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§§ 1-2 

 
 
Beslutande 
Jan-Ove Piehl (S) ordförande, Gunilla Dverstorp (M) vice ordförande, Karin Olofsson (MP), 
Lars-Ove Larsson (V), Bengt Gunnarsson (C), Claes Andersson (KD), Birgitta Andersson (L), 
Lennart Nilsson (SD)  
 
Tjänstepersoner 
Anna Eklund, kanslichef tillika sekreterare 
Jenny Beckman, kommunjurist 
Marie Anebreid, huvudregistrator tillika valsamordnare 
 

 
Justering 
Utses att justera: Gunilla Dverstorp (M) 
Justeringens tid: 2021-02-16 
 

Underskrift sekreterare  
 Anna Eklund 

Underskrift ordförande  
 Jan-Ove Piehl (S) 

Underskrift justerare  
 Gunilla Dverstorp (M)  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-10 
Valnämnden 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 
Anslag/bevis 
 
Protokollet tillkännages genom anslag: 
2021-02-16 – 2021-03-10 
 
Nämnd/styrelse 
Valnämnden 
 
Sammanträdesdatum 
2021-02-10 
 
Protokollet förvaras: 
Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Tidaholms kommun 
 
Underskrift 
 

Anna Eklund 
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Innehållsförteckning 
 
§ 1 Information om valnämndens arbete med folkomröstningen  

för Lindängens bevarande 
§ 2 Beslut om sammanträde med valnämnden  
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§ 1 Information om valnämndens arbete med folkomröstningen för 
Lindängens bevarande 
 
Valnämndens beslut 

• Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Anna Eklund, kanslichef, ger en information till valnämndens ledamöter 
rörande kommunfullmäktiges beslut att genomföra en folkomröstning gällande 
särskilda boendet Lindängen.  
 
Kanslichefen informerar även om förvaltningens arbete med att ta fram 
material till valnämnden inför nämndens arbete med att bereda ärendet för 
beslut i kommunstyrelsen och därefter i kommunfullmäktige. 
 
Valnämndens ledamöter diskuterar ärendegången, tidsplanen och möjligheten 
att tidigarelägga nämndens beslut om förslag till datum för folkomröstningen. 
Valnämndens ledamöter ställer även frågor som besvaras av kanslichefen, 
kommunjurist Jenny Beckman samt valsamordnare Marie Anebreid. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår valnämnden besluta att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut  § 8/2021 ”Beslut om folkomröstning för 

Lindängens bevarande”, 2021-01-25  
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§ 2 Beslut om sammanträde med valnämnden 
 
Valnämndens beslut 

• Valnämnden beslutar att hålla ett extra sammanträde den 15 februari 
klockan 13:00. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Valnämndens ledamöter diskuterar ärendegången, tidsplanen och möjligheten 
att tidigarelägga nämndens beslut om förslag till datum för folkomröstningen.  
 
Birgitta Andersson (L) väcker därefter frågan om extra sammanträde med 
valnämnden måndag den 15 februari med syftet att behandla förslag till datum 
för folkomröstningen.  
 
Ordförande framhåller att han vill att förvaltningen ska ta fram en riskanalys för 
vad ett tidigarelagt datum för folkomröstningen kan innebära. 
 
Förslag till beslut 

- Birgitta Andersson (L) föreslår valnämnden besluta att hålla ett extra 
sammanträde den 15 februari klockan 13:00. 

 
Beslutsunderlag 

-  
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