Fastställande av föredragningslistan ........................................................................... 4 

Närvarorätt vid valnämndens sammanträde ............................................................ 5 

Information om folkomröstningen den 27 september 2020 i Malung-Sälens 
kommun........................................................................................................................... 6 

Avstämning av läget kring Corona/Covid-19 med anledning av genomförandet 
av kommunal folkomröstning kring Medåkers skola och den framtida 
skolorganisationen ......................................................................................................... 7 

Folkinitiativ om en rådgivande folkomröstning om en kommunal skola i 
Medåker ........................................................................................................................... 8 

  



  
PROTOKOLL 3 (11) 
Sammanträdesdatum  

2020-10-02  

Valnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 24  

Val av justerare 

Valnämndens beslut 

1. Dan Karlsson (V) utses att tillsammans med ordföranden justera 

dagens protokoll.  
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§ 25  

Fastställande av föredragningslistan 

Valnämndens beslut 

1. Föredragningslistan godkänns med följande tillägg: 

- Närvarorätt vid valnämndens sammanträde 

 

2. Under förutsättning att valnämnden finner det lämpligt att 

föreslå ett nytt datum för folkomröstning läggs följande ärende 

till föredragningslistan: 

- Folkinitiativ om en rådgivande folkomröstning om en 

kommunal skola i Medåker  
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§ 26  

Närvarorätt vid valnämndens sammanträde 

Valnämndens beslut 

1. Följande personers närvaro vid punkt fyra på dagens 

sammanträde, Information om folkomröstningen den 27 september 

2020 i Malung-Sälens kommun, godkänns: 

- Ronny Larsson, ordförande valnämnden i Malung-Sälens 

kommun 

- Mats Gustafsson, valsamordnare Malung-Sälens kommun 

- Annika Larsson, medicinsk ansvarig sjuksköterska, Malung-

Sälens kommun 

- Emma Sjöblom, Valmyndigheten 

Sammanfattning 

I kommunallagen 6 kap 26 § finns bestämmelser om närvarorätt vid 

nämndsammanträden. I kommunstyrelsens och nämndernas 

reglementen under § 32 ges nämnden rätten att bestämma om 

närvaro vid nämndens sammanträden.  

Följande personer föreslås ges närvarorätt vid punkt fyra på dagens 

sammanträde, Information om folkomröstningen den 27 september 2020 i 

Malung-Sälens kommun: 

- Ronny Larsson, ordförande valnämnden i Malung-Sälens 

kommun 

- Mats Gustafsson, valsamordnare Malung-Sälens kommun 

- Annika Larsson, medicinsk ansvarig sjuksköterska, Malung-

Sälens kommun 

- Emma Sjöblom, Valmyndigheten  
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§ 27  

Information om folkomröstningen den 27 september 
2020 i Malung-Sälens kommun 

Valnämndens beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Malung-Sälens kommun planerade att genomföra en folkomröstning 

den 17 maj 2020 som kom att senareläggas på grund av 

Corona/Covid-19. Folkomröstningen genomfördes istället den 27 

september 2020 med ett antal anpassningar utifrån rådande 

smittoläge.  

Ordföranden i Malung-Sälens kommuns valnämnd samt 

valsamordnaren och medicinskt ansvarig sjuksköterska deltar via 

länk för att informera om genomförandet.  
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§ 28 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 

Beslut 

1. Under förutsättning att genomförandet av en rådgivande 

folkomröstning om en kommunal skola i Medåker sker, föreslår 

valnämnden den 28 februari 2021 som nytt datum för 

folkomröstningen. 

Sammanfattning 

Valnämnden diskuterar genomförandet av folkomröstningen i närtid 

med smittskyddsaspekten i åtanke.  

Yrkande 

Ordföranden yrkar att under förutsättning att genomförandet av en 

folkomröstning om en kommunal skola i Medåker fortfarande är 

aktuell, föreslår valnämnden den 28 februari 2021 som nytt datum 

för genomförandet.  
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§ 29 VN 18/2019-111 

Folkinitiativ om en rådgivande folkomröstning om en 
kommunal skola i Medåker 

Beslut 

Under förutsättning att genomförandet av en rådgivande 

folkomröstning fortfarande är aktuell föreslår valnämnden att 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Den rådgivande folkomröstningen äger rum den 28 februari 

2021. 

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. Tre vita valsedlar tas fram, med två olika svarsalternativ samt 

möjlighet att rösta utan att ta ställning.  

4. Budröstning tillåts till samtliga. 

5. Röstsammanräkningen ska senast vara avslutad måndagen 

den 1 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. Den 30 januari 2020, § 6, 

beslutade kommunfullmäktige att folkomröstningen skulle 

genomföras söndagen den 29 mars. 

Beslutet fattades utifrån att det 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 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. För att ordna 
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folkomröstningen beviljades valnämnden ett tilläggsanslag om 

485 000 kronor ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsett i budget 

år 2020. 

Med anledning av coronaviruset, covid-19, och 

folkhälsomyndighetens rekommendationer för att begränsa 

smittspridningen beslutade kommunfullmäktige den 19 mars 2020, § 

30, att senarelägga folkomröstningen. Valnämnden fick i uppdrag att 

bevaka läget kring pandemin och återkomma till 

kommunfullmäktige med förslag till nytt datum för 

folkomröstningen. Kostnader för de förberedelser som hann göras 

och behöver göras på nytt, uppgår till 143 000 kronor. 

Kommunfullmäktige fattade den 14 maj 2020, § 83 beslut om 

organisationsöversyn om den framtida skolorganisationen i Arboga 

kommun. Beslutet innebar bland annat att Medåkers skola lades ned 

från höstterminen 2020. Eleverna går från höstterminen 2020 på 

skolor i Arboga tätort. 

Skolinspektionen beslutade den 21 september 2020 att godkänna 

Medåkers Friskola ekonomisk förening som huvudman för 

förskoleklass, grundskola årskurserna 1-6 och fritidshem från 

tidigast höstterminen 2021. Skolan kommer att profileras mot natur 

och idrott. 

Anpassningar till smittläget 

Med anledning av den rådande situationen kring Corona/Covid-19 

behöver särskilda anpassningar göras för att folkomröstningen ska 

kunna genomföras på ett så säkert sätt som möjligt. Anpassningarna 

utformas utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer och tas 

fram i dialog med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 

samt  smittskyddsläkaren på Region Västmanland. Vilka 

anpassningar som behöver tillämpas kommer att fastslås närmare 

folkomröstningsdatumet. I samband med att röstkorten skickas ut 

kommer konkreta smittskyddsåtgärder att offentliggöras, exempel 

på åtgärder är utökad möjlighet för budröstning, förstärkt 

bemanning i röstningslokalerna för att hantera köer och insläpp 

m.m. 
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Dag för omröstningen 

Efter samråd med valmyndigheten föreslås nytt datum för 

folkomröstningen till den 28 februari 2021. 

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 Medborgarhuset 

Götlunda - Medåker 1 701 Götlunda skola 

 

Den fråga och de svarsalternativ som skall ställas till de röstberättigade 

Tre vita valsedlar tas fram där det finns två olika svarsalternativ 

samt möjlighet att rösta utan att ta ställning. 
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Informationsinsatser 

Den kommunikationsplan som togs fram inför tidigare 

folkomröstningsdatum kommer att revideras. 

Röstsedlarnas antal, innehåll och utseende 

Tre vita valsedlar. 

Förtidsröstning 

Röstning kan ske genom förtidsröstning i centrala Arboga och 

förtidsröstning på valdagen i Medåker. 

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

Budröstning tillåts utan begränsning. 

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. 

  

  


