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Innehållsförteckning 
 
§ 3 Information från säkerhetssamordnare angående Covid 19  

pandemin 
§ 4 Beslut gällande folkomröstning samt om att anta föreskrifter  

för genomförande rådgivande folkomröstning i Tidaholms 
kommun 2021 

§ 5 Beslut om kommunikationsplan folkomröstning 2021  
§ 6 Rapporter och inkomna skrivelser  
§ 7 Anmälan av delegationsbeslut  
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§ 3 Information från säkerhetssamordnare angående Covid 19 
pandemin 
 
Valnämndens beslut 

• Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens säkerhetssamordnare Peder Samuelsson ger en information till 
valnämndens ledamöter angående rådande Covid 19 pandemi samt 
rekommendationer från folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra 
Götaland. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår valnämnden besluta att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 

-  
 
 



 1/7 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-04 
Valnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/3 

§ 4 Beslut gällande folkomröstning samt om att anta föreskrifter 
för genomförande rådgivande folkomröstning i Tidaholms 
kommun 2021 
 
Valnämndens beslut 

• Valnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 

- att dag för folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen är 
den 5 september 2021. 

- om följande omröstningsdistrikt och omröstningslokaler: 
 

Omröstningsdistrikt  Omröstningslokaler 
Tidaholms Innerstad Familjecentralen 
Tidaholm Östra Stadsbiblioteket 
Tidaholm Västra Rosenbergsskolan 
Tidaholm Norra Forshallen 
Hökensås Norra Hellidsskolan  
Hökensås Södra/Västra Velinga Bygdegård 
Dimbo m.fl.  Dimmehus 
 

- att följande fråga och svarsalternativ ska ställas till de röstberättigade: 
 
Tycker du att det särskilda boendet/äldreboendet Lindängen ska vara kvar? 
 

JA- till Lindängen som särskilt boende/äldreboende. 
NEJ- till Lindängen som särskilt boende/äldreboende. 
AVSTÅR- i form av en blank röstsedel. 
 

- att det ska vara tre gula röstsedlar med svart text. Röstsedeln ska ha 
format A 6 (105x 148 mm) och utformas enligt alternativ med komplett 
logotyp i bilaga ”Alternativ på röstsedlar”. 
 

- att röstning kan, utöver personlig inställelse i omröstningslokalen, ske 
genom budröstning, ambulerande röstmottagare, genom 
förtidsröstning på kommunens särskilda boenden samt genom 
förtidsröstning på Tidaholms stadsbibliotek följande tider: 

o 23 augusti 2021 kl. 10-18 
o 24 augusti 2021 kl. 10-16 
o 25 augusti 2021 kl. 10-18 
o 26 augusti 2021 kl. 10-18 
o 27 augusti 2021 kl. 10-16 
o 28 augusti 2021 kl. 10-13 
o 30 augusti 2021 kl. 10-18 
o 31 augusti 2021 kl. 10-16 
o 1 september 2021 kl. 10-18 
o 2 september 2021 kl. 10-18 
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o 3 september 2021 kl. 10-16 
o 4 september 2021 kl. 10-13 

 
- att rösträkningen senast ska vara avslutad den 10 september 2021. 

 
- att anta föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning i 

Tidaholms kommun 2021 enligt valnämndens förslag.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Tidaholms kommun beslutade 2021-01-25 (§ 8/2021) att 
genomföra en folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen efter att 
ett folkinitiativ lämnats in i augusti 2020.  
 
Av 2 § lagen (1994:692) om kommunala folkröstningar framgår bl.a. följande. I 
anslutning till att fullmäktige beslutar om att hålla en folkomröstning ska 
fullmäktige besluta om  

1. dag för omröstningen,  
2. omröstningsdistrikt och omröstningslokaler, 
3. den fråga och de svarsalternativ som ska ställas till de röstberättigade, 
4. röstsedlarnas antal, innehåll och utseende, 
5. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse 

i omröstningslokalen, samt 
6. när röstsammanräkningen senast ska vara avslutad. 

 
Det framgår även av bestämmelsen att beslut om dagen för folkomröstningen 
ska ske efter samråd med den centrala valmyndigheten senast tre månader 
innan omröstningsdagen samt att fullmäktige får besluta om de ytterligare 
föreskrifter som behövs för att genomföra folkomröstningen.  
 
Eftersom valnämnden ansvarar för kommunala folkomröstningar ska 
valnämnden bereda ärendet inför beslut i kommunfullmäktige.  
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett underlag till föreskrift för 
rådgivande folkomröstning i Tidaholms kommun. Av föreskriften framgår de 
beslut som fullmäktige enligt lag måste fatta och även ytterligare föreskrifter 
som är nödvändiga för att genomföra folkomröstningen.  
 Dessa gäller följande:  

- riskbedömning med anledning av covid-19 
- information  
- rösträtt 
- röstlängd 
- röstkort 
- utläggning av röstsedlar 
- valkuvert/röstkuvert 
- röstmottagare 
- röstning 
- röstning i omröstningslokal 
- ångerröstning 
- hantering av förtidsröster 
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- röstning genom bud 
- rösträkning 
- slutlig sammanräkning 
- resultat 
- förvaring och arkivering 
- ytterligare föreskrifter 
- överklagande 

 
Samtliga av ovanstående framgår av förslaget till föreskrifter.  
 
När det gäller den rådande situationen med covid-19 konstaterar förvaltningen 
att det inte går att fastställa hur situationen kommer att vara i oktober. I 
föreskrifterna uttrycks därför att valnämnden ansvarar för att genomföra 
riskbedömning utifrån aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten 
samt att följa de regler gällande covid-19 som är tillämpliga. I bifogade 
handlingar finns en riskbedömning som förvaltningen gjort utifrån nuvarande 
läge, som ett exempel. Utifrån de förutsättningar som föreligger när 
folkomröstningen närmar sig kommer förvaltningen att ta fram ett nytt underlag 
till valnämnden. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att valnämnden beslutar föreslå 
kommunfullmäktige anta föreskrift för rådgivande folkomröstning i Tidaholms 
kommun samt att fatta de särskilt angivna besluten. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår valnämnden föreslå att kommunfullmäktige 
beslutar:  

 
- att dag för folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen är 

den 17 oktober 2021 
- om följande omröstningsdistrikt och omröstningslokaler: 
 

Omröstningsdistrikt  Omröstningslokaler 
Tidaholms Innerstad Familjecentralen 
Tidaholm Östra Stadsbiblioteket 
Tidaholm Västra Rosenbergsskolan 
Tidaholm Norra Forshallen 
Hökensås Norra Hellidsskolan  
Hökensås Södra/Västra Velinga Bygdegård 
Dimbo m.fl.  Dimmehus 
 

- att följande fråga och svarsalternativ ska ställas till de röstberättigade: 
 
Tycker du att det särskilda boendet Lindängen ska vara kvar? 
 

JA- Förslag 1: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska 
vara kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att 
besluta om besparingen på andra områden inom social- och 
omvårdnadsnämndens område.  
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Förslag 2: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara 
kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att besluta om 
den skattehöjning som krävs för att finansiera bevarandet av det 
särskilda boendet Lindängen.  
 
Förslag 3: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara 
kvar och att därmed den kommunala skattesatsen höjs från 
22,07 till 22,23 per skattekrona. 
 
Förslag 4: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara 
kvar och att därmed anpassningsåtgärd xxx genomförs. 
 
NEJ- Jag vill inte att det särskilda boendet Lindängen ska kvar.  
 
AVSTÅR- Jag avstår från att ta ställning i frågan.  

 
- att det ska vara en röstsedel med svart text som är antingen vit eller 

gul. Röstsedeln ska ha format A 6 (105x 148 mm) och utformas enligt 
alternativ med komplett logotyp/med textlogotyp i bilaga ”Alternativ på 
röstsedlar”.  

- att röstning kan, utöver personlig inställelse i omröstningslokalen, ske 
genom budröstning samt genom förtidsröstning på Tidaholms 
stadsbibliotek följande tider: 

o   9 oktober 2021 kl. 10-13 
o 11 oktober 2021 kl. 10-18 
o 12 oktober 2021 kl. 10-16 
o 13 oktober 2021 kl. 10-18 
o 14 oktober 2021 kl. 10-18 
o 15 oktober 2021 kl. 10-16 
o 16 oktober 2021 kl. 10-13 

- att rösträkningen senast ska vara avslutad den 19 oktober 2021 
- att anta föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning i 

Tidaholms kommun 2021.  
 

- Jan-Ove Piehl (S) och Lars-Ove Larsson (V) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag att valnämnden beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta att dag för folkomröstning gällande 
särskilda boendet Lindängen är den 17 oktober 2021. 

 
- Gunilla Dverstorp (M) och Birgitta Andersson (L) föreslår valnämnden 

besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att dag för folkomröstning 
gällande särskilda boendet Lindängen är den 5 september 2021. 

 
- Jan- Ove Piehl (S) föreslår valnämnden besluta föreslå 

kommunfullmäktige att följande fråga och svarsalternativ ska ställas till 
de röstberättigade: 

 
Tycker du att det särskilda boendet Lindängen ska vara kvar? 
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JA- Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara kvar och att 
därmed anpassningsåtgärd xxx genomförs. 
Anpassningsåtgärd xxx ska formuleras av de borgerliga partierna. 
NEJ- Jag vill inte att det särskilda boendet Lindängen ska kvar.  
AVSTÅR- Jag avstår från att ta ställning i frågan.  

 
- Gunilla Dverstorp (M), Birgitta Andersson (L), Karin Olofsson (MP), 

Bengt Gunnarsson (C), Claes Andersson (KD), Lennart Nilsson (SD) 
föreslår valnämnden besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att 
följande fråga och svarsalternativ ska ställas till de röstberättigade: 

 
Tycker du att det särskilda boendet/äldreboendet Lindängen ska vara 
kvar? 

JA- till Lindängen som särskilt boende/äldreboende. 
NEJ- till Lindängen som särskilt boende/äldreboende. 
AVSTÅR- i form av en blank röstsedel 
 

- Gunilla Dverstorp (M) och Karin Olofsson (MP) föreslår valnämnden 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att det ska vara tre gula 
röstsedlar med svart text. Röstsedeln ska ha format A 6 (105x 148 
mm) och utformas enligt alternativ med komplett logotyp i bilaga 
”Alternativ på röstsedlar”.  

 
- Gunilla Dverstorp (M) och Birgitta Andersson (L) föreslår valnämnden 

besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att röstning kan, utöver 
personlig inställelse i omröstningslokalen, ske genom budröstning, 
ambulerande röstmottagare, genom förtidsröstning på kommunens 
särskilda boenden samt genom förtidsröstning på Tidaholms 
stadsbibliotek följande tider: 

o 23 augusti 2021 kl. 10-18 
o 24 augusti 2021 kl. 10-16 
o 25 augusti 2021 kl. 10-18 
o 26 augusti 2021 kl. 10-18 
o 27 augusti 2021 kl. 10-16 
o 28 augusti 2021 kl. 10-13 
o 30 augusti 2021 kl. 10-18 
o 31 augusti 2021 kl. 10-16 
o 1 september 2021 kl. 10-18 
o 2 september 2021 kl. 10-18 
o 3 september 2021 kl. 10-16 
o 4 september 2021 kl. 10-13 

 
- Gunilla Dverstorp (M) föreslår valnämnden besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta att rösträkningen senast ska vara avslutad 
den 10 september 2021. 
 

- Gunilla Dverstorp (M) föreslår valnämnden besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta förslag till föreskrifter för 



 6/7 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-04 
Valnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

genomförande av rådgivande folkomröstning i Tidaholms kommun 
2021 efter att följande ändringar har genomförts: 

- Föreskrifterna ska heta ”Föreskrifter för folkomröstning i Tidaholms 
kommun i frågan om Lindängen”. 

- Tillägg avsnitt Röstlängd: Röstlängden tas fram av valmyndigheten 
enligt beställning av valnämnden. 

- Tillägg avsnitt Röstkort: Röstkorten tas fram av valmyndigheten enligt 
beställning av valnämnden. 

- Tillägg avsnitt Utläggning av röstsedlar: Valkansliet ska ha beredskap 
att skicka eller lämna ut röstsedel om sådan efterfrågas. 

- Tillägg avsnitt Röstningen: Röstning kan också ske som budröstning 
och genom röstning hos ambulerande röstmottagare. 

- Ändring avsnitt Rösträkning: Avsnittet får omformuleras utifrån beslut 
om att ha tre röstsedlar istället för en röstsedel.  

- Ändring avsnitt Slutlig sammanräkning: Sista stycket ska tas bort. 
- Ändring avsnitt Ytterligare föreskrifter: Valnämnden bemyndigas 

utfärda ytterligare kompletterande föreskrifter om behov uppstår eller 
beroende på pandemisituationen. 

  
- Lennart Nilsson (SD) framför ett tilläggsyrkande till Gunilla Dverstorps 

(M) förslag om föreskrifter och föreslår valnämnden besluta föreslå 
kommunfullmäktige att ändra öppetiden i omröstningslokal till 09.00-
18.00.  

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut gällande dag för 
omröstning, Piehls med flera och Dverstorps med fleras, två förslag till beslut 
gällande fråga och svarsalternativ, Piehls och Dverstorps med fleras, två 
förslag till beslut gällande valsedlarnas antal och utseende, förvaltningens och 
Dverstorps med fleras, två förslag till beslut gällande huruvida röstning kan 
ske på annat sätt än genom personlig inställelse i omröstningslokalen, 
förvaltningens och Dverstorps med fleras, två förslag gällande när 
röstsammanräkningen senast ska vara avslutad, förvaltningens och 
Dverstorps med fleras samt två förslag till beslut gällande beslut om att anta 
föreskrifterna för genomförande av folkomröstningen, förvaltningens och 
Dverstorps samt ett tilläggsyrkande från Nilsson angående att ändra 
öppetiden i omröstningslokalen. 
 
Ordföranden ställer först Piehls med fleras förslag och Dverstorps med fleras 
förslag gällande dag för omröstning mot varandra och finner att valnämnden 
beslutar enligt Dverstorps förslag. 
 
Ordföranden ställer sedan Piehls med fleras förslag och Dverstorps med fleras 
förslag gällande fråga och svarsalternativ mot varandra och finner att 
valnämnden beslutar enligt Dverstorps förslag. 
 
Ordföranden ställer sedan förvaltningens förslag och Dverstorps med fleras 
förslag gällande valsedlarnas antal och utseende mot varandra och finner att 
valnämnden beslutar enligt Dverstorps förslag. 
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Ordföranden ställer sedan förvaltningens förslag och Dverstorps med fleras 
förslag gällande huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig 
inställelse i omröstningslokalen mot varandra och finner att valnämnden 
beslutar enligt Dverstorps förslag. 
 
Ordföranden ställer sedan förvaltningens förslag och Dverstorps med fleras 
förslag gällande när röstsammanräkningen mot varandra senast ska vara 
avslutad och finner att valnämnden beslutar enligt Dverstorps förslag. 
 
Ordföranden ställer sedan förvaltningens förslag och Dverstorps med fleras 
förslag gällande antagande av föreskrifter mot varandra och finner att 
valnämnden beslutar enligt Dverstorps förslag. 
 
Ordförande ställer därefter Nilssons tilläggsyrkande om att ändra öppetiden i 
omröstningslokalen under proposition och finner att valnämnden beslutar att 
bifalla detta. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ” Beslut gällande folkomröstning samt om att anta 

föreskrifter för genomförande rådgivande folkomröstning i Tidaholms 
kommun 2021”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05.  

 Förslag på föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning 
i Tidaholms kommun 2021.  

 E-post ”Kontakt angående valet”, säkerhetssamordnare Peder 
Samuelsson 2021-02-23. 

 Riskanalys- Beslut i kommunfullmäktige om tidigarelagt beslut om 
folkomröstning, kanslichef Anna Eklund, 2021-03-01. 

 Riskbedömning Folkomröstning under covid-19 pandemi, kanslichef 
Anna Eklund, 2021-02-18. 

 Alternativ på röstsedlar. 
 Sammanställning ”Exempel på svarsalternativ från andra 

folkomröstningar”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05. 
 Meddelande från valmyndigheten gällande Samråd för dag för 

folkomröstning, 2021-03-01. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 8/2021 ”Beslut om folkomröstning för 

Lindängens bevarande”, 2021-02-08. 
 
Reservation 
Lars-Ove Larsson (V) reserverar sig mot valnämndens beslut att föreslå 
kommunfullmäktige att dag för folkomröstning gällande särskilda boendet 
Lindängen är den 5 september 2021. 
  
Jan-Ove Piehl (S) och Lars-Ove Larsson (V) reserverar sig mot valnämndens 
beslut kring förslag om fråga och svarsalternativ. 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 5 Beslut om kommunikationsplan folkomröstning 2021 
 
Valnämndens beslut 

• Valnämnden beslutar att anta kommunikationsplan folkomröstning 
2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det har tagits fram en kommunikationsplan för folkomröstning 2021.  
 
Planen innehåller bland annat information om ansvarsfördelning, 
kriskommunikation och annonsering. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att anta 
kommunikationsplan folkomröstning 2021. 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunikationsplan folkomröstning 2021 

 
Sändlista 
Kommunikatören 
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§ 6 Rapporter och inkomna skrivelser 
 
Valnämndens beslut 

• Valnämnden beslutar att lägga inkomna rapporter till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut, 
inkomna under tiden 2020-03-05—2021-02-22. 
 
VN 2020/7 Beslut KS 2020-02-05 

Beslut om antagande av riktlinje för representation 
VN 2020/9 Beslut KS 2020-02-05 

Beslut om antagande av riktlinje för operativ 
finansverksamhet 

VN 2020/10 Beslut KS 2020-02-05 
Beslut om antagande av riktlinje för kommunal borgen till 
föreningar 

VN 2020/11 Beslut KF 2020-02-24 
Beslut om revidering av finanspolicy 

VN 2020/12 Beslut KS 2020-03-04 
Beslut om antagande av riktlinje för uppvaktning och 
avtackning av anställda och förtroendevalda 

VN 2020/13 Beslut KF 2020-03-30 
Beslut om revidering av inkallelseordning för mandatperioden 
2019-2022 

VN 2020/15 Beslut KF 2020-05-25 
Beslut om årsredovisning för Tidaholms kommun avseende år 
2019 

VN 2020/16 Beslut KF 2020-05-25 
Beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnder 
avseende verksamhetsår 2019 

VN 2020/17 Information till personuppgiftsansvarig - Ny dom kräver 
översyn av tredjelandsöverföringar av personuppgifter 

VN 2020/18 Granskningsplan för dataskyddsombudet fjärde kvartalet 
2020 

VN 2020/19 Beslut KS 2020-10-14 
Beslut om delårsrapport för Tidaholms kommun avseende 
januari – augusti år 2020  

VN 2020/20 Beslut KF 2020-10-26 
Beslut om strategisk plan och budget 2021-2023  

VN 2020/22 Rapport granskning av registerförteckning valnämnden 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att lägga inkomna rapporter 
till handlingarna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-04 
Valnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 7 Anmälan av delegationsbeslut 
 
Valnämndens beslut 

• Valnämnden beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen anmäler delegationsbeslut som har fattats sedan nämndens 
senaste sammanträde 2020-03-05. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår valnämnden besluta att lägga anmälda 
delegationsbeslut till handlingarna. 
 

Beslutsunderlag 
 Anmälan av delegationsbeslut- ordförande 2021-02-22 
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