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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Valnämnden 2022-06-15 1 () 

Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 16.00-16.30 
  
Beslutande Thure Andersen (S) ordförande  
 Kerstin Persson (C)  
 Lennart Ahlström (S)  
 Stieg Andersson (M)  
 Patrik Malmberg (V) § 16-19  
 Carina Byhlin (KD) § 15  
   
   
   
 
Övriga deltagande Sekreterare Carina Iwemyr, ersättare: Peter Hödefors (S), Torbjörn Estelli (M) 

Carina Byhlin (KD) ej § 15. 
 

 
Närvarorätt Valnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande. 
 
Utses att justera Kerstin Persson (C) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 20 juni 2022 klockan 16.00 
 
Underskrifter  Paragrafer 15 - 19 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr 
  

 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Thure Andersen (S) 
  

 Justerande ……………………………………………………………………… 
  Kerstin Persson (C) 
  

  
  

 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Valnämnden §§ 15-19 
  
Sammanträdesdatum 2022-06-15 
  
Anslaget uppsättes 2022-06-21 Anslaget nedtages 2022-07-13 
  
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
 
 

 

Underskrift ………………………………………………………. 
Carina Iwemyr 
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VN § 15 
 
Ambulerande röstmottagare vid valet till riksdag, kommun och region-
fullmäktige 2022 
 
Kommunala bud har upphört och ersätts av ambulerande röstmottagare. Varje 
väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva 
kan ta sig till en röstningsställe får om de begär det lämna sina röster i bostaden 
till ambulerande röstmottagare. Detta är möjligt under samma period som för-
tidsröstningen 24 augusti – 11 september 2022. 
 
Ambulerande röstmottagare kan till exempel ersätta en indragen institutions-
röstning.  
 
Lämpligt är att väljaren beställer de ambulerande röstmottagarna genom val-
nämndens kansli ett dygn innan. 
 
Valnämnden beslutar 
 
att ambulerande röstmottagare ska beställas dagen före man vill att de ska 
komma genom anmälan till valnämndens kansli och att de finns tillgängliga 
under förtidsröstningen enligt följande: 
 
Måndag – onsdag – fredag klockan 12.00 – 18.00,  
Valdagen den 11 september 2022 klockan 10-13, samt 
 
att äldreboenden beställer ambulerande röstmottagare efter överenskommelse 
med valnämndens kansli. 
 
 
_______________ 
Exp. Kommunsekreterare 
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VN § 16 
 
Utbildningsdagar inför valet till riksdag, kommun och regionfullmäktige 
2022 
 
Utbildning inför valet till riksdag, kommun och regionfullmäktige 2022 kom-
mer att genomföras vid två tillfällen, dels ett för röstmottagarna som tjänstgör 
vid förtidsröstningen, dels ett för de röstmottagare som kommer att jobba på 
valdagen. 
 
Valnämnden beslutar 
 
att utbildning för röstmottagare vid förtidsröstningen ska genomföras den 10 
augusti 22 med början klockan 18.30, i Kommunhuset, samt 
 
att utbildningen för de röstmottagare (inklusive ordförande och vice ordförande) 
som ska jobba på valdagen ska genomföras den 17 augusti och den 18 augusti 
2022 med början klockan 18.30, i Kommunhuset.  
 
 
 
_______________ 
Exp. Kommunsekreterare 
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VN § 17 
 
Medverkan vid Lilla Almedalen 2022 
 
De politiska partierna, representerade i kommunfullmäktige, avser att inför valet 
2022 anordna en ”Lilla Almedalen” på torget i Hallstahammar den 27 augusti 
2022.  
 
Valnämnden beslutar 
 
att valnämnden kommer att medverka vid ”Lilla Almedalen” 2022. 
 
 
 
_______________ 
Exp. Kommunsekreterare 
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VN § 18 
 
Avgränsningar för vallokaler vid valet till riksdag, kommun och region-
fullmäktige 2022 
 
Valkansliet har tagit fram förslag på avgränsningar framför vallokalerna som 
kommer att användas vid valet till riksdag, kommun och regionfullmäktige 
2022. Vallokaler som kommer att användas vid valet 2022 är följande:   
 
Distrikt Nibble  Nibbleskolan, matsalen 
Distrikt Fredhem  Fredhemsskolan, matsalen 
Distrikt Barnängen  Lindboskolan, hallen nedre ingången Eldsbodav. 
Distrikt Eldsboda   Eldsbodahuset, Oasen 
Distrikt Näs   Åsby Hotell   
Distrikt Tunbo  Tunboskolan, matsalen  
Distrikt Kolbäcks Centrum Kolbäcks bibliotek, Stationshuset 
Distrikt Strömsholm                   Strömsholms skola 
Distrikt Lövboås                         Parkskolan, ingång A1 
Distrikt Tuna                               Kulturhuset  
  
Valnämnden beslutar 
 
att innanför avgränsningarna enligt en till ärendet hörande bilaga får inte poli-
tiskt information delas ut eller budskap framföras gällande följande vallokaler: 
Nibbleskolan, Fredhemsskolan, Lindboskolan, Eldsbodahuset, Tunboskolan, 
Strömsholms skola och Kulturhuset, samt 
 
att uppdra till ordföranden att besluta om avgränsning till följande vallokaler: 
Åsby Hotell, Kolbäcks bibliotek (Stationshuset) och Parkskolan. 
  
 
 
_______________ 
Exp. Kommunsekreterare 
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VN § 19  
 
Politiker som kandiderar på en lista – arbeta som röstmottagare 
 
Valnämnden beslutade den 17 februari 2022 § 6 om att följande kriterier ska 
gälla för röstmottagare under valet till riksdag, kommun och regionfullmäktige 
2022:  
1. Du måste ha fyllt minst 18 år senast på valdagen. 

2. Du måste behärska svenska språket väl (i tal). 

3. Du måste gå den utbildning inför valet som valnämnden erbjuder. 

 
Förutom kriterierna ovan anser Valmyndigheten att valnämnden bör besluta om 
personer som kandiderar på lista får arbeta som röstmottagare. 
 
Då det kan vara svårt att få ihop antal röstmottagare som behövs för att genom-
föra valet föreslår valkansliet att personer som kandiderar på lista får arbeta som 
röstmottagare i de fall det fattas röstmottagare. Personer som står långt ner på 
listan kommer först att tillfrågas.  
 
Valnämnden beslutar 
 
att personer som kandiderar på lista får arbeta som röstmottagare i de fall det 
fattas röstmottagare vid val till riksdag, kommun och regionfullmäktige 2022. 
 
 
 
_______________ 
Exp. Kommunsekreterare 
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