
  
PROTOKOLL 1 (7) 
Sammanträdesdatum  

2020-03-30  

Valnämnden 
 

 

  
Utses att justera Hans Ivarsson 
  
Justeringens plats 
och tid 

 
 

Sekreterare   Paragrafer 16–20 

 Sara Hallman Jecic  
  
Ordförande   

 Kjell Persson  
  
Justerare  

 Hans Ivarsson 
  

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

2020-03-30 Organ Valnämnden 
 

Anslaget sätts upp 2020-04-01 Anslaget tas ned 2020-04-23 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunstyrelseförvaltningen rådhuset 
 

Underskrift   

   
 

 

Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 13:15–13:40 
  
Ledamöter Kjell Persson (S) 2:e vice ordförande, Marianne Samuelsson (L), Lena Träff 

(S). 
 

  

Tjänstgörande 
ersättare 

Hans Ivarsson (C), Kjell Wendin (KD). 
  

Övriga Ylva Petersson kanslichef, Sara Hallman Jecic utredningssekreterare. 
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§ 16  

Fastställande av föredragningslistan 

Valnämndens beslut 

1. Föredragningslistan godkänns.  
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§ 17  

Val av justerare 

Valnämndens beslut 

1. Hans Ivarsson (C) utses att tillsammans med ordföranden 

justera dagens protokoll.  
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§ 18 VN 7/2020-111 

Kommunfullmäktiges ställningstagande kring 
folkomröstningen 29 mars med anledning av 
Coronaviruset/Covid-19 

Valnämndens beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 19 mars, § 

30, att senarelägga den planerade folkomröstningen om att det ska 

finnas en kommunal skola i Medåker och den framtida 

skolorganisationen, som skulle ha ägt rum den 29 mars. Vidare fick 

valnämnden i uppdrag att bevaka läget kring coronaviruset, covid-

19, och återkomma till kommunfullmäktige med förslag till nytt 

datum för folkomröstningen. 

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut har valnämndens 

kansli genomfört ett antal åtgärder. Bland annat informerat väljare 

genom kommunens hemsida, kommunens facebooksida, 

pressmeddelande och annonsering, meddelat röstmottagare, avbokat 

lokaler med mera.  
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§ 19 VN 8/2020-111 

Hantering av inkomna förtidsröster med anledning av 
beslut om att senarelägga den kommunala 
folkomröstningen 

Valnämndens beslut 

1. De förtidsröster som inkommit i samband med den 

kommunala folkomröstningen om Medåkers skola och den 

framtida skolorganisationen gallras. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 19 mars 2020, § 

30, att senarelägga den kommunala folkomröstningen om Medåkers 

skola och den framtida skolorganisationen med anledning av 

Corona-viruset, Covid-19. 

I samband med kommunfullmäktiges beslut avbröts den pågående 

förtidsröstningsmottagningen. Förtidsröstningen skulle ha pågått 

under perioden 2020-03-16 – 2020-03-29. Vid avbrottet hade totalt 178 

stycken förtidsröster inkommit, samtliga till bibliotekets 

förtidsröstningsmottagning. 

I samråd med valmyndigheten har bedömningen gjorts att i 

avsaknad av bestämmelser för hanteringen av samtliga typer av 

avvikelser, bör hanteringen ske på motsvarande sätt som för 

brevröster som av någon anledning inte kommit med vid 

rösträkningen enligt 7 kap. 15 § vallagen. 

Det innebär att de förtidsröster som inkommit innan dess att beslutet 

om att senarelägga folkomröstningen på obestämd tid fattades, ska 

destrueras. Den grundlagsstadgade valhemligheten för de väljare 

som avgivit sina röster vid förtidsröstningen bedöms upprätthållas 

bäst genom en sådan ordning.  



  
PROTOKOLL 7 (7) 
Sammanträdesdatum  

2020-03-30  

Valnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 20  

Information om kostnader för den kommunala 
folkomröstningen 

Valnämndens beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Kanslichefen redogör för en kostnadsberäkning för arbetet med den 

kommunala folkomröstningen som efter beslut i 

kommunfullmäktige 2020-03-19, § 30, har blivit senarelagd. 

Totalt beräknas utgifterna hittills ha uppgått till cirka 200 000 kronor. 


