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Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, onsdag den 18 maj 2022, kl 10.00-11.00 

Ledamöter Solweig Nyrede (S), ordförande 
Bengt Norrlén (S)  
Mildred Eggen (C) 
Karin Winqvist (M) 
Monica Forsgren (S), tjänstgörande ersättare  
 

 
 

Ej tjänstgörande ersättare Johanna Eriksson (C) § 16  
 

Övriga närvarande Mona Hyttsten, sekreterare  

Justerare Monica Forsgren  

Justeringens plats och tid Kommunhuset Smedjebacken, måndag den 22 maj, klockan 14.00  
 

Underskrifter 
 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 15 - 18 
 Mona Hyttsten  

 Ordförande 

  

 Solweig Nyrede  

 Justerare 

  

 Monica Forsgren  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-05-18 

Datum då anslaget sätts upp 2022-05-27 Datum då anslaget tas ned 2022-06-20 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset 
 

Underskrift 
  

 Mona Hyttsten  
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§ 15 

Reglemente valnämnden 
Valnämndens beslut 
Reglemente för valnämnden godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige 
för antagande.  

Ärendebeskrivning 
Förslag till reglemente för valnämnden i Smedjebackens kommun har upprättats. 
Reglementet beskriver valnämndens verksamhets- och ansvarsområden. I övrigt 
omfattas valnämnden av det gemensamma reglementet för styrelse och nämnder i 
Smedjebackens kommun. 
_____ 

Beslutsunderlag 
Reglemente valnämnden     
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§ 16 

Riktlinjer röstmottagare 
Valnämndens beslut 
Riktlinjer för röstmottagare godkänns. 

Ärendebeskrivning 
I vallagen finns inga regler för vem som kan vara röstmottagare utöver kravet på 
att röstmottagare ska ha genomgått sådan utbildning som behövs för uppdraget. 
Däremot har Valmyndigheten i ett ställningstagande uttalat sig gällande krav på 
saklighet och opartiskhet hos röstmottagare mot bakgrund av att genomförande av 
val ska präglas av objektivitet för att väljarna ska ha ett högt förtroende för valets 
genomförande. 
Med grund i detta bedömer valmyndigheten att den som kandiderar på en lista 
inte bör arbeta som röstmottagare eller vid rösträkning räkna eller på annat sätt 
hantera rösterna i det val som kandidaturen avser.  
Smedjebackens kommun har succesivt under de senast valen rekryterat 
röstmottagare som inte kandiderar på lista, dock är tre erfarna röstmottagare även 
politiskt aktiva. För att ta vara på den kunskap som finns och för att minska den 
sårbarhet det medför med många nya röstmottagare föreslås att undantag görs att 
den som kandiderar på lista får tjänstgöra i valet 2022, men att detta gäller endast 
redan erfarna röstmottagare. Vid nyrekrytering ska icke-kandiderande personer 
väljas.  
Alla som arbetar med val får i sin utbildning kunskap om reglerna om 
objektivitet.  
Förslag till riktlinjer för röstmottagare 
- Personen ska ha fyllt 18 år innan tjänstgöring påbörjas. 
- God kunskap i svenska språket. Kunskap i andra stora invandrarspråk och 

minoritetsspråk är meriterande. 
- Anses vara noggrann, stresstålig samt ha förmåga att ge ett gott bemötande 

och kunna samarbeta. 
- För att få tjänstgöra som röstmottagare ska man inför varje val genomgå 

utbildning anordnad av valnämnden.  
- Röstmottagaren behöver inte bo inom Smedjebackens kommun.  
- Den som kandiderar på en lista får inte arbeta som röstmottagare i vallokal 

eller förtidsröstning. 
- Under en övergång kan de som tidigare varit röstmottagare kvarstå, 

trots politiskt uppdrag. Detta gäller endast valåret 2022.  
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- Röstmottagare får under tjänstgöringen inte bära kläder eller symboler som är 
partipolitiska.   

Vid nyrekrytering av röstmottagare där personlig kännedom saknas, kan 
säkerhetsbedömning göras i samråd med kommunens trygghetschef.  
_____ 
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§ 17 

Öppettider förtidsröstningslokaler 
Valnämndens beslut 
Öppettider för förtidsröstning fastställs enligt förslaget, förutom lokalerna Snöån 
och Malingsbo som utreds vidare.      

Ärendebeskrivning 
Förslag till förtidsröstningslokaler och öppettider vid valet 2022 
 

Kommunhuset Smedjebacken 
24 augusti – 10 september  

Måndag-fredag 09.30-18.00 

Lördag-söndag 10.00-13.00 
 

Biblioteket Smedjebacken 

Söndag, 11 sept. 08.00-20.00 
 

Folkets Hus Söderbärke 
24 augusti – 11 september 

Måndag, onsdag 13.00-18.00 

Fredag 10.00-14.00 

Lördag 10.00-13.00 

Söndag, 11 sept. 08.00-20.00 
 

Malingsbo bygdegård 

Lördag, 10 sept. 11.00-13.00 * 
 

Snöåns bystuga 

Lördag, 10 sept. 11.00-13.00 * 
 

Gubbo Folkets Hus 

Söndag, 11 sept. 12.00-14.00 
 
* Fortsatt utredning gällande dag och tid för förtidsröstning. 
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§ 18 

Kommunikationskanaler val 2022 
Valnämndens beslut 

1. Följande kommunikationskanaler ska användas för att kommunicera med 
kommuninvånarna vid valen 2022 
- Kommunens externa webbplats 
- Sociala medier – Facebook  
- Annonsering i Väsman Runt, Nya Ludvika Tidning och  

Dala-Demokraten 
- Förmedla Valmyndighetens övergripande information till allmänheten via 

länkar till Valmyndighetens webbplats.  
 

2. Information om valet ska finnas på olika språk. 
 

Ärendebeskrivning 
Inför, under och efter valet krävs olika kommunikationsinsatser för att valet ska 
kunna genomföras på ett tryggt, säkert och korrekt sätt.  
Kommunikationen ska:  
3. underlätta för alla röstberättigade att rösta, 
4. bidra till att de röstberättigade känner till var och när de kan rösta, 
5. bidra till att de röstberättigade känner till hur det går till att rösta, 
6. bidra till att de röstberättigade känner till vad valet 2022 avser 

Valkansliet föreslår att de kommunikationskanaler som ska användas är; 
Kommunens externa webbplats 
Sociala medier – Facebook  
Annonsering i Väsman Runt, Nya Ludvika Tidning och Dala-Demokraten 
Förmedla Valmyndighetens övergripande information till allmänheten via länkar 
till Valmyndighetens webbplats.  
_____ 
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