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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-02-23 

Ärendenummer 
2021/6 Valnämnden 

Anna Eklund 
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 

Tjänsteskrivelse- Information från säkerhetssamordnare angående 
Covid 19 pandemin 

Ärendet 
Kommunens säkerhetssamordnare Peder Samuelsson kommer att ge en 
information till valnämndens ledamöter angående rådande Covid 19 pandemi 
samt rekommendationer från folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra 
Götaland. 

Beslutsunderlag 
- 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Förslag till beslut 
 Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sändlista 
-
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-02-05 

Ärendenummer 
2021/3 Valnämnden 

Jenny Beckman 
0502-60 60 45 
jenny.beckman@tidaholm.se 

Tjänsteskrivelse- Beslut gällande folkomröstning samt om att anta 
föreskrifter för genomförande rådgivande folkomröstning i 
Tidaholms kommun 2021 

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.  

Valnämnden ansvarar enligt reglementet för kommunala folkomröstningar. 

Beslutsunderlag 
 Förslag på föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning

i Tidaholms kommun 2021.
 E-post ”Kontakt angående valet”, säkerhetssamordnare Peder

Samuelsson 2021-02-23.
 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.
 Kommunfullmäktiges beslut § 8/2021 ”Beslut om folkomröstning för

Lindängens bevarande”, 2021-02-08.

Utredning 
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.  
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Eftersom valnämnden ansvarar för kommunala folkomröstningar ska 
valnämnden bereda ärendet inför beslut i kommunfullmäktige.  

Dag för omröstningen 
Kommunledningsförvaltningen har tidigare, i en preliminär tidsplan, gjort 
bedömningen att det inte är möjligt att anordna folkomröstning förrän i oktober 
2021. Den bedömningen kvarstår. Kommunledningsförvaltningen föreslår 
därför att omröstningsdag blir den 17 oktober.  

Kommunledningsförvaltningen har härvid även tagit hänsyn till att det är val till 
kyrkofullmäktige den 19 september 2021.  

Kommunledningsförvaltningen har skickat in datumet för samråd med 
Valmyndigheten som kommer att ge ett formellt besked under v. 9. 

Säkerhetssamordnare har även kontaktat Smittskydd Västra Götaland för att 
rådgöra utifrån den rådande covid-19-pandemin, se e-post. 

Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler 
Omröstningsdistrikten föreslås vara desamma som valdistrikten vid det 
senaste allmänna valet 2019 (EU-val).  

Av praktiska skäl anser förvaltningen att det är lämpligt att även använda 
samma lokaler som vid EU-valet.  

Dock kan konstateras att Kyrkans hus som då användes för valdistrikt 
Tidaholms Innerstad inte längre är tillgängligt. Här föreslås istället 
Familjecentralen som omröstningslokal. Vidare konstateras att 
Disponentvillan, som användes för valdistrikt Tidaholm Västra, i dagsläget inte 
hyrs ut p.g.a. pandemin. Med hänsyn till detta samt då Rosenbergsskolan 
tillkommit som lämplig lokal föreslår förvaltningen Rosenbergsskolan som 
omröstningslokal för omröstningsdistrikt Tidaholm Västra. Hellidsskolans 
matsal renoverades under senaste valet varför Sparbankshallen användes i 
stället. Renoveringen är klar och därför kan Hellidsskolan åter användas.  

Förvaltningen har besökt Familjecentralen och Rosenbergsskolan och anser 
att de är lämpliga som 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 

Den fråga och de svarsalternativ som ska ställas till de röstberättigade 
Rubriken på de ingivna namnlistorna som ligger till grund för folkinitiativet är 
FOLKINITIATIVET FÖR Låt Lindängen leva – ”Trygghet, omtanke i en god 
livsmiljö”. Det står klart att initiativtagarnas syfte med folkinitiativet är att det 
särskilda boendet Lindängen ska vara kvar.  
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På valmyndighetens hemsida finns en lista med genomförda kommunala 
folkomröstningar1. Såvitt framgår finns det inte någon tidigare genomförd 
kommunal folkomröstning som gäller nedläggning av ett särskilt boende. 
Däremot finns det folkomröstningar som gäller nedläggning av skola. För att få 
vägledning i hur andra kommuner formulerat frågan och svarsalternativ, samt 
som omvärldsbevakning, har underlag hämtats in från Tibro, Hammarö, 
Norrtälje, Vaxholm och Vimmerby kommuner. I bilagd sammanställning 
framgår hur frågan och svaren var formulerad i de fallen.  

Det är upp till kommunfullmäktige att besluta hur frågan och svarsalternativen 
ska se ut. Social- och omvårdnadsnämnden fattade beslutet om nedläggning 
av Lindängen som en del i ett beslut om anpassningsåtgärder för nämnden. 
Kommunledningsförvaltningen anser därför att det är lämpligt om det i 
svarsalternativen framgår att en konsekvens av att behålla Lindängen troligen 
kommer att bli att kommunens förtroendevalda behöver fatta beslut om andra 
anpassningar, alternativt att det kan komma att krävas en höjning av den 
kommunala skattesatsen. Detta är att jämföra med svarsalternativen i Tibro 
och Vimmerby, där frågan gällde nedläggning av skolor.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår med hänsyn till ovan följande förslag 
på fråga samt förslag på svarsalternativ att kryssa i (endast ett alternativ för 
JA ska finnas, detta är olika förslag på utformning): 

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.  

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 vara 
kvar.  

AVSTÅR- Jag avstår från att ta ställning i frågan. 

Röstsedlarnas innehåll, antal och utseende 
Det ska vara en röstsedel med svart text som är antingen vit eller gul. 
Röstsedeln ska ha format A 6 (105 x 148 mm). Detta är samma storlek som 

1 Folkomröstningar - Valmyndigheten 

https://www.val.se/val-och-folkomrostningar/folkomrostningar.html#Kommunalafolkom
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röstsedlarna i ett allmänt val, vilket innebär att valkuverten för allmänna val 
kan användas.  

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram tre förslag på utformning av 
röstsedel som framgår av bilaga. Valnämnden har att fatta beslut om vilken av 
dessa röstsedlar som ska användas.    

Huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i 
omröstningslokalen 
Det är viktigt att alla röstberättigade som vill har möjlighet att rösta. Av den 
anledningen föreslår kommunledningsförvaltningen att förtidsröstning 
genomförs inför folkomröstningen, på Tidaholms stadsbibliotek, vid följande 
tillfällen:  

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

Kommunledningsförvaltningen föreslår även att det ska vara möjligt att 
budrösta så att de som har svårt att ta sig till en omröstningslokal eller 
förtidsröstningslokal också får möjlighet att rösta. 

Någon annan möjlighet till röstning än personlig inställelse i 
omröstningslokalen, förtidsröstning eller budröstning ska inte finnas. 

När röstsammanräkningen senast ska vara avslutad 
Kommunledningsförvaltningen föreslår tisdagen den 19 oktober 2021. 

Utöver ovanstående beslut föreslår kommunledningsförvaltningen ytterligare 
föreskrifter för att kunna 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
- röstning genom bud
- rösträkning
- slutlig sammanräkning
- resultat
- förvaring och arkivering
- ytterligare föreskrifter
- överklagande
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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.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Utredningens slutsatser 
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. Som ansvarig för 
kommunala folkomröstningar ska valnämnden bereda ärendet. 
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 
Valnämnden föreslår 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.  

Förslag 2: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara 
kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att besluta om 
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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.

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Initiativtagarna
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Inledning 
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.  

Valnämnden ansvarar enligt reglementet för kommunala folkomröstningar. För 
folkomröstningen gäller lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar. Där-
utöver ska följande regler gälla för folkomröstningen.  

Dag för folkomröstningen 
Folkröstningen ska genomföras söndagen den 17 oktober 2021. 

Riskbedömning med anledning av covid-19 
Med anledning av covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten i dagsläget 
att det inför evenemang och sammankomster som inte omfattas av ordnings-
lagen genomförs en riskbedömning inför genomförandet för att utvärdera 
eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.  

Valnämnden ansvarar för att genomföra en riskbedömning med tillhörande 
handlingsplan inför genomförandet av folkomröstningen, utifrån aktuella re-
kommendationer från Folkhälsomyndigheten.  

Valnämnden ansvarar även för att folkomröstningen genomförs i enlighet med 
tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd och eventuell övrig 
reglering som finns med anledning av covid-19. 

Fråga och svarsalternativ 
Frågeställning och svarsalternativ vid den rådgivande folkomröstningen om 
det särskilda boendet Lindängen. 

Tycker du att det särskilda boendet Lindängen ska vara kvar? 

Nedan är förvaltningens olika förslag, efter valnämndens beslut uppdateras 
föreskriften: 

JA-  Förslag 1: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska 
vara kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att beslu-
ta om besparingen på andra områden inom social- och omvård-
nadsnämndens område.  

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.  
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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 vara 
kvar.  

AVSTÅR- Jag avstår från att ta ställning i frågan. 

Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler 
Omröstningsdistrikten ska vara samma som valdistrikten vid det senaste all-
männa valet 2019 (EU-val).  

Detta innebär att omröstningsdistrikten blir följande: Tidaholms Innerstad, Ti-
daholm Östra, Tidaholm Västra, Tidaholm Norra, Hökensås Norra, Hökensås 
Södra/Västra samt Dimbo m.fl.  

Omröstningslokaler ska vara Familjecentralen, Stadsbiblioteket, Rosenbergs-
skolan, Forshallen, Hellidsskolan, Velinga Bygdegård och Dimmehus. 

Omröstningslokaler för respektive omröstningsdistrikt ska vara: 

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

Information 
Valnämnden ska informera allmänheten om tid, plats och sätt för den kommu-
nala folkomröstningen och om de föreskrifter och bestämmelser som gäller i 
övrigt. 

Informationsaktiviteter specificeras i kommunikationsplan som antas av val-
nämnden. 

Rösträtt 
Enligt 5 § lagen om kommunala folkomröstningar har den rösträtt som är folk-
bokförd i kommunen, senast på dagen för folkomröstningen fyller 18 år och 

1. är medborgare i Sverige eller i någon annan av Europeiska unionens
medlemsstater (unionsmedborgare),
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2. är medborgare i Island eller Norge, eller
3. varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före dagen för folkomröstningen.

En unionsmedborgare som är bosatt i kommunen men som, enligt 5 § andra 
stycket folkbokföringslagen (1991:481) inte ska folkbokföras där, har också 
rösträtt.  

Röstlängd 
En röstlängd ska upprättas för varje omröstningsdistrikt enligt 6 § lagen om 
kommunala folkomröstningar.  

Röstkort 
Röstkort ska skickas ut så att de beräknas vara de röstberättigade till handa 
senast 25 dagar före omröstningsdagen. Valnämnden tillhandahåller på begä-
ran duplettröstkort.  

Röstsedlar 
Röstsedeln ska vara vit/gul (förslag som ändras efter valnämndens beslut) 
med svart text. Röstsedeln ska ha format A 6 (105 x 148 mm). Utformningen 
framgår av bilaga. Vid omröstningen får bara användas de röstsedlar som 
tillhandahålls av valnämnden.  

Utläggning av röstsedlar 
Utläggning av röstsedlar kommer bara att ske på de platser där röstningen 
äger rum inom Tidaholms kommun.  

Valkuvert/röstkuvert 
Valkuvert/röstkuvert som används ska vara desamma som används vid de 
allmänna valen.  

Röstmottagare 
Röstmottagare vid folkomröstningen utses av valnämnden. 

Röstningen 
Röstning kan ske i omröstningslokal under folkomröstningsdagen den 17 ok-
tober 2021 eller förtidsröstningslokal på utsatta dagar. Röstning kan inte ske 
genom brevröstning från utlandet.  

Röstning i omröstningslokal 
Röstning i omröstningslokal sker distriktvis där den röstande är upptagen i 
röstlängden (se rubrik Omröstningslokaler). Omröstningslokalerna är öppna kl. 
11:00-18:00. I de lokaler omröstning sker ska följande finnas tillgängligt för 
den röstande:  

- lagen om kommunala folkomröstningar
- dessa föreskrifter
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- röstsedlar med frågeställning och svarsalternativen JA, NEJ och AV-
STÅR

- valkuvert/röstkuvert
- ytterkuvert för budröst

Röstningen går till på samma sätt som vid de allmänna valen. Ingen får rösta 
för mer än ett alternativ i den kommunala folkomröstningen. Avprickning av 
röstande sker i röstlängden för folkomröstningen. På folkomröstningsdagen får 
ingen propaganda för eller emot alternativen i den kommunala folkomröst-
ningen förekomma i eller i anslutning till omröstningslokalerna.  

Förtidsröstning 
Förtidsröstning får, av röstberättigad i folkomröstningen, ske i Tidaholms 
stadsbibliotek på följande datum och tider:  

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

Ångerröstning 
Ångerröstning, dvs. att den som har förtidsröstat även kan gå till omröstnings-
lokalen på omröstningsdagen och där lämna en ny röst, kommer inte att 
tillämpas vid den kommunala folkomröstningen.  

Hantering av förtidsröster 
Förtidsrösterna kommer att distribueras till omröstningslokalerna på omröst-
ningsdagen och hanteras där för sammanräkning. 

Röstning genom bud 
Röstning genom bud får, av röstberättigad i folkomröstningen, endast ske en-
ligt samma regler som vid de allmänna valen. Röstning med fullmakt får inte 
ske.  

Rösträkning 
Förtidsröster hanteras enligt samma förfarande som vid de allmänna valen. 
Sedan omröstningen avslutats läggs godkända valkuvert/röstkuvert från för-
tidsröstningen ned i urnan och antalet och antalet avprickningar i röstlängden 
räknas. När rösterna ska räknas öppnas urnan för folkomröstningen och anta-
let kuvert räknas. Eventuella avvikelser noteras i det särskilda protokollet till-
sammans med en trolig förklaring. Därefter sorteras röstsedlarna i fyra högar 
enligt följande: 

- kryss för JA
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- kryss för NEJ
- kryss för AVSTÅR
- OGILTIGA

En röstsedel är ogiltig om den inte tillhandahållits av valnämnden eller har 
kännetecken som uppenbart gjorts med avsikt. Röstsedel som saknar kryss 
vid något av alternativen eller som har flera kryss är också ogiltiga.  

Finns det i röstkuvertet två eller flera likalydande röstsedlar ska endast en 
röstsedel godkännas. Finns det i röstkuvertet två eller flera olika lydande röst-
sedlar, ska alla röstsedlarna underkännas. Ogiltiga röstsedlar läggs tillbaka i 
sina valkuvert/röstkuvert och en notering görs på kuvertet om skälet för ogil-
tighet.  

Röstsedlarna räknas, läggs i buntar om 50 st. och läggs i omslag, ett för var-
dera JA, NEJ, AVSTÅR respektive OGILTIGA. Omslagen försluts och förses 
med påskrift om innehåll och distrikt samt undertecknas av två rösträknare 
(förslagsvis ordförande och vice ordförande).  

Över röstmottagningen och rösträkningen ska föras ett protokoll enligt formulär 
som valnämnden fastställer. Protokollet och de fyra omslagen läggs därefter i 
en särskild valkasse. Valkassen transporteras till valnämndens mottagnings-
ställe. Där kontrolleras innehållet varefter omröstningsmaterialet tas om hand 
och resultatet sammanställs.  

Liksom processen i omröstningslokalen är denna förrättning offentlig. 

Slutlig sammanräkning 
Förtidsrösterna som eventuellt inte hunnit distribueras till omröstningslokalerna 
under omröstningsdagen samt förtidsröster som underkänts av röstmottagar-
na, granskas av valnämnden i efterhand på motsvarande sätt som vid de all-
männa valen.  

Valnämnden gör ingen ny prövning av vad som bedömts som giltiga respekti-
ve ogiltiga röster vid räkningen i omröstningsdistriktet, såvida det inte fram-
kommer något anmärkningsvärt som kan föranleda valnämndens granskning. 

När ska omröstningen vara färdigräknad 
Den kommunala folkomröstningen ska vara färdigräknad senast tisdagen den 
19 oktober 2021.  

Resultat 
Sedan omröstningsdistrikten rapporterat resultatet av den kommunala folkom-
röstningen på omröstningsdagen tillkännager valnämnden det preliminära re-
sultatet. Det definitiva resultatet meddelas snarast möjligt efter det är fär-
digräknat. Preliminärt och slutligt resultat presenteras på kommunens hemsi-
da.  



8/8 

Förvaring och arkivering 
Protokoll och omslag i den kommunala folkomröstningen förvaras av val-
nämnden till och med den 31 december 2022. Därefter ska omslagen gallras 
men protokollen arkiveras/bevaras.  

Ytterligare föreskrifter 
Valnämnden bemyndigas utfärda ytterligare kompletterande föreskrifter om 
behov uppstår. För avgörande av frågor som inte reglerats ska vallagen 
tillämpas.  

Överklagande 
Valnämndens beslut med anledning av folkomröstningen får överklagas ge-
nom laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen.  
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502- 60 60 45  |  Fax: 0502- 60 63 50 
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www.tidaholm.se

RISKBEDÖMNING 
2021-02-18 

Ärendenummer 
VN 2021/6 

Anna Eklund 
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 

Riskbedömning Folkomröstning under Covid 19 pandemi 

Ärendet 
Regeringen har 2021-01-08 på beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och 
allmänna sammankomster med över 8 deltagare. 

För alla övriga evenemang och sammankomster rekommenderar 
Folkhälsomyndigheten riskbedömning före genomförandet för att utvärdera 
eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.  

Riskbedömningsverktyget nedan kommer från Folkhälsomyndigheten.  Om 
svaret är ja på många av frågorna ska den som anordnar sammankomsten 
överväga att ställa in eller skjuta upp sammankomsten. Om svaret är nej på 
alla frågor kan evenemanget eller sammankomsten genomföras utan 
ytterligare riskbedömning. För varje fråga som besvaras med ”ja” ska 
riskreducerande åtgärder identifieras och en handlingsplan skapas för detta. 

Riskbedömningen är framtagen av, Anna Eklund, kanslichef, Marie Anebreid, 
valsamordnare, Jenny Beckman, kommunjurist, Maud Joelsson, Medicinsk 
ansvarig sjuksköterska och Peder Samuelsson, säkerhetssamordnare.   

Riskfaktorer Ja Nej Riskreducerande 
åtgärder som kan 

vidtas 
Internationellt 
deltagande 

X 

Deltagare med 
samhällsviktiga 
arbeten (t.ex. 
personal från vård 
och omsorg) 

X Möblering för att 
kunna hålla avstånd. 

Kontinuerlig 
desinfektion av ytor. 

Användande av 
handsprit/ handskar 
för röstmottagare. 

Markering på 
golvytan samt 
skapande av fållor 
(plastband) som 
visar vart besökaren 
ska gå.  
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Avståndsregler och 
säkerställa olika 
ingång och utgång 
för att förhindra 
trängsel. 

Tydligt 
informationsmaterial. 

Maxantal röstande i 
vallokalen. 

Skärmar av 
plexiglas. 

Visir och munskydd 
för röstmottagare. 

Extra röstmottagare 
för att säkerställa att 
de riskreducerande 
åtgärderna 
upprätthålls.   

Valkansliet gör 
kontroller ute i 
vallokalerna för att 
granska att 
riskreducerande 
åtgärder 
upprätthålls.  

Extra utbildning och 
information/rutiner i 
riskreducerande 
åtgärder för 
röstmottagare.  

Utbildning av 
röstmottagare görs 
digitalt. 

Deltagare som 
riskerar allvarligare 
sjukdom (äldre) 

X Se ovan. 

Inomhusevenemang X Se ovan. 
Förutsättningarna 
för evenemanget 
leder till nära 
kontakt mellan 
deltagarna (storlek 

X Se ovan. 
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på lokal, typ av 
aktivitet etc.) 
Det är svårt att få 
tillgång till handtvätt 
och 
handdesinfektion.  
Städningen är 
bristfällig. 

X Rutiner för städning 
och desinfektion av 
ytor ska finnas.  

Det finns få 
toaletter. 

X Säkerställ att det 
finns minst en toalett 
avsedd för enbart 
röstmottagare. 

Långvarigt (mer än 
några timmar) 
evenemang 

X Se första ovan. 



EX
EM

PE
L

RÖSTSEDEL

JA, här står svaret som börjar med ett 
ja, den kan vara både lång och kort.

NEJ, här står svaret som börjar med ett 
nej, den kan vara både lång och kort.

AVSTÅR; jag väljer att avstå från att ta 
ställning.

Här står frågan. Här står frågan. Här står 
frågan?

EX
EM

PE
L

RÖSTSEDEL

JA, här står svaret som börjar med ett 
ja, den kan vara både lång och kort.

NEJ, här står svaret som börjar med ett 
nej, den kan vara både lång och kort.

AVSTÅR; jag väljer att avstå från att ta 
ställning.

Här står frågan. Här står frågan. Här står 
frågan?

EX
EM

PE
L

RÖSTSEDEL

JA, här står svaret som börjar med ett 
ja, den kan vara både lång och kort.

NEJ, här står svaret som börjar med ett 
nej, den kan vara både lång och kort.

AVSTÅR; jag väljer att avstå från att ta 
ställning.

Här står frågan. Här står frågan. Här står 
frågan?

Alternativ på röstsedlar

Med komplett logotyp Med textlogotyp Med textlogotyp på 
färgat papper

Obs! Proportionerna på röstsedeln är rätt men för att få plats 
på en A4 är de något mindre här än de kommer att vara.
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Valnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502-60 63 50 
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SAMMANSTÄLLNING 
2021-02-05 

Ärendenummer 
2021/3 

Jenny Beckman 
0502-60 60 45 
jenny.beckman@tidaholm.se 

Exempel på svarsalternativ från andra folkomröstningar 

Hammarö  

Alternativ 1) Tycker du att Hammarö ska ha: 
En 7-9-skola på Hammarö utbildningscenter  
Bärstadsskolan F-6  
Hammarlundens skola F-6  
Återuppbygga Götetorpsskolan F-6  
Mörmoskolan F-6  
Lillängsskolan F-6  

Alternativ 2) Tycker du att Hammarö ska ha: 
En 7-9-skola på Hammarö utbildningscenter  
En 7-9-skola på Hammarlundens skola  
Bärstadsskolan F-6  
Hammarlundens skola F-6  
Återuppbygga Götetorpsskolan F-6  
Mörmoskolan F-6  
Lillängsskolan F-6 

Blankröst 

Tibro 

Tycker du att Tibro kommun ska genomföra en återuppbyggnad av en 
kommunalt driven gymnasieskola i Tibro?”  

a) Nej, en återuppbyggnad av en kommunalt driven gymnasieskola i Tibro ska
inte genomföras. Jag röstar för att utbildningsplatser för Tibros
gymnasieelever även fortsättningsvis ska köpas från andra gymnasieskolor.

b) Ja, jag röstar för en återuppbyggnad av en kommunalt driven
gymnasieskola i Tibro. Jag överlåter till kommunens förtroendevalda att
besluta om den skattehöjning som krävs för att finansiera gymnasieskolan i
framtiden för Tibros utveckling.

c) Jag väljer att inte ta ställning i frågan.
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Svedala 

Vill du att ett fängelse ska etableras i Svedala kommun? 
”JA”  
”NEJ”  
”JAG AVSTÅR FRÅN ATT TA STÄLLNING” 

Vaxholm 

JA – Jag vill att planerna för bebyggelse på Norrberget ska fullföljas. 
NEJ – Jag vill att byggplanerna på Norrberget ska stoppas och 
Norrbergsskolan bevaras för kommunala ändamål. 
AVSTÅR – Jag avstår från att ta ställning i frågan. 

Vimmerby 

Folkomröstning om skolor och förskolor på landsbygden i Vimmerby kommun 
ska läggas ned eller bevaras.  

A: Jag röstar för att lägga ner skolorna i Gullringen och Djursdala samt för-
skolan i Pelarne.  
B: Jag röstar för att bevara skolorna och förskolorna på landsbygden i Vim-
merby kommun under den här mandatperioden och överlåter åt kommunens 
förtroendevalda att besluta om besparingen på andra områden inom skola och 
förskola.  
C: Jag väljer att inte ta ställning i frågan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-01-25 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

2020/294 

§ 8 Beslut om folkomröstning för Lindängens bevarande

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att genomföra en folkomröstning gällande

särskilda boendet Lindängen.
 Kommunfullmäktige beslutar att anslå 530 tkr för att finansiera

folkomröstningen. Kostnaden ska tas från kommunstyrelsens budget
för oförutsedda medel för Tidaholms kommun.

Sammanfattning av ärendet 
Ekedalens samhällsförening har lämnat in en skrivelse samt 
namnunderskrifter till kommunfullmäktige. Samhällsföreningen önskar i 
skrivelsen att kommunfullmäktige lyfter och omprövar social- och 
omvårdnadsnämndens beslut att stänga det särskilda boendet Lindängen. Om 
kommunfullmäktige inte gör det yrkar samhällsföreningen på att frågan avgörs 
genom folkomröstning med stöd av de ingivna namnunderskrifterna.  

Rubriken på namnlistorna är ”FOLKINITIATIVET FÖR Låt Lindängen leva – 
”Trygghet, omtanke i en god livsmiljö””. 

Social- och omvårdnadsnämnden beslutade 2020-06-16 att stänga det 
särskilda boendet Lindängen i Ekedalen som en del i nämndens 
anpassningsåtgärder.  

När det gäller samhällsföreningens önskan att fullmäktige ska ompröva social- 
och omvårdnadsnämndens beslut konstateras följande. I 5 kap. 22 § 
kommunallagen (2017:725, KL) anges under vilka förutsättningar ett ärende 
får väckas i fullmäktige. Det framgår att ärenden får väckas i fullmäktige av 
nämnd, ledamot genom motion samt under vissa förutsättningar av revisor, 
fullmäktigeberedning och av kommunala bolag. Vidare framgår att ärenden får 
väckas bl.a. genom folkinitiativ. 

Kommunledningsförvaltningen kan således konstatera att det inte finns någon 
möjlighet för samhällsföreningen att väcka ett ärende i fullmäktige om att 
ompröva social- och omvårdnadsnämndens beslut om att stänga Lindängen.  
Det kan även konstateras att beslutet har överklagats av två skilda parter som 
båda anfört att beslutet borde ha fattats av fullmäktige. Detta kommer alltså att 
prövas av förvaltningsrätten.  

Däremot har samhällsföreningen som framgår ovan möjligheten att väcka 
ärende genom folkinitiativ.  

Ett folkinitiativ är enligt 8 kap. 2 § KL att ett ärende om att hålla folkomröstning 
i en viss fråga får väckas i fullmäktige av minst tio procent av de 
röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmarna enligt lagen 
(1994:692) om kommunala folkomröstningar. Initiativet ska vara skriftligt, ange 
den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-01-25 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

namnteckningar, uppgifter om när namnteckningarna gjorts, 
namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser. Vidare 
ska vid beräkningen av antalet initiativtagare endast räknas de som har skrivit 
under initiativet under den sexmånadersperiod som föregått inlämnandet. 

Det finns för närvarande ingen särskild reglering som avser kontrollen av 
initiativtagarnas namnteckningar. Det är upp till respektive kommun att 
bestämma hur denna kontroll ska gå till. Kontroller torde i normalfallet kunna 
ske genom att ett större antal stickprov görs (prop. 2009/10: 80, s. 104).  

Av 5 kap. 37 § KL framgår att, om ett folkinitiativ har väckts, ska fullmäktige 
besluta att folkomröstning ska hållas om den fråga som initiativet avser är 
sådan att fullmäktige kan besluta om den och inte minst två tredjedelar av de 
närvarande ledamöterna röstar mot förslaget.  

Gällande fullmäktiges beslutsfattande framgår följande i förarbetena (prop. 
2009/10:80 s. 106). Vid prövningen av om en folkomröstning ska hållas har 
fullmäktige initialt att ta ställning till om det ärende som initiativet rör faller inom 
ramen för den kommunala kompetensen och om det avser en sådan fråga 
som fullmäktige kan besluta om. Vid prövningen av ett folkinitiativ ska 
fullmäktige även ta ställning till om en tillräckligt stor andel av de 
röstberättigade står bakom initiativet. Om det brister i dessa formella 
förutsättningar ska fullmäktige avslå folkinitiativet. Ett sådant beslut fattas med 
enkel majoritet och kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol, som då 
prövar beslutet genom laglighetsprövning. Det finns emellertid inte något 
hinder mot att fullmäktige, efter att ha avslagit ett folkinitiativ på den grunden 
att andelen röstberättigade som står bakom initiativet inte uppgår till tio 
procent, ändå på eget initiativ genom ett vanligt majoritetsbeslut tar ställning 
för att hålla en folkomröstning i den fråga som folkinitiativet rör.  

Av förarbetena (prop. 2016/17:171 s. 390) framgår att, om en folkomröstning 
anordnats efter initiativ av medlemmar, är fullmäktige inte bunden av 
utgången, utan denna är rådgivande.  
Inledningsvis konstaterar kommunledningsförvaltningen att beslut om 
organisation av särskilda boenden ligger inom den kommunala kompetensen. 
Fullmäktige kan därmed fatta beslut i frågan.  

I Tidaholms kommun är 9 803 personer röstberättigade (vid valet 2018), vilket 
betyder att 980 underskrifter krävs för att väcka ett ärende om folkinitiativ. 

Kommunledningsförvaltningen har gått igenom de ingivna namnlistorna. Vid 
sammanräkningen har stickprovskontroll gjorts av adress och födelsedatum 
på en underskrift per sida. De underskrifter som, efter stickprovskontrollen, 
uppfyller samtliga formella krav uppgår till 1 437 stycken.  

Kraven i kommunallagen är därmed uppfyllda. Det finns således formella 
förutsättningar för kommunfullmäktige att bifalla folkinitiativet och besluta att 
en folkomröstning ska hållas. Frågan om folkinitiativet ska avslås eller bifallas 
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är en rent politisk fråga, varför kommunledningsförvaltningen inte lämnar 
något förslag till beslut i den delen. 

Valnämnden ansvarar enligt reglementet för att fullgöra kommunens uppgifter 
enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar. Därmed kommer, 
om fullmäktige beslutar att hålla folkomröstning, valnämnden att bereda 
ärendet så att fullmäktige kan fatta de beslut som krävs ovan nämnda lag. 
Fullmäktige har då att ta ställning till dag för omröstningen, omröstningsdistrikt 
och omröstningslokaler, den fråga och de svarsalternativ som ska ställas till 
de röstberättigade, röstsedlarnas innehåll, antal och utseende, huruvida 
röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i 
omröstningslokalen, samt när röstsammanräkningen senast ska vara 
avslutad. 

Om fullmäktige beslutar att hålla folkomröstning måste även beslut om budget 
för att genomföra denna tas. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en 
specifikation till budget där preliminära kostnaden sammanlagt uppgår till 530 
tkr (inklusive eventuell möjlighet till förtidsröstning). Kommunlednings-
förvaltningen föreslår att kostnaden tas från budget för oförutsedda medel för 
Tidaholms kommun.  

Kommunledningsförvaltningen har inte tagit med arbetstidskostnader i 
beräkningen av kostnaden för att genomföra en folkomröstning. Det kan dock 
konstateras att valnämnden, som skulle ansvara för en folkomröstning, inte 
har något egen förvaltning eller kansli utan att det i sådana fall är 
kommunledningsförvaltningen och kansliets personal som skulle arbeta med 
att organisera och genomföra folkomröstningen. Kommunlednings-
förvaltningen räknar med en arbetsinsats motsvarande en heltidstjänst under 
tre månader om det blir en folkomröstning, vilket ungefär motsvarar 100 000 kr 
i arbetstidskostnad. Detta är dock inte en kostnad som tillkommer eftersom 
den redan ingår i kommunstyrelsens budget. När det gäller arbetsinsatsen 
kommer den istället främst att märkas på att kansliets personal får prioritera 
bort andra arbetsuppgifter för att i sådana fall kunna organisera 
folkomröstningen.  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte

genomföra en folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen.
- Anna Zöögling (S), Hajrudin Abdihodzic (V) och Lena Andersson (S)

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut
- Runo Johansson (L) föreslår kommunfullmäktige besluta att genomföra

en folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen samt att
kommunfullmäktige beslutar att anslå 530 tkr för att finansiera
folkomröstningen. Kostnaden ska tas från budget för oförutsedda
medel för Tidaholms kommun.

- Zelal-Sara Yesildeniz (-), Lennart Axelsson (C), Gunilla Dverstorp (M),
Lennart Nilsson (SD) yrkar bifall till Johanssons förslag till beslut.
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Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens 
förslag och Johanssons förslag  

Ordföranden ställer först kommunstyrelsens och Johanssons förslag mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

JA: 
Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

NEJ: 
Bifall till Johanssons förslag. 

Omröstningen utfaller med: 
JA: 19 
NEJ: 22 

Följande röstar JA: 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony 
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Cathrine Karlsson (S), Othmar Fiala (S), 
Helena Qvick (S), Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Per-Erik Thurén 
(S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Kristina Spetz-Larsson 
(S), Mimmi Pirttilä (S), Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider 
(V), Erik Ezelius (S) 

Följande röstar NEJ: 
Christopher Vipond (MP), Runo Johansson (L), Ingemar Johansson (L), 
Birgitta Andersson (L) Torgny Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli 
Sandstedt (C), Lennart Axelsson (C), Peter Friberg (M), Per-Erik Vrang (M 
Fredrik Kvist (M) Gunilla Dverstorp (M), Johan Liljegrahn (M), Ulf Alteg (M), 
Henrik Granqvist (M), Lennart Nilsson (SD), Marika Lund (SD), Per Nordström 
(SD), Pia Logård (SD) Aili Räisänen (SD) Zelal-Sara Yesildeniz (-) Krister 
Rohman (KD) 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 5/2021 ”Beslut om folkomröstning för

Lindängens bevarande”, 2021-01-13
 Arbetsutskottets beslut § 147/2020 ”Beslut om folkomröstning för

Lindängens bevarande”, 2020-12-16.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om folkomröstning gällande särskilda boende

Lindängen efter återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-11-
16.

 Händelser att genomföra inför och under en folkomröstning,
huvudregistrator Marie Anebreid.
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 Bild preliminär tidsplan, kommunikatör Miranda Bergsten.
 Preliminär tidsplan folkomröstning efter folkinitiativ, kommunjurist

Jenny Beckman, 2020-11-13.
 Specifikation till budget för folkomröstning, förvaltningsekonom

Federico Dell´Anna.
 Kommunstyrelsens beslut § 220/2020 ”Beslut om folkomröstning

gällande särskilda boendet Lindängen”, 2020-11-04.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om folkomröstning gällande särskilda boendet

Lindängen”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-08-19.
 Skrivelse ”Folkinitiativet för Lindängens bevarande”, Ekedalens

samhällsförening, 2020-08-07.
 Social och omvårdnadsnämndens beslut § 60/2020 ”Beslut om

anpassningsåtgärder”, 2020-06-16.

Protokollsanteckning 
Birgitta Andersson (L) lämnar en protokollsanteckning ” Social och 
omvårdnadsnämnden uppmanas att skjuta upp verkställigheten av beslutet att 
flytta de boende från Lindängen tills dess att resultatet av folkomröstningen är 
klart”.  
Marika Lund (SD), Runo Johansson (L), Ingemar Johansson (L), Christopher 
Vipond (MP), Anneli Sandstedt (C), Ulf Persson (C), Zelal-Sara Yesildeniz (-), 
Krister Rohman (KD) och Gunilla Dverstorp (M) ställer sig bakom Anderssons 
protokollsanteckning.   

Sändlista 
Valnämnden 
Ekedalens samhällsförening 



 
 

Riskanalys- beslut i KF om tidigarelagt beslut om folkomröstning 

  
Ansvarig förvaltning/avdelning Dokumentets författare: Anna Eklund, kanslichef 

Ärendenr: Ärenednummer 

 

Fastställd: Datum 
 Reviderad: Datum 

Identifiera projektets risker och bedöm dem efter sannolikhet (S) att de ska inträffa och hur allvarlig konsekvens (K) de får för projektet 
om de inträffar. Tabellen kan användas som stöd för att sätta värde på sannolikhet och konsekvens. 
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Åtgärdsplan 

Fyll i riskerna. Ta riskens värde för sannolikhet (S) gånger värdet för konsekvens (K) för att räkna ut totalpoängen. Ju högre poäng 
desto allvarligare risk. Säkerställ att det finns en åtgärd för att hantera minst de risker som får höga poäng. 

Nr Risk S (1-4) K (1-4) R=S*K Åtgärd 

1      

Om kommunfullmäktige (april) beslutar att tidigarelägga 
folkomröstningen till före sommaren (juni månad) innebär 
det att de aktiviteter som planeras genomföras under lop-
pet av fyra månader istället ska genomföras under cirka 
sju veckor (sex veckor innan förtidsröstningen, fem veckor 
om det fattas beslut om förlängd förtidsröstningsperiod).  
Vid beslut om att även institutionsröstning ska genomföras 
under perioden utökas aktiviteterna och arbetsuppgifterna 
ytterligare. Gällande röstkort och valsedlar ska dessa vara 
klara och utskickade minst 25 dagar innan dagen för folk-
omröstningen (röstkorten ska vara väljarna tillhanda se-
nast den dag som förtidsröstningen inleds). Detta innebär 
att aktiviteter att ta fram dessa ska genomföras under tre 
veckor.  

4 3 12 

Handlingsplan enligt SAM och 
kontinuerlig avstämning med 
skyddsombud.   

Timanställd extra personal  

2 

Om kommunfullmäktige (april) beslutar att tidigarelägga 
folkomröstningen till före sommaren (juni månad) innebär 
det att kansliet inte kommer att hinna att genomföra vissa 
arbetsmoment inom utsatt tid enligt checklistan samt val-
myndighetens tidsplan för kommunala folkomröstningar. 
Vi kommer till exempel inte hinna att samråda med val-
myndigheten tre månader innan dag för folkomröstning. 

4 3 12 
Vi kommer löpande ha samråd 
med valmyndigheten utifrån beslut 
fattade i valnämnd, kommunstyrel-
se etc. 
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Vissa arbetsmoment kan inte heller slutföras innan kom-
munfullmäktiges beslut såsom tryck av valsedel, färdig-
ställande av informationsmaterial, framtagande av specifi-
ka rutiner för covid 19 riskreducering, bedömning av risk-
bedömning, packning, frankering och utskick av ca 10 000 
röstkort (ska skickas av kommunen vid en kommunal folk-
omröstning) samt rekrytering och utbildning av röstmotta-
gare (det krävs ett datum för att kunna rekrytera).  
 

Vi ska även informera Valmyndigheten 60 dagar före folk-
omröstningen om uppgifter om vallokaler och öppettider 
vilket innebär att vi har enbart en vecka att sammanställa 
detta för inrapportering.  

Innan kommunfullmäktige upp-
handla tryckeri och färdigställa 
material så långt det går.  

Skicka ut intresseanmälan till per-
soner som tidigare varit röstmotta-
gare i val.  

Vi kan ge en förtidsinformation till 
valmyndigheten om vallokaler och 
öppettider utifrån beslut i kommun-
styrelsen.  

3 

Kansliets ordinarie löpande arbetsuppgifter kommer att bli 
starkt påverkade under denna period (april-juni) samt 
kommer inte att helt kunna genomföras. Detta gäller alltså 
inte enbart påverkan av utvecklingsaktiviteter och aktivite-
ter som går att prioritera bort (genomförande av utbild-
ningar, egna projekt, medverkan i projekt etc.). Med ordi-
narie löpande arbetsuppgifter menas bland annat nämnd-
sadministration, registrering av allmänna handlingar, ut-
lämnande av allmänna handlingar, råd och support, hand-
läggning av ärenden etc.  

4 3 12 Extra personal kommer timanställ-
das.  

Låg förväntning på att ärenden blir 
handlagda i tid.   

Ingen support till användare och 
förtroendevalda 

Inställda sammanträden eller att 
sammanträden sker utan kansliets 
personals medverkan.  
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4 

Om ordinarie arbetsuppgifter inte blir utförda samt att ar-
betsbelastningen är orimlig hög kan detta innebära att 
personal på kansliet blir sjukskriven eller väljer att avsluta 
sin anställning.  

3 4 12 Extra personal kommer att timan-
ställdas.  

Handlingsplan enligt SAM samt 
kontinuerlig avstämning med 
skyddsombud 

5 Om extrapersonal anställs kan detta innebära att budget 
för den kommunala folkomröstningen inte hålls.  

3 3 9 Kontinuerlig uppföljning av budge-
tutfall  

6 

Om det fattas beslut att institutionsval också ska genomfö-
ras innan röstmottagare (kansliets personal) är vaccinera-
de innebär detta en risk då röstmottagarna får möta ett 
stort antal personer och då under arbetstid exponeras för 
smitta. (Även vaccinerade kan vara smittspridare).  

2 4 8 
Riskreducerande åtgärder enligt 
särskild riskbedömning Covid 19 
exempelvid visir och munskydd.   

7 

Röstmottagare, personal som ska arbeta med förtidsröst-
ningen, övrig personal samt personer som ska rösta har 
troligtvis inte hunnit att bli vaccinerade vilket innebär risker 
för exponering för smitta samt risk för klustersmitta.   

3 4 12 Se riskreducerande åtgärder enligt 
särskild riskbedömning Covid 19 

Tydlig och bra utbildning för att 
kunna arbeta enligt de riskreduce-
rande åtgärderna.  

8 

Det finns en risk att kommunen genom en kommunal folk-
omröstning under en pandemi skapar nya sammankoms-
ter och mötesplatser (inomhus) som i sin tur bidrar till 
smittspridning och klustersmitta. Detta kan i sin tur påver-
ka förtroendet för kommunen samt ha en negativ inverkan 

3 4 12 Arbeta med riskreducerande åt-
gärder enligt särskild riskbedöm-
ning Covid 19. 

Arbeta med tydlig information och 
kommunikation kring riskreduce-
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på medborgares inställning till att följa nationella råd och 
föreskrifter.  

rande åtgärder och beteende vid 
omröstningslokaler.  

Samverkan med säkerhetssam-
ordnare och MAS (Medicinskt an-
svarig sjuksköterska) som i sin tur 
har kontakt med smittskydd VGR 

9 

Det kan bli svårt att rekrytera röstmottagare (samt så ska 
det ske under en kort tid) då det kommer att krävas fler 
röstmottagare (se riskbedömning covid 19) än vid andra 
val samt att det av personer kan upplevas som en risk att 
innan de är vaccinerade engagera sig som röstmottagare 
och att de därför väljer att inte delta.    

3 3 9 

Skicka ut och efterhöra intresse 
hos tidigare röstmottagare 

10.  
Riskreducerande åtgärder som behöver vidtas kan inne-
bära att kostnader för folkomröstningen inte inryms i bud-
geten.  

3 3 9 Kontinuerlig uppföljning av budge-
tutfall 

11. 
Det finns en risk att valdeltagandet kan påverkas då per-
soner inte ännu är vaccinerade och därför inte vill utsätta 
sig för situationer där de kan exponeras för smitta.  

3 4 12 Kommunala bud för de som har 
funktionsnedsättning, hög ålder 
och sjukdom. 

12.  

Covid 19 pandemin med rådande rekommendationer kring 
hemarbete och att man ska vara hemma vid minsta symp-
tom påverkar kansliets personal gällande möjligheten att 
fysiskt vara på plats för genomförande av vissa arbetsupp-
gifter såsom packa material, packning och utskick av röst-
kort etc. samt innebär en större sjukfrånvaro och frånvaro 

4 3 12 Handlingsplan enligt SAM samt 
kontinuerlig avstämning med 
skyddsombud.   
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på grund av vabb (vård av sjukt barn) än vid normala om-
ständigheter. Det finns även risk att personal får vara i så 
kallad familjekarantän (om en familjemedlem har Covid) 
eller ingår i en smittspårning.  

13.  

Kansliets personal (tre ordinarie personer) ska enligt kom-
munledningsförvaltningens pandemiplan helst inte träffas 
fysiskt för att förhindra en intern smittspridning (dvs att alla 
är sjuka samtidigt) och för att kunna upprätthålla kansliets 
verksamhet. Detta kommer påverka arbetsuppgifterna 
som kräver fysisk närvara såsom packning av valmaterial, 
packning och utskick av röstkort, utkörning av röstmaterial 
etc.  

3 3 9 

Riskreducerande åtgärder i form 
av munskydd etc.  

14.  

Om kommunfullmäktige beslutar att genomföra folkom-
röstningen i september finns det en risk att det blir merar-
bete kring valmaterialet då kyrkan lånar stora delar av val-
materialet såsom skärmar, valurnor etc.  

2 3 6 
Tydlig planering för utlåning av 
valmaterialet.  

15.  

Om kommunfullmäktige beslutar att genomföra folkom-
röstningen i september så finns det en risk att det påver-
kar valdeltagandet negativt då personer inte orkar enga-
gera sig och gå och rösta i två val så tätt inpå. (Kyrkovalet 
är 19 september). 

2 4 8 Tydlig information och kommuni-
kation om vikten av att gå och rös-
ta. 

 



From:                                 Brev: Val Registrator
Sent:                                  Mon, 1 Mar 2021 15:11:08 +0000
To:                                      Anna Eklund
Subject:                             SV: folkomröstning

 
Dnr. 2 00 53-21/98231. 
 
Handläggare: Lotta Liedberg, Telefon: 010-575 70 15, lise-lotte.liedberg@val.se 
 
Samråd gällande kommunal folkomröstning –Tidaholm 
 
Tidaholms kommun har den 22 februari 2021 begärt samråd gällande kommunal folkomröstning enligt 2 
§ lagen om kommunala folkomröstningar (1994:692). Kommunen har i sin samrådsbegäran föreslagit att 
folkomröstningen ska genomföras söndagen den 17 oktober 2021.  
Valmyndigheten har ingenting att invända mot det föreslagna datumet. 
 
Anna Nyqvist 
Kanslichef 
Valmyndigheten 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Lotta Liedberg 
Valhandläggare 
___________________ 
Valmyndigheten 
Telefon: 010-575 70 15 

www.val.se 
 

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam 

mailto:lise-lotte.liedberg@val.se
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lGkCY-0003WU-3J&i=57e1b682&c=I3F9h8YPbhjR7ZhQJjCAB5TZK2H87i3blqAy2l2ycI5cT8zol3an6OGYyE01J9qb60N_beR27zUcO7_DqbqpZkRdpZwJ-qO0MQmTCMtmZt2tZJ4VHuPZOvQb581K3zNlxpp2eNNVmaDs4w6cF9XDI-q1aG-PsssW3YCJQHhp0gpOG4xPYJMK5DqvUlqXZ1RAGj-oS1359ihcG3A0zYilymGFVTdTeasOH62XIpoRrfw
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Valnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502-60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-02-22 
 
Ärendenummer 
2021/5 Valnämnden 
   
Marie Anebreid     
0502-60 60 43 
marie.anebreid@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Kommunikationsplan folkomröstning 2021 
 
Ärendet 
Det har tagits fram en kommunikationsplan för folkomröstning 2021.  
 
Planen innehåller bland annat information om ansvarsfördelning, 
kriskommunikation och annonsering. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunikationsplan folkomröstning 2021 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

 Valnämnden beslutar att anta kommunikationsplan folkomröstning 
2021. 

 
 



 
 

 
 

Fastställd:  

 

Reviderad:  Version: 1 
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Målgrupp  
Kommunens kommunikation är riktad till kommunens röstberättigade medbor-
gare. 
 
Mål med kommunikationen 
Målet med kommunikationen är att medborgarna ska:  
 

 Veta 
Röstberättigade ska förstå hur det går till att rösta, när man kan rösta 
och var röstningslokaler finns.  

 
 Känna 

Röstberättigade ska känna tillit till att vi genomför folkomröstningen på 
ett korrekt sätt. 

 
 Göra 

Kommunikationen ska syfta till att röstberättigande väljer att utnyttja 
rätt att rösta.  

 
Budskap  

 Detta är en folkomröstning 
 Detta röstar vi om 
 Så gör du för att rösta 

 
Ansvar  
Valsamordnare 

 Tar i samråd med kommunikatör fram informationsmaterial för webb 
och övriga kanaler. 
 

 Ansvarar för att ta fram lista på behov av tryckt material, exempelvis af-
fischer till vallokaler. 

Kommunikationsfunktionen 
 Producerar informationsmaterial för valet för webb. 

 Layoutar informationsmaterial på uppdrag av valsamordnare. 

 Samverkar med valsamordnaren kring kommunikationsinsatser. 

Valnämndens ordförande 
 Godkänna texter innan publicering på tidaholm.se 

 
 Godkänna material innan tryck. 
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Media  
Frågor från medier fördelas enligt följande:  

 Valnämndens arbete och ansvar: Valnämndens ordförande alternativt 
vice ordförande 

 Praktiska valfrågor och kommunens ansvar: Valsamordnaren 
 Säkerhet: Säkerhetssamordnare  

Kriskommunikation  
Vid oväntade händelser som kan påverka projektet och utvecklas till en kris 
ska projektet använda kommunens ordinarie rutiner för kriskommunikation. 
 
Vid misstanke om att en kris föreligger eller en händelse av allvarlig karaktär 
riskerat att ske eller har skett ska följande personer alltid informeras:  
 

 Valnämnden 
 Valsamordnare 
 Kommundirektör  
 Kommunikationsstrateg 

 
Påverkanskampanjer  
Påverkanskampanjer är vilseledande eller oriktig information eller annat age-
rande i syfte att påverka beslutsfattare och opinioner.  
 
Om kommunen blir utsatta för en påverkanskampanj ska vi följa den ordinarie 
rutinen för kriskommunikation. Det innebär att kommunen gör följande: 
 

1. Nulägesanalys: kontrollera fakta, omfattning och legitimitet. 
2. Hitta lämpliga åtgärder: Exempelvis att informera och bemöta felak-

tig information. 
3. Kommunicera aktivt och utåtriktat i syfte att stärka den egna posi-

tionen. Försvara och avslöja när uttalanden ej är legitima. Blockera 
och ta bort användare på sociala medier vid behov.  
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Aktivitetsplan och budget 
Kommunikationsinsats Kost-

nad 
Ansvarig Tid 

Information på kommu-
nens webbplats:  
tidaholm.se/folkomrost-
ning2021 

- Kommunikations-
strateg 

Uppdateras  
löpande 

Information på kommu-
nens facebooksida 

- Kommunikations-
strateg 

Uppdateras  
Löpande vid 
uppdateringar 
på tida-
holm.se 

Facebook, sponsrade in-
lägg: 
 
1. ”Information om folkom-
röstningen finns på tida-
holm.se”  
 
2. “Nu kan du förtidsrösta!” 
 
3. ”Nu på söndag är det 
folkomröstning” 

900 kr 
 

Kommunikations-
strateg 

1. 4 veckor in-
nan valet 
 
2. Dagen för-
tidsröstningen 
öppnar 
 
3. Veckan in-
nan röstning 

Tv-skärmar på stan, 
tidaholm.se/ folkomrost-
ning2021 

- Kommunikations-
strateg 

När hemsi-
dans informa-
tion är uppda-
terad 

Annons i VB 5 
100 kr 

Kommunikations-
strateg 

4 veckor in-
nan valet 

Information ihop med ut-
skick av röstkort 

Ingår i 
utskick 
av röst-

kort 

Valsamordnare + 
Kommunikations-
strateg 

Ca 4 veckor 
innan röst-
ningsdag 

Tidaholms kommuns  
instagramkonto 

- Kanslichef Röstningsvec-
kan 

Tryck av övrigt kommuni-
kationsmaterial (affischer 
till lokaler) 

4 000 
kr 

Valsamordnare  

Summa 10 tkr 
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Utvärdering 
Planeringen och genomförandet av kommunikationsinsatserna inför folkom-
röstningen 2021 utvärderas av valsamordnaren tillsammans med informations-
avdelningen.
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Valnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: Adress  |  Fax: 0502-60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-02-22 
 
Ärendenummer 
2020/1 Valnämnden 
 
Marie Anebreid 
0502-60 60 43 
marie.anebreid@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse – rapportlista valnämnden 
 
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 
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Valnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: Adress  |  Fax: 0502-60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
 
Förslag till beslut 

 Valnämnden beslutar att lägga inkomna rapporter till handlingarna.
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Valnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502-60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT 
2021-02-22 
 
Ärendenummer 
2020/4 Valnämnden 
   
Jan-Ove Piehl     
0502-60 60 00 
jan-ove.p.piehl@tidaholm.se 
 
 
Delegationsbeslut fattade av valnämndens ordförande 
 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2020-05-08 3.1 
Beslut om nytt 
dataskyddsombud 
valnämnden 

2020/14 

2020-09-01 3.1 
Beslut om nytt 
dataskyddsombud 
valnämnden 

2020/14 
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