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§ 42 Dnr VN 2020/00010-1.1.1 

Beslut - Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler vid 
kommunal folkomröstning om Västerås flygplats 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Valnämndens förslag till omröstningsdistrikt och omröstningslokaler daterat 

den 24 november 2020 antas. 

Valnämnden för egen del: 

1. Svaret på återremissen kompletteras med följande: 

”Att vid förtidsröstningen uppmärksamma områden med långa avstånd till 

omröstningslokalen, exempelvis i landsbygdsområden, för att där 

komplettera med drive-in-röstning, tält eller liknande.” 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Särskilt yttrande 

Harri Åman (V) inkommer med ett särskilt yttrande: 

” Fler vallokaler och förtidsröstningsställen där förtidsröstningen sker 

utomhus. Drive-in eller stora lokaler med möjlighet till separat in- och 

utgång.” 

Hans Carlqvist (M) ställer sig bakom Harri Åmans (V) yttrande.  

Ärendebeskrivning 

Vid valnämndens sammanträde den 3 november 2020 bereddes frågan om 

omröstningsdistrikt och omröstningslokaler till kommunal folkomröstning 

om Västerås flygplats. Beslut ska fattas i kommunfullmäktige den 3 

december 2020.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 

november 2020. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till 

valnämnden med motiveringen:  

För att bereda frågan om att öka antalet vallokaler så att det inte slås samman 

vallokaler där det blir för långa avstånd till en vallokal som försvårar för 

valdeltagande när västeråsare uppmanas att inte åka kollektivt. 

Valkansliet har nu kompletterat ärendet med en karta och en förteckning som 

visar distrikt och lokaler vid allmänna val respektive det förslag till distrikt 

och lokaler som tagits fram till folkomröstningen. Ärendet har även 

kompletterats med en beskrivning av hur arbetet har gått till vid 

framtagandet av förslag till omröstningsdistrikt och omröstningslokaler. I 

beskrivningen besvaras frågeställningen i beslutet om återremittering.  
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Med det förslag till omröstningslokaler som tagits fram den 3 november 

bedöms restriktioner för kollektivtrafikresande inte påverka de röstandes 

möjlighet att rösta jämfört med ett läge där sådana restriktioner inte finns. 

Valkansliet anser därför inte att det finns skäl att utöka antalet 

omröstningslokaler.  

Ett byte av omröstningslokal har gjorts sedan förslaget den 3 november och 

det är att Fridhemsskolan ersätts av Rösegårdsskolan. Skälet till bytet är inte 

kopplat till återremissen. 

Valkansliet har till valnämnden lagt fram följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Valnämndens förslag till omröstningsdistrikt och omröstningslokaler daterat 

den 24 november 2020 antas. 

Valnämnden för egen del:  

Paragrafen justeras omedelbart. 

Yrkanden 

Jakop Yildiz (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg att svaret 

på återremissen kompletteras med följande: 

”Att vid förtidsröstningen uppmärksamma områden med långa avstånd till 

omröstningslokalen, exempelvis i landsbygdsområden, för att där 

komplettera med drive-in-röstning, tält eller liknande.” 

Harri Åman (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt till 

Jakop Yildiz (S) förslag.  

Proposition 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, förvaltningens 

förslag med tillägg av förslag från Jakop Yildiz (S), och att valnämnden 

beslutar i enlighet med detta.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 


