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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. Därutöver ska följande regler gälla för folkomröstningen.

Dag för folkomröstningen
Folkröstningen ska genomföras söndagen den 5 september 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 ordningslagen 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 rekommendationer 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/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 valsedel.

Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler
Omröstningsdistrikten ska vara samma som valdistrikten vid det senaste allmänna valet 2019 (EU-val).
Detta innebär att omröstningsdistrikten blir följande: Tidaholms Innerstad, Tidaholm Östra, Tidaholm Västra, Tidaholm Norra, Hökensås Norra, Hökensås
Södra/Västra samt Dimbo m.fl.
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Omröstningslokaler ska vara Familjecentralen, Stadsbiblioteket, Rosenbergsskolan, Forshallen, Hellidsskolan, Velinga Bygdegård och Dimmehus.
Omröstningslokaler för respektive omröstningsdistrikt ska vara:
Tidaholms Innerstad
Tidaholm Östra
Tidaholm Västra
Tidaholm Norra
Hökensås Norra
Hökensås Södra/Västra
Dimbo m.fl.

Familjecentralen
Stadsbiblioteket
Rosenbergsskolan
Forshallen
Hellidsskolan
Velinga Bygdegård
Dimmehus

Information
Valnämnden ska informera allmänheten om tid, plats och sätt för den kommunala folkomröstningen och om de föreskrifter och bestämmelser som gäller i
övrigt.
Informationsaktiviteter specificeras i kommunikationsplan som antas av valnämnden.

Rösträtt
Enligt 5 § lagen om kommunala folkomröstningar har den rösträtt som är folkbokförd 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),
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.
Röstlängden tas fram av valmyndigheten enligt beställning av valnämnden.

Röstkort
Röstkort ska skickas ut så att de beräknas vara de röstberättigade till handa
senast 25 dagar före omröstningsdagen. Valnämnden tillhandahåller på begäran duplettröstkort.
Röstkorten tas fram av valmyndigheten enligt beställning av valnämnden.
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Röstsedlar
Det ska vara tre gula röstsedlar med svart text i format A 6 (105 x 148 mm)
och utformas enligt alternativ med komplett logotyp i bilaga ”Alternativ på röstsedlar”. 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.
Valkansliet ska ha beredskap att skicka eller lämna ut röstsedel om sådan
efterfrågas.

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 5 september 2021 eller förtidsröstningslokal på utsatta dagar. Röstning kan inte ske
genom brevröstning från utlandet.
Röstning kan också ske som budröstning och genom röstning hos ambulerande röstmottagare.

Röstning i omröstningslokal
Röstning i omröstningslokal sker distriktvis där den röstande är upptagen i
röstlängden (se rubrik Omröstningslokaler). Omröstningslokalerna är öppna kl.
09:00-18:00. I de lokaler omröstning sker ska följande finnas tillgängligt för
den röstande:
- lagen om kommunala folkomröstningar
- dessa föreskrifter
- röstsedlar med frågeställning och svarsalternativen JA, NEJ och AVSTÅR
- 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 folkomröstningen förekomma i eller i anslutning till omröstningslokalerna.
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Förtidsröstning
Förtidsröstning får, av röstberättigad i folkomröstningen, ske i Tidaholms
stadsbibliotek på följande datum och tider:
23 augusti 2021 kl. 10-18
24 augusti 2021 kl. 10-16
25 augusti 2021 kl. 10-18
26 augusti 2021 kl. 10-18
27 augusti 2021 kl. 10-16
28 augusti 2021 kl. 10-13
30 augusti 2021 kl. 10-18
31 augusti 2021 kl. 10-16
1 september 2021 kl. 10-18
2 september 2021 kl. 10-18
3 september 2021 kl. 10-16
4 september 2021 kl. 10-13
För boende på Tidaholms kommuns särskilda boenden kommer förtidsröstning att ske på respektive särskilt boende på dag och tid som beslutas av valnämnden.

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

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

Röstning genom bud
Röstning genom bud får, av röstberättigad i folkomröstningen, endast ske enligt 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 förtidsröstningen ned i urnan och antalet och antalet avprickningar i röstlängden
räknas. När rösterna ska räknas öppnas urnan för folkomröstningen och antalet kuvert räknas. Eventuella avvikelser noteras i det särskilda protokollet tillsammans med en trolig förklaring. Därefter sorteras röstsedlarna i fyra högar
enligt följande:
-

JA
NEJ
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AVSTÅR
OGILTIGA

En röstsedel är ogiltig om den inte tillhandahållits av valnämnden eller har
kännetecken som uppenbart gjorts med avsikt.
Finns det i röstkuvertet två eller flera likalydande röstsedlar ska endast en
röstsedel godkännas. Finns det i röstkuvertet två eller flera olika lydande röstsedlar, ska alla röstsedlarna underkännas. Ogiltiga röstsedlar läggs tillbaka i
sina valkuvert/röstkuvert och en notering görs på kuvertet om skälet för ogiltighet.
Röstsedlarna räknas, läggs i buntar om 50 st. och läggs i omslag, ett för vardera 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 mottagningsställe. 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 röstmottagarna, granskas av valnämnden i efterhand på motsvarande sätt som vid de allmänna valen.

När ska omröstningen vara färdigräknad
Den kommunala folkomröstningen ska vara färdigräknad senast fredagen den
10 september 2021.

Resultat
Sedan omröstningsdistrikten rapporterat resultatet av den kommunala folkomröstningen på omröstningsdagen tillkännager valnämnden det preliminära resultatet. Det definitiva resultatet meddelas snarast möjligt efter det är färdigräknat. Preliminärt och slutligt resultat presenteras på kommunens hemsida.

Förvaring och arkivering
Protokoll och omslag i den kommunala folkomröstningen förvaras av valnämnden till och med den 31 december 2022. Därefter ska omslagen gallras
men protokollen arkiveras/bevaras.
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Ytterligare föreskrifter
Valnämnden bemyndigas utfärda ytterligare kompletterande föreskrifter om
behov uppstår eller beroende på pandemisituationen.
För avgörande av frågor som inte reglerats ska vallagen tillämpas.

Överklagande
Valnämndens beslut med anledning av folkomröstningen får överklagas genom laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen.

