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Sammanträdesdatum 

VALNÄMNDEN 2018-04-16 

Justerandes sign. 

Vn §2 Dn r KS 0120/2017 

Kommunal folkomröstning rörande ombyggnation av 

Ljusnarshallen 

Ärendebeskrivning 
Den 8 december 2017 inkom ett folkinitiativ daterat den 7 december 2017 gällande 

folkomröstning med anledning av ombyggnation av Ljusnarshallen. 

Folkomröstningen skulle avse huruvida en ombyggnation skulle göras där 

Ljusnarshallen behåller nuvarande storlek eller byggs ut till en fullstor hall, 20x40 

meter (Bilaga 1 ). 

Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 14 mars 2018 § 34 uppmana 

valnämnden utarbeta förslag till genomförande av en folkomröstning rörande 

byggnation av Ljusnarshallen. 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den 11 april 2018. 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår valnärnnden föreslår kommunfullmäktige 
besluta enligt följande: 

1. Folkomröstningen skall genomföras den 9 september 2018 

2. Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler skall överensstämma med distrikten 
och lokalerna för de allmänna valen som genomförs samma dag, 

Val distrikt 

Hörken 

Ställdalen 

Kyrkbacksskolan, Kopparberg 

Bångbro 

Tingshuset, Kopparberg 

Vallokal 

Bygdegården, Hörken 

Förskolan Astugan, Ställdalen 

Kyrkbacksskolans cafeteria 

Folkets Hus, Bångbro 

Tingssalen, Tingshuset 

3. Tre röstsedlar utfom1as enligt följande (Bilaga 2): 
a) Jag vill att nuvarande Ljusnarshall (18x36 meter) rustas 
b) Jag vill att fullstor (22x43 meter) Ljusnarshall byggs 
c) [blank] 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

VALNÄMNDEN 2018-04-16 

Juslerandes sign. 

4. 4000 röstsedlar vardera av alternativa), b) och c) skall beställas. Valsedlarna 
skall vara gröna, i storlek A6(105xl48 mm) samt tillverkas av 80 grams 
offsetpapper. 

5. Följande förutsättningar, som gäller för omröstning i de allmänna valen, enligt 
beslut vid valnämndens sammanträde den 29 november 2017, § § 9-11, skall 
gälla för omröstning i den lokala folkomröstningen: 

Gällande förtidsröstning: 

• Tingshuset i Kopparberg skall vara förtidsröstningslokal. 
• Förtidsröstningslokalen skall under perioden 22 augusti-8 september 2018 ha 

öppethållande måndag, onsdag och fredag klockan 12.00-18.00, tisdag och 
torsdag klockan 12.00-20.00 samt lördag och söndag klockan 10.00-14.00. 

• Förtidsröstningslokalen skall ha öppethållande söndagen den 
9 september 2018 klockan 08.00-20.00. 

Gällande institutionsröstning: 
Ingen institutionsröstning skall genomföras 

Gällande ambulerande röstmottagare: 
Ambulerande röstmottagare skall under perioden 22 augusti-9 september 2018 vara 

tillgängliga måndagar till fredagar klockan 13.00-16.00 samt söndagen den 9 

september 2018 klockan 10.00-18.00. 

6. Röstsarnmanräkningen skall vara avslutad senast 30 september 2018. 

Vidare föreslås valnämnden föreslå kommunfullmäktige anta förslag om föreskrifter 

(Bilaga 3). 

Slutligen föreslås valnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta att 
samrådförfrågan gällande folkomröstning enligt ovan skall insändas till 

Valmyndigheten. 

Valnämndens förslag 
Valnärnnden föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag. 

Utdragsbestyrkande 
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Valnämnden 

Förslag till kommunal folkomröstning rörande ombyggnation av 

Ljusnarshallen 

Ärendebeskrivning 
Den 8 december 2017 inkom ett fo lkinitiativ daterat den 7 december 2017 gällande 

folkomröstning med anledning av ombyggnation av Ljusnarshallen. Folkomröstningen skulle 

avse huruvida en ombyggnation skulle göras där Ljusnarshallen behåller nuvarande storlek 

eller byggs ut till en fullstor hall, 20x40 meter (Bilaga 1). 

Allmfuma utskottet beslutade vid sammanträde den 14 mars 2018 § 34 uppmana val nämnden 

utarbeta förslag till genomförande av en folkomröstning rörande byggnation av 

Ljusnarshallen. 

I Lag om kommunala fo lkomröstningar anges i § 4 att valnänmden ansvarar för kommunala 

folkomröstningar. Vidare fastställer§ 2 att kommunfullmäktige i samband med beslut om 

kommunal folkomröstning, även skall besluta om 

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

omröstningslokaler, samt 
6. när röstsamrnanräkningen senast skall vara avslutad. 

Lagen medger även fullmäktige att besluta om ytterligare föreskrifter som behövs för att 

genomföra folkomröstningen. 
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Förslag 
Undertecknad föreslår valnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta enligt följande: 

I . Folkomröstningen skall genomföras den 9 september 2018 

2. Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler skall överensstämma med distrikten och 
lokalerna för de allmänna valen som genomförs samma dag, 

Valdistrikt 

Härken 

Ställ dalen 

Kyrkbacksskolan, Kopparberg 
Bångbro 

Tingshuset, Kopparberg 

Vallokal 

Bygdegården, Härken 

Förskolan Åstugan, Ställdalen 

Kyrkbacksskolans cafeteria 

Folkets Hus, Bångbro 

Tingshussalen, Tingshuset 

3. Tre röstsedlar utformas enligt följande (Bilaga 2): 
a) Jag vill att nuvarande Ljusnarshall (18x36 meter) rustas 
b) Jag vi ll att fullstor (22x43 meter) Ljusnarshall byggs 
c) [blank] 

4. 4000 röstsedlar vardera av alternativa), b) och c) skall beställas. Valsedlarna skall vara 
gröna, i storlek A6 (I 05x 148 mm) samt tillverkas av 80 grams offsetpapper. 

5. Följande förutsättningar, som gäller för omröstning i de allmänna valen, enligt beslut 
vid valnämndens sammanträde den 29 november 2017, §§ 9-11 , skall gälla för 
omröstning i den lokala folkomröstn ingen: 

Gällande förtidsröstning: 

• Tingshuset i Kopparberg skall vara förtidsröstningslokal. 
• Förtidsröstningslokalen skall under perioden 22 augusti-8 september 2018 ha 

öppethållande måndag, onsdag och fredag klockan 12.00-18.00, tisdag och 
torsdag klockan 12.00-20.00 samt lördag och söndag klockan 10.00-14.00. 

• Förtidsröstningslokalen skall ha öppethållande söndagen den 
9 september 2018 klockan 08.00-20.00, 

Gällande institutionsröstning: 

Ingen institutionsröstning skall genomföras 
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Gällande ambulerande röstmottagare: 
Ambulerande röstmottagare skall under perioden 22 augusti-9 september 2018 
vara tillgängliga måndagar till fredagar klockan 13 .00-16.00 samt söndagen den 

9 september 2018 klockan 10.00-18.00. 

6. Röstsammanräkningen skall vara avslutad senast 30 september 2018. 

Vidare föreslås valnämnden föreslå kommunfullmäktige anta förslag om föreskrifter 

(Bilaga 3). 

Slutligen föres lås valnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta att samrådförfrågan 

gällande folkomröstning enligt ovan skall insändas till Valmyndigheten. 

Anders Andersson 

Kanslichef 



KOPPARBERG 2017-12-07 

Vi har nu avslutat "Fo lkinitiativ Ljusnarshallen" som har haft som mål att få till en folkomröstning 

kring hallen-frågan i samband med det allmänna valet 2018. 

Namnteckningarna är i skrivande stund inte kontrollräknade, men antalet godkända ligger mellan 6-

700 st (vi skriver antalet på mappen innan vi lämnar in den). Dessa har vi fått in på ca 5 v, utan att 

göra någon större ansträngning. Vi har endast stått vid våra matvaruaffärer vid 3 tillfällen, lagt ut 

lappar på arbetsplatser och i vissa butiker, samt varit i hallen och samlat in namn. Denna fråga har 

engagerat människor i väldigt hög grad, vilket ni bör ta hänsyn ti ll när ni nu ska besluta huruvida det 

blir en omröstning i hallen-frågan, eller ej. r. / 7 / .., k''F 
1/'eVI t--/ /2.- p,:,. I" 

Eftersom vi, enligt Anders Andersson, inte kunde få ca lS(minuter i samband med "a llmänhetens 

frågestund", för att framföra våra argument samt presentera olika människors tankar kring 

Ljusnarshallen, så kommer vi att sända ut det vi hade tänkt säga till alla politiker i 

kommunfullmäktige, samt till Anders Andersson och Bo Wallströmer. 

6_·tt?)(~,/ g 

(_,,,-:/17/J/~~~ t,, 

Gunilla Råstock 
Folkinitiativ Ljusnarshallen 



Varför ska jag skriva under folkinitiativet? 

Just nu görs en projektering kring en renovering av Ljusnarshallen och en 

tillbyggnad till matsalen. Tanken är att rusten ska påbörjas april/maj 2018 med 

slutbesiktning februari 2019 och in flytt i samband med sportlovet 2019. 

Spelplanen kommer att behållas som den är. Mattan skall ej bytas ut och 

planens storlek kommer således inte att förändras, utan fortsätta att vara för 

liten {dispens för seriespel upp till div 2 i innebandy, högre serier kräver fullstor 

hall = 20x40m). För skolans del innebär detta att det fortfarande blir trångt när 

lektionerna kräver att planen delas av. 

Den beräknade investeringskostnaden då beslutet om detta ålternativ togs låg 

på 21835 tkr {Dnr KS 0052 2016.1). 

Vi anser att detta är för mycket pengar att satsa på något som endast blir en 

kortsiktig lösning, utan att ha en demokratisk förankring. 

Vi anser också att detta sätt att tänka endast " håller båten flytande" och inte är 

en investering över t id. En satsning på en fullstor hall är en satsning på 

välbefinnande och hälsa, en satsning på barn och ungdomar och ett arv vi bör 

lämna efter oss till kommanade generationer. 

Vi vet dock inte hur många som delar vår uppfattning och därför vi ll vi ha till 

stånd en folkomröstning i frågan. Lämplig tidpunkt för den är i samband med 

det allmänna valet i september 2018. På så vis hålls merkostnaden nere. 

En folkomröstning kommer att förskjuta projektet, men den tiden kan med 

fördel användas åt att hitta alternativa ekonomiska lösningar såsom ev 

sponsorer, fondansökningar, pengainsamligar ed. 

Folkin itiativet startades den 1 november 2017 och kommer att avslutas den 11 

december 2017 . 

Väl mött! 

/ Initiativtagarna 
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Kommunal folkomröstning 

Jag vill att nuvarande 

Ljusnarshall 

(18x36 meter) 

rustas 

Bilaga 2 
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Kommunal folkomröstning 

Jag vill att fullstor 

(22x43 meter) 

Ljusnarshall 

byggs 
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Kommunal folkomröstning 
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Föreskrifter för kommunal folkomröstning den 9 september 2018 

1. Inledning 
2. Tid och plats för folkomröstningen 
3. Information 
4. Rösträtt 
5. Röst kort 
6. Röstsedlar 
7. Protokoll 
8. Röstmottagning i val/röstningslokal på valdagen 
9. Förtidsröstning och institutionsröstning samt 

röstmottagning i röstningslokal på valdagen 
10. Utlandsröster /brevröster 
11. Utläggning av röstsedlar 
12. Ångerröstning 
13. Budröstning 
14. Röstning med fullmakt 
15. Hantering av förtidsröster 
16. Rösträkning 
17. Onsdagsräkning 
18. Resultat 
19. Förvaring och arkivering 
20. Sammanfattning 

1 (6) 
2018-04-11 
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Den 8 december 2017 inkom ett folkinitiativ daterat den 7 december 2017 gällande 
folkomröstning med anledning av ombyggnation av Ljusnarshallen. Folkomröstningen skulle 
avse huruvida en ombyggnation skulle göras där Ljusnarshallen behåller nuvarande storlek 
eller byggs ut till en fullstor hall, 20x40 meter (Bilaga 1 ). 

Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 14 mars 2018 § 34 uppmana valnämnden 
utarbeta förslag till genomförande av en folkomröstning rörande byggnation av 
Ljusnarshallen. 

I de fall kommunfullmäktige beslutar om folkomröstning enligt Lag om kommunala 
folkomröstningar rörande ombyggnation av Ljusnarshallen, utgör dessa föreskrifter är en 
komplettering till kommunfullmäktiges beslut. 

2 Tid och plats för folkomröstningen 
Den kommunala folkomröstningen skall genomföras samma dag som de allmänna valen till 
riksdag, kommun och landsting (RKL-valet) den 9 september 2018. Omröstningsdistrikt och 
omröstningslokaler skall sammanfalla med RKL-valets och öppettider överensstämma. 

Valdistrikt 
Hörken 
Ställdalen 
Kyrkbacksskolan, Kopparberg 
Bångbro 
Tingshuset, Kopparberg 

3 Information 

Vallokal 
Bygdegården, Hörken 
Förskolan Åstugan, Ställdalen 
Kyrkbacksskolans cafeteria 
Folkets Hus, Bångbro 
Tingshuset 

Valnämnden skall informera väljarna om tid, plats och sätt för den kommunala 
folkomröstningen samt om de bestämmelser som gäller enligt dessa föreskrifter. 

4 Rösträtt 
Rösträtt har den som är folkbokförd i kommunen, senast på dagen för folkomröstningen fyller 
18 år och 

I. är medborgare i Sverige eller i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater 
(unionsmedborgare), 

2. är medborgare i Island eller Norge, eller 
3. för det fall de är andra utlänningar, har varit fo lkbokförda i Sverige tre år i följd före dagen för 

fo lkomröstningen. 
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De röstkort som används vid RKL-valet gäller även för den kommunala folkomröstningen. På 
röstkorten anges att den röstande även har rösträtt i den kommunala folkomröstningen. För de 
personer som har rösträtt i den kommunala folkomröstningen men inte i RKL-valet utfördas 
särskilda röstkort av kommunen. 

6 Röstsedlar 
Röstsedlar skall vara gröna i format A6 med text enligt nedan. Tre röstsedlar skall vara 
tillgängliga; en med texten "Jag vi ll att nuvarande Ljusnarshall (l 8x36 meter) ska rustas", en 
med texten "Jag vill att en fullstor (22x43 meter) Ljusnarshall ska byggas" samt en blank 
valsedel. Vid omröstningen får endast användas de röstsedlar som tillhandahålls av 
val nämnden. 

Exemvel vå rös/sedlar 

Jag vill att nuvarande 
Ljusnarshall 

(18x36 meter) 
ska rustas 

7 Protokoll 

Jag vill att full stor 
(22x43 meter) 

Ljusnarshall ska byggas 

Över röstmottagningen och rösträkningen skall ordföranden föra protokoll enligt formulär som 
fastställ s av Valnämnden. 

8 Röstmottagning i val/röstningslokal på valdagen 
Röstning i omröstningslokal sker valdistriktsvis i det valdistrikt där den röstande är upptagen 
i röstlängden för RKL-valet. Röstmottagare vid den kommunala folkomröstningen skall vara 
desamma som vid RKL-valet. Omröstningslokalernas öppningstider skall vara desamma som 
vid RKL-valet. I de lokaler där de kommunala folkomröstningarna sker skall det finnas 
tillgängligt för de röstande: 

• Lag om kommunala folkomröstningar 
• Föreskrifter för den kommunala folkomröstningen 
• Röstsedlar 
• Valkuvert 
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Väljare får ett val/röstkuvert för varje val/omröstning som denne har rösträtt i (RKL-valet och 
den kommunala folkomröstningen). Röstkort och valkuvert lämnas till röstmottagare som 
kontrollerar att valkuverten innehåller vit, gul, blå och grön valsedel och inte är tomma. 
Röstmottagare kontrollerar i röstlängden att den röstande har rösträtt för respektive 
val/folkomröstning. Därefter görs avprickning i röstlängden för respektive val/folkomröstning 
och de godkända valkuverten läggs i respektive urna enligt Valnämndens lokala instruktioner 
och anvisningar. 

9 Förtidsröstning och institutionsröstning samt röstmottagning i 

röstningslokal på valdagen 
Förtidsröstning och röstmottagning i röstningslokal på valdagen sker på samma platser där 
röstmottagning till RKL-valet äger rum. Den som vill delta i både de allmänna valen och den 
lokala folkomröstningen måste rösta i båda valen samtidigt. Ångerröstning på valdagen är 
naturligtvis möjligt, se även punkt 12. 

10 Utlandsröster/brevröster 
Kommunen tillhandahåller inte någon service för brevröster från utlandet eller röstning från 
utlandsmyndighet. Om röstsedlar i folkomröstningen inkommer på detta sätt kan de dock 
godkännas. 

11 Utläggning av röstsedlar 
Valnämnden ansvarar för att röstsedlar tillhandahålls vid samtliga röstmottagningar i 
Ljusnarsbergs kommun. Kommunen tillhandahåller inte någon service för röster som avges i 
annan kommun. 

12 Ångerröstning 
Ångerröstning, det vill säga att den som förtidsröstat även kan gå till omröstningslokalen på 
omröstningsdagen och där lämna en ny röst är tillåtet vid den kommunala folkomröstningen. 
Förtidsrösten blir då ogiltig och skall lämnas tillbaka till väljaren om förtidsrösten finns 
tillgänglig i omröstningslokalen när väljaren kommer dit. I annat fall kommer förtidsrösten att 
ogiltigförklaras vid Valnämndens onsdagsräkning. 

13 Budröstning 
Röstning med bud får endast ske med iakttagande av samma regler som gäller vid budröstning 
i RKL-valet. · 
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14 Röstning med fullmakt 
Röstning med fullmakt får inte ske. 

15 Hantering av förtidsröster 
Förtidsrösterna skall distribueras till omröstningslokalerna på omröstningsdagen på samma 
sätt som förtidsrösterna vid RKL-valet. 

16 Rösträkning 

5 (6) 
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Sedan omröstningen avslutats skall röstmottagarna räkna rösterna. Räkningen är offentlig och 
äger rum i respektive omröstningslokal. Räkningen sker efter det att rösterna i RKL-valet 
räknats och rapporterats. Räkningen skall ske per omröstningsdistrikt. Räkningen sker på 
följande sätt: 

1. Förtidsrösterna öppnas och väljaren prickas av i röstlängden. Godkända röster läggs 
ner i urnan, ej godkända röster läggs tillbaka i sitt ytterkuvert med en notering av 
varför den inte godkänts och sedan i ett separat omslag. På omslaget skall anges 
vad det innehåller och hur många ytterkuvert. 

2. Antalet avprickningar i röstlängden och antalet röster räknas. Vid eventuell 
misstämning sker omräkning en gång. Eventuella misstärnningar noteras i 
protokollet med en förklaring. 

3. Röstsedlarna sorteras sålunda: 
a. Nuvarande Ljusnarshall (18x36 meter) 
b. Fullstor Ljusnarshall (22x43 meter) 
c. Blank 
d. Ogiltig - en röstsedel är ogiltig om den 

• inte har tillhandahållits av valnärnnden, 
• har kätmetecken som uppenbart gjorts med avsikt samt 

har markerats så att det inte går att utläsa väljarens avsikt 

Finns det i röstkuvert två eller flera likalydande röstsedlar, skall endast en röstsedel 
godkännas. Finns det i röstkuvert två eller flera olika lydande röstsedlar, skall alla 
röstsedlarna underkännas. Röstsedlar läggs i buntar om 50 och läggs in i omslag, ett för 
vardera nuvarande Ljusnarshall (18x36 meter), fullstor Ljusnarshall (22x43 meter) och blank 
respektive ogiltig. Omslagen försluts och förses med uppgift om innehåll och distrikt och 
undertecknas av ordföranden och den som justerat protokollet. Protokoll och omslag skall 
lämnas till valnämnden samtidigt med materialet från RKL-valet lämnas in. Valnänmden gör 
ingen ny prövning eller räkning av vad som bedömts som giltiga respektive ogiltiga röster vid 
räkningen i omröstningsdistriktet, såvida det inte framkommer något anmärkningsvärt som 
kan föranleda valnämndens granskning. 

17 Onsdagsräkning 
Förtidsröster som inte hunnit distribueras till röstningslokalerna under omröstningsdagen, 
förtidsröster som underkänts av röstmottagarna samt inkomna brevröster granskas av 
valnämnden den 12 september 2018 på motsvarande sätt som rösterna i RKL-valet. I den mån 
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valnämnden måste prioritera leverans av valsedlar i RKL-valet till Länsstyrelsen i Örebro län 
kan omräkningen av folkomröstningen komma att avslutas vid senare tillfälle dock senast den 
30 september 2018. 

18 Resultat 
Sedan omröstningsdistrikten rapporterat resultatet av den kommunala folkomröstningen 
tillkännager valnämnden det preliminära resultatet. Det definitiva resultatet meddelas snarast 
möjligt efter onsdagsräkningen, dock senast den 1 oktober 2014, på kommunens webbplats. 

19 Förvaring och arkivering 
Protokoll och omslag i den kommunala folkomröstningen förvaras av valnämnden till och med 
den 31 december 2019. Därefter skall omslagen gallras medan protokollen arkiveras. 

20 Sammanfattning 
Föreskrifterna innebär att möjligheterna att rösta i folkomröstningen i princip är lika goda som 
i RKL-valet. Kommunen tillhandahåller dock ingen service för röstning i annan kommun eller 
från utlandet. Detta innebär att röstsedeln inte finns att tillgå i röstningslokaler i annan 
kommun. Den som vill rösta utanför kommunen måste själv se till att ha med sig en röstsedel 
som kan hämtas på, eller beställas från kommunkontoret, e ller hämtas i röstningslokal i 
Ljusnarsbergs kommun. För röstberättigad som vill delta i de allmänna valen och i den lokala 
folkomröstningen och som önskar förtidsrösta gäller att röst måste avläggas vid en och samma 
tidpunkt. Det går inte att dela upp förtidsröstningen på flera tillfällen. Ångerröstning på 
valdagen medges självklart. 

Valnärnnden kan, om behov anses föreligga, besluta om ytterligare föreskrifter alternativt 
revidera beslutade föreskrifter. 

Anders Andersson 
Kanslichef 


