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Datum 

2022-03-08  

Sida 
  1(2) 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen 
283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 
Fax 0479-52 82 97 
E-post kommun@osby.se 

Hemsida www.osby.se 
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PlusGiro 11 16 61-5 
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Valnämnd  
Tid: Tisdagen den 15 mars 2022, klockan 10:00  

Plats: Sammanträdesrum Osby, kommunhuset 

 

Ärende  

  

1 Upprop och protokollets justering 

2 Godkännande av dagordning 

3 Anmälningar 

4 Information 

 - Valmaterial 

 - Utbildningar SKR 

 - Valmyndigheten, ställningstagande 

 - Bokade lokaler 

 - Valhandbok 2022 

5 Datum för utbildning av röstmottagare 

6 Öppettider för röstningslokaler 

7 Öppettider för vallokaler RKR-val 2022 

8 Valsedlarnas ordning i valsedelställen 

9 Rekrytering av ambulerande röstmottagare 

10 Revidering av riktlinje "Arbeta som röstmottagare RKR-valet 2022" 
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Sonja Svenle-Pettersson  Annemari Salomonsson  

Ordförande Sekreterare 
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Kommunstyrelseförvaltningen    
Annemari Salomonsson    
0479528234    
annemari.salomonsson@osby.se    

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen 
283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 
E-post kommun@osby.se 

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

 

 

Utbildning av röstmottagare 
Dnr KS/2021:233 000   

 

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Valnämnden  

Utbildning av röstmottagare sker följande datum och tider: 

- 9 augusti 18:00 – 21:00 i Osby  

- 10 augusti 18:00 – 21:00 i Osby  

- 11 augusti 18:00 – 21:00 i Osby 

- 16 augusti 18:00 – 21:00 Lönsboda 

- 18 augusti 18:00 – 21:00 i Osby (endast för ordförande, vice ordförande och                                                      
     valnämndens ledamöter) 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuell. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt 3 kap § 5 vallagen får endast den som har fått sådan utbildning som behövs för 
uppdraget förordnas uppdraget som röstmottagare. För att dessa krav ska fullföljas 
föreslås dels fyra utbildningsdatum för röstmottagare, dels ett utbildningsdatum särskilt 
för de som arbetar som ordförande och vice ordförande för valdistrikten samt för 
valnämnden.  

Utbildningen ska innehålla praktiska moment på hur röstmottagningen ska genomföras. 
Det kommer att förebygga en upprepning av framförd kritik om fel vid rösträkning i 
utvärdering av valet 2018 samt följa Valmyndighetens rekommendation för utbildning av 
röstmottagare. Därför kommer utbildningen att genomföras i tre timmar och delas upp i 
fler tillfällen med mindre grupper, än vid tidigare val.   

Utbildning för ordförande, vice ordförande och valnämnd ska genomföras efter det att 
röstmottagare utbildas och innehålla en fördjupning av rollen som ordförande och vice 
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ordförande. Det ger möjlighet för valsamordnare och presidium att eventuellt rekrytera 
nya ordförande och vice ordförande efter genomförda utbildningar.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Utbildning av röstmottagare”, daterad den 21 februari 2022 från 
valsamordnare Annemari Salomonsson och tf. kanslichef Gunnar Elvingsson.  

Skrivelse ”Utvärdering av val 2018”, daterad den 26 september 2018.  

Ställningstagande ”Ställningstagande om röstmottagarnas utbildning”, daterat den 18 
februari 2022 från Valmyndigheten. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Valsamordnare, Annemari Salomonsson 

Tf. kanslichef, Gunnar Elvingsson 

 

Gunnar Elvingsson  Annemari Salomonsson  
Tf. Kanslichef  Valsamordnare  
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Kommunstyrelseförvaltningen    
Annemari Salomonsson    
0479528234    
annemari.salomonsson@osby.se    

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen 
283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 
E-post kommun@osby.se 

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

 

 

Öppettider för röstningslokaler RKR-2022  
Dnr KS/2021:233 000   

 

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Valnämnden  

Öppettider i röstningslokaler beslutas enligt följande: 

Osby, kommunhuset, fullmäktigesalen 
 
24-28 augusti 
 onsdag – fredag: 15:00-19:00 
 lördag: 10:00-13:00 
 söndag: 11:00-14:00 
29 augusti – 4 september 
 måndag – onsdag: 15:00-19:00 
 torsdag – fredag: 18:00-21:00 
 lördag: 10:00-13:00 
 söndag: 11:00-14:00 
5 september – 11 september 
 måndag 14:00-17:00 
 tisdag – fredag: 15:00-19:00 
 lördag: 10:00-13:00 
 söndag: 08:00-20:00 
 
Lönsboda, Medborgarhuset  
24-28 augusti 
 onsdag: 15:00-19:00 
29 augusti – 4 september 
 måndag – fredag: 15:00-19:00 
 söndag: 11:00-14:00 
5 september – 11 september 
 måndag – fredag: 15:00-19:00 
 
Killeberg, Hemgården 
29 augusti – 4 september 
 tisdag: 15:00-19:00 
 torsdag: 15:00-19:00 
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 lördag: 10:00-13:00 
 söndag: 11:00-14:00 
5 september – 11 september 
 tisdag: 15:00-19:00 
 
Visseltofta, Hembygdsgården 
24-28 augusti 
 onsdag: 15:00-19:00 
29 augusti – 4 september 
 tisdag: 15:00-19:00 
 torsdag: 15:00-19:00 
5 september – 11 september 
 lördag: 10:00-13:00 
 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuell.  
 

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden utgår från de öppettider för röstningslokaler som var aktuella under valen 
2018 vid val av öppettider inför valen 2022. Dessa har tider enligt tidigare utvärderingar 
fungerat bra. Reservation görs för den nya röstningslokalen i Visseltofta och för 
tillgänglig bokning av respektive lokal. I Visseltofta bör röstningslokalen vara öppen vid 
fyra tillfällen. De geografiskt utspridda röstningslokalerna och varierande öppettider ökar 
de röstberättigades möjlighet att delta i valet enligt 4 kap. 22 § vallagen. Röstningslokalen 
i kommunhuset i Osby håller öppet varje dag under valperioden och uppfyller därmed 
krav om att minst en röstningslokal ska vara öppen under valperioden enligt 4 kap. 24 § 
vallagen.  

Finansiering 

Lokaler bokas utan avgift inom kommunens egna förvaltningar. Valsamordnare är i 
kontakt med Marion Andersson, representant för Hembygdsföreningen i Visseltofta, för 
att boka och avtala om hyra för Hembygdsgården. Det är av bruk att Osby kommun hyr 
Hembygdsgården i Visseltofta när denna används.  

Beslutsunderlag 

Protokoll ”sammanträdesprotokoll”, daterad den 2018-09-25 från Kommunsekreterare 
Robin Skoglund och förvaltningschef Benny Nilsson.  

Tjänsteskrivelse ”Öppettider röstningslokaler RKR-2022”, daterad den 21 februari 2022 
från valsamordnare Annemari Salomonsson och tf. kanslichef Gunnar Elvingsson.  
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Beslutet skickas till  

Valsamordnare, Annemari Salomonsson 

Tf. kanslichef, Gunnar Elvingsson 

 

Gunnar Elvingsson  Annemari Salomonsson  
Tf. Kanslichef  Valsamordnare  
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Öppetider för vallokaler RKR-val 2022 
Dnr KS/2021:233 000   

 

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Valnämnden  

Öppettider i vallokaler beslutas enligt följande:  

- Samtliga vallokaler ska vara öppna den 11 september 2022 mellan klockan 08:00 
och 20:00 enligt 4 kap. 21 § vallagen.  

- Samtliga vallokaler hålls öppna för allmänheten eftersom rösträkningen är 
offentlig, enligt 11 kap. 1 § vallagen. Detta gäller även vid den preliminära 
rösträkningen onsdagen efter valet.  

- Lokalen stänger för allmänheten efter det att ordförande eller vice ordförande för 
respektive vallokal åker till valkansliet för att lämna rösterna till valnämnden.  

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuell. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Öppettider för vallokalerna utgår från ovan nämnda paragrafer i vallagen. Osby kommun 
anser inte att några hinder finns för att följa vallagen gällande öppettider och ska därför 
inte ansöka till länsstyrelsen om begränsade öppettider.  

Finansiering 

Vallokaler bokas inom Osby kommuns förvaltningar och ingen kostnad utgår då.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Öppettider för vallokaler RKR-val 2022”, daterad den 21 februari 2018 
från valsamordnare Annemari Salomonsson och tf. kanslichef Gunnar Elvingsson. 
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Beslutet skickas till  

Valsamordnare, Annemari Salomonsson 
Tf. kanslichef, Gunnar Elvingsson 
 

 

Gunnar Elvingsson  Annemari Salomonsson  
Tf. Kanslichef  Valsamordnare  
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Kommunstyrelseförvaltningen    
Annemari Salomonsson    
0479528234    
annemari.salomonsson@osby.se    

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen 
283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 
E-post kommun@osby.se 

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

 

 

Valsedlarnas ordning i valsedelställen 
Dnr KS/2021:233 000   

 

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Valnämnden  

Valnämnden beslutar att  

 Valsedlarna ska placeras i valsedelställ.  

 Röstmottagarna har ansvar för att lägga ut alla valsedlar för de partier som deltar i                
valet i valsedelställ.  

 Partivalsedlar, det vill säga valsedlar med enbart val- och partibeteckning, för de 
partier som har rätt att få valsedlar upptryckta och utlagda om de begär det, ska 
ställas i ett eget valsedelställ.  

 Partivalsedlarna ska ställas i varsin lodrät rad i ordningen riksdag (gul), 
kommunfullmäktige (vit) och regionfullmäktige (blå).  

 Valsedlarna ska i varje rad stå i bokstavsordning efter den partibeteckning som 
partiet anmält sitt deltagande.  

 Blanka valsedlar ska stå tydligt nedanför de övriga valsedlarna i valsedelstället.  

 I följande valsedelställ ska namnvalsedlar för samtliga partier ställas i samma 
ordning som ovan.  

 I det tredje valsedelstället från vänster sida ska valsedlar från övriga partier, som 
har rätt att få sin valsedlar utlagda, men som inte har lagts ut i det första eller andra 
valssedelstället, läggas ut enligt samma princip som för föregående valsedelställ. 

 Alla valsedelställen ska placeras på en avskärmad plats i lokalen.  

 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuell 
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Sammanfattning av ärendet 

Utifrån kap. 8 §§ 1 & 2 vallagen samt utifrån Valmyndighetens ställningstagande om 
valsedlarnas ordning i valsedelställ beslutar valnämnden att godkänna ovanstående 
instruktioner för hur valsedlarna ska placeras i valsedelställen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Valsedlarnas ordning i valsedelställen”, daterad den 7 mars 2022 från 
valsamordnare Annemari Salomonsson och tf. kanslichef Gunnar Elvingsson. 

Ställningstagande ”Ställningstagande om valsedlarnas ordning i valsedelställen”, daterad 
den 18 februari 2022 från Valmyndigheten.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Valsamordnare, Annemari Salomonsson 
Tf. kanslichef, Gunnar Elvingsson 

 

 

Gunnar Elvingsson  Annemari Salomonsson  
Tf. Kanslichef  Valsamordnare  
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annemari.salomonsson@osby.se    

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen 
283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 
E-post kommun@osby.se 

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

 

 

Rekrytering av ambulerande röstmottagare 
Dnr KS/2021:233 000   

 

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Valnämnden  

Valnämnden godkänner följande beslut: 

1. Valsamordnare ska tillsammans med en kollega på valkansliet tjänstgöra som 
ambulerande röstmottagare.   

2. Valnämndens presidium utgör reserver vid eventuell frånvaro av personal på 
kanslienheten 

3. Sista klockslag för att boka ambulerande röstmottagare är söndag den 11 september 
klockan 15:00. 

4. Valsamordnare får i uppdrag att koordinera röstmottagning med ambulerande 
röstmottagare. 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuell. 
Sammanfattning av ärendet 

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig 
till ett röstmottagningsställe får om de begär det lämna sina valsedlar till ambulerande 
röstmottagare, enligt 7 kap § 3a vallagen. 

Ambulerande röstmottagare ska alltid arbeta två tillsammans. Valnämnden beslutar att 
valsamordnare ansvarar för koordinering av samt tjänstgör som ambulerande 
röstmottagare. Kollega på kanslienheten tjänstgör som ambulerande röstmottagare 
eftersom arbetet ska utföras av minst två personer. Valnämndens presidium ska vara 
reserv vid eventuell frånvaro. Sista klockslag beslutas för att ge möjlighet till insamling av 
röster i tid till stängning av vallokaler.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Rekrytering av ambulerande röstmottagare”, daterad den 28 februari 
2022 från valsamordnare Annemari Salomonsson och tf. kanslichef Gunnar Elvingsson.  
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Beslutet skickas till  
Valsamordnare, Annemari Salomonsson 
Tf. kanslichef, Gunnar Elvingsson 
 

Gunnar Elvingsson  Annemari Salomonsson  
Tf. Kanslichef  Valsamordnare  
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Kommunstyrelseförvaltningen    
Annemari Salomonsson    
0479528234    
annemari.salomonsson@osby.se    

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen 
283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 
E-post kommun@osby.se 

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

 

 

Revidering av beslut – Arbeta som röstmottagare i Osby 
kommun 
Dnr KS/2021:233 000   

 

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Valnämnden  

Valnämnden godkänner en ny, reviderad version av riktlinjen ”Arbeta som röstmottagare i 
valet 2022”. 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuell. 
Sammanfattning av ärendet 

Valmyndigheten handbok för kommuner 2022 innehåller nya instruktioner för 
röstmottagare. Därför har den riktlinje som godkändes i valnämnden i augusti 2021 
reviderats och uppdaterats. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Revidering av beslut – Arbeta som röstmottagare RKR-valet 2022”, 
daterad den 28 februari 2022 från valsamordnare Annemari Salomonsson och tf. 
kanslichef Gunnar Elvingsson. 

Riktlinje ”Arbeta som röstmottagare i Osby kommun”, från kommunsekreterare Robin 
Skoglund och valsamordnare Annemari Salomonsson 

 

  

 

 

 

 

 

Gunnar Elvingsson  Annemari Salomonsson  
Tf. Kanslichef  Valsamordnare  
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Beslutet skickas till  

Valsamordnare, Annemari Salomonsson 
Tf. kanslichef, Gunnar Elvingsson 

 



 

Ett utskrivet exemplar är alltid en kopia, giltigt original finns på kommunens intranät.

 

Arbeta som röstmottagare  
Riktlinjer 

 
 

 
 

Beslutad av: Valnämnden Beslutsdatum: 2021-xx-xx 
Framtagen av: Kommunsekreterare, Robin 

Skoglund 
Dokumentansvarig: <Titel> 

Uppdaterad: <Uppdaterad> Diarienummer:       
  Giltighetstid <Eventuell giltighetstid> 



Arbeta som röstmottagare 
Datum 
2021-xx-xx 

      
       

Sida 
2(5) 

Innehåll 
1 Inledning .............................................................................3 

2 Bemötande ..........................................................................3 

3 Klädsel .................................................................................3 

4 Uppdrag som röstmottagare i röstningslokal och 
vallokal ................................................................................3 

5 Uppdrag som ordförande och vice ordförande ...............4 

6 Uppdrag som ambulerande röstmottagare ......................4 

7 Bemanning i röstnings- och vallokaler ............................5 
7.1 Bemanning röstningslokaler ........................................................................5 
7.2 Bemanning vallokaler ..................................................................................5 

8 Arvode vid arbete som röstmottagare .............................5 

9 Avsteg från att arbeta som röstmottagare i Osby 
kommun ..............................................................................5 

 
  



Arbeta som röstmottagare 
Datum 
2021-xx-xx 

      
       

Sida 
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1 Inledning 
Valnämnden i Osby kommun ansvarar för förordnande av röstmottagare till 
röstnings- och vallokaler i kommunen. Som röstmottagare är man en del av 
att upprätta en av demokratins grundvalar, det allmänna och fria valet. Att 
arbeta som röstmottagare innebär att man arbetar i det främsta ledet av valet 
där arbetsuppgifterna innebär att man tar emot röster, delar ut valkuvert och i 
allmänhet hjälper väljarna att avlägga sin röst. Detta innebär även att det 
ställs en del krav på dig som röstmottagare. Samtliga röstmottagare kommer 
att genomgå en obligatorisk utbildning som hålls av valsamordnaren eller 
annan person. Även valnämndens presidium kan vara behjälpliga.  

2 Bemötande 
Den viktigaste egenskapen för en röstmottagare är att alltid ha ett bra 
bemötande gentemot väljarna. Alla människor ska behandlas lika. Det är 
även viktigt att man är hjälpsam i största möjliga utsträckning. Ibland 
uppkommer stressande situationer som man är tvungen att handskas med. 
Det gäller då att man är lugn och lösningsorienterad gentemot väljaren.  
Som röstmottagare är det även viktigt att ha ett neutralt bemötande. Alla 
former av manipulation av väljare är strängt förbjudet både enligt lag och för 
arbetssättet i Osby kommun. Ibland kommer situationer där personer med 
funktionsvariationer behöver hjälp av röstmottagaren för att avlägga sin röst, 
det är då viktigt att man är neutral och försöka hjälpa väljaren utan att 
påverka rösten. Detta gäller specifikt för de röstmottagare som kommer vara 
ambulerande röstmottagare då man åker ut till de väljarna som på grund av 
till exempel sjukdom inte kan ta sig till en röstnings- och vallokal.  

3 Klädsel 
Samtliga röstmottagare ska vara anständigt klädda vid arbetstillfället. 
Röstmottagare uppmanas att inte bära klädsel med politiska symboler och 
även klädsel med ett sådant motiv som kan uppfattas som stötande för andra. 
Som röstmottagare uppmanas du därför att bära neutral klädsel. Klädsel ska 
också vara fri från husdjurspäls och parfym.  
Röstmottagarna kommer även att tilldelas en väst i enhetliga färg och tryck 
som ska bäras under arbetspassens gång. Detta för att enhetlig klädsel gör 
det tydligt för väljarna vem som arbetar med valet i lokalen. Det syftar till att 
öka väljarnas förtroende och att minska risk för yttre påverkan.  

4 Uppdrag som röstmottagare i röstningslokal och 
vallokal 

Exempel på röstmottagarens uppgift: 

 placera valsedlar i valsedelställen och hålla ordning på valsedlarna. 

 hantera köer som kan uppstå vid olika röstningsmoment. 
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 informera väljare om hur det går till att rösta samt att vara behjälplig 
för väljare som har svårt att själva genomföra de praktiska 
momenten. 

 garantera väljarnas valhemlighet genom att respektera tystnadsplikten 
och upprätthålla avstånd i lokalen. 

 ta emot röster och pricka av i röstlängden. 

 räkna röster under avsluta röstmottagning. 
Detaljer i uppdraget kommer att förklaras under utbildning och finnas 
dokumenterade i en pärm med instruktioner som finns i varje röstnings- och 
vallokal.  

5 Uppdrag som ordförande och vice ordförande 
Exempel på uppgifter:  

 ansvar för att det är ordning i vallokalen. 

 se till att väljare kan rösta på ett tryggt och säkert sätt.  

 ansvar för räkning samt inrapportering av mottagna röster.  

 tillsammans med kollega lämna in mottagna röster till valkansliet 
efter att rösterna är räknade och inrapporterade. 

 rapportera ev. avvikelser till valkansliet ex. frånvaro av 
röstmottagare. 

 Ansvar för att gå igenom valmaterialet och meddela eventuella 
avvikelser.  

Detaljer i uppdraget kommer att förklaras under utbildning och finnas 
dokumenterade i den pärm med instruktioner som finns i varje röstnings- och 
vallokal.  

6 Uppdrag som ambulerande röstmottagare 
Exempel på uppgifter: 

 Hjälpa röstberättigade att göra i ordning sin röst. 

 Ta emot röster av den röstberättigade i deras hem. 

 Säkerställa den röstberättigades valhemlighet. 

 Ansvara för röstning i lokaler med begränsat tillträde, så kallad 
institutionsröstning.  

Detaljer i uppdraget kommer att förklaras under utbildning och det kommer 
att finnas instruktioner vid tjänstgöring.  



Arbeta som röstmottagare 
Datum 
2021-xx-xx 

      
       

Sida 
5(5) 

7 Bemanning i röstnings- och vallokaler 

7.1 Bemanning röstningslokaler 
I varje röstningslokal ska det finnas minst en röstmottagare med tidigare 
erfarenhet av val. Röstningslokaler ska vara bemannade med minst två 
röstmottagare samtidigt.  

7.2 Bemanning vallokaler 
Även i vallokalerna ska det finnas minst en röstmottagare med tidigare 
erfarenhet av att ha arbetat med val tidigare. Kommunens vallokaler ska 
bemannas med minst tre röstmottagare, men en bemanning med minst fyra 
röstmottagare ska prioriteras. På valdagen ska en ordförande eller vice 
ordförande alltid vara på plats i vallokalen.  

8 Arvode vid arbete som röstmottagare 
Den som arbetar som röstmottagare, ordförande eller vice ordförande 
arvoderas med en timlön på cirka 170 kronor i timmen. Deltagande vid den 
obligatoriska utbildningen är en del av uppdraget och därmed också 
arvoderat. För den som inte är anträffbar, eller inte åtar sig uppdraget, utgår 
ingen ersättning för planerat men ej utfört arbete.  

9 Avsteg från att arbeta som röstmottagare i Osby 
kommun 

För att kunna arbeta som röstmottagare finns det vissa krav. Det enda 
allmänna kravet är att du ska ha genomgått valnämndens utbildning för 
röstmottagare. I Osby kommun tillämpas ytterligare två regler:  

 Som röstmottagare ska du ha fyllt 18 år senast den dag du tjänstgör 
som röstmottagare. 

 Förtroendevalda som kandiderar till kommunfullmäktige och har 
plats 1–5 på valsedeln för sitt parti inte får arbeta som röstmottagare. 
Detta gäller inte valnämndens ledamöter och ersättare då de är 
ansvariga för valet. 
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