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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-26

Valnämnden
HALLSBERGS KOMMUN
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum
Protokollet innehåller
paragraferna
Datum för överklagan
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Valnämnden
2019-03-26
§§
till och med

Kommunstyrelseförvaltningen
________________________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-26

Valnämnden

Ärendelista
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26
§ 27
§ 28
§ 29
§ 30
§ 31

Justerare signatur

Sammanträdets inledning
Information från dataskyddsombudet gällande GDPR
Risk- och sårbarhetsanalys, EU-valet 2019
Förtidsröstning Omval Falun
Projektplan EU-valet 2019
Valdistriktens presidier
Öppettider förtidsröstningslokaler EU-valet 2019
Beslut om delegering av beslutfattande till ordförande, vice ordförande och 2: e vice
ordförande
Ordning i valsedelsställen
Röstsammanräknare
Anmälan om delegationsbeslut 2018
Information om jour för IT och fastighet
Utbildningar och informationsmöten
Övriga frågor
Sammanträdets avslutning

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-26

Valnämnden

§ 17- Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1.
2.
3.
4.

Sammanträdet öppnas.
Ordföranden förrättar upprop.
Lennart Pettersson (M) väljs att tillsammans med ordförande justera protokollet.
Föredragningslistan fastställs på det vis som följer av detta protokoll.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-26

Valnämnden

§ 18- Information från dataskyddsombudet gällande GDPR
Ärendebeskrivning
Birgitta Rydén informerar muntligt gällande GDPR.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-26

Valnämnden

§ 19 - Risk- och sårbarhetsanalys, EU-valet 2019
(19/VN/14)

Ärendebeskrivning
Vid valnämndens sammanträde överenskoms att säkerhetssamordnaren skulle ta fram en
risk- och sårbarhetsanalys inför EU-valet 2019 och presentera denna för valnämnden på
sammanträdet den 26 mars.

Förslag till beslut
Valnämnden föreslås godkänna föredragen Risk- och sårbarhetsanalys EU-valet 2019, med
ev justeringar

Beslut
Valnämnden beslutar att godkänna föredragen Risk- och sårbarhetsanalys EU-valet 2019,
med av nämnden föreslagna justeringar

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Risk- och sårbarhetsanalys EU-valet 2019
Risk- och sårbarhetsanalys EU valet 2019

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-26

Valnämnden

§ 20 - Förtidsröstning Omval Falun
(19/VN/10)

Ärendebeskrivning
Valprövningsnämnden har beslutat att omval till kommunfullmäktige i Falun ska genomföras
eftersom en postsäck med förtidsröster inte nått valnämnden i tid.
Valprövningsnämnden har gjort bedömningen att de försent inkomna rösterna sannolikt
påverkat mandatfördelningen i kommunen och därför måste valet göras om.
Enligt vallagen ska samtliga kommuner i Sverige erbjuda möjlighet till förtidsröstning, men
kommunerna får själva bestämma i vilken omfattning.
Med anledning av omval till kommunfullmäktige i Falun föreslår valkansliet att Hallsbergs
kommun tillhandahåller förtidsröstning mellan klockan 14:00-17:00 i kommunhuset följande
tillfällen:
Måndag 1/4
Tisdag 2/4
Onsdag 3/4

Förslag till beslut
Valnämnden föreslås besluta att godkänna om öppettider för förtidsröstningen.

Beslut
Valnämnden beslutar att godkänna om öppettider för förtidsröstningen.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse omval Falun

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-26

Valnämnden

§ 21 - Projektplan EU-valet 2019
(19/VN/13)

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har i uppdrag av valnämnden att tillsammans, arrangera
dessa val. Kommunstyrelseförvaltningen har även i uppgift att ta fram en övergripande
planering, budget och vara en sammanhållande funktion. Valkansliet har tagit fram en
projektplan för övergripande aktiviteter med arbetet kring EU-valet 2019.

Förslag till beslut
Valnämnden föreslås att godkänna valkansliets projektplan.

Beslut
Valnämnden beslutar att godkänna valkansliets projektplan.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Projektplan EU-valet 2019
Projektplan EU-valet 2019

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-26

Valnämnden

§ 22 - Valdistriktens presidier
(19/VN/11)

Ärendebeskrivning
Förslag på ordförande och vice ordförande i valdistrikten finns bilagt till handlingarna.

Valnämndens behandling av ärendet:
Hans Karlsson (S) yrkar bifall till förslaget

Förslag till beslut
Valnämnden föreslås godkänna bilagt förslag.

Beslut
Valnämnden beslutar att godkänna bilagt förslag.

Beslutsunderlag


Borttagen på grund av personuppgifter.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-26

Valnämnden

§ 23 - Öppettider förtidsröstningslokaler EU-valet 2019
(19/VN/8)

Ärendebeskrivning
Förslag på öppettider gällande förtidsröstning. Vi har förtidsröstning i samtliga tätorter, och
har utgått från hur det har sett ut förgående val.

Förslag till beslut
Valnämnden föreslås besluta att godkänna öppettider för förtidsröstning under EU-valet
2019.

Beslut
Valnämnden beslutar att godkänna öppettider för förtidsröstning under EU-valet 2019.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Öppettider förtidsröstning EU-valet 2019
Öppettider förtidsröstning EU-valet 2019

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-26

Valnämnden

§ 24 - Beslut om delegering av beslutfattande till ordförande, vice
ordförande och 2: e vice ordförande
(19/VN/16)

Ärendebeskrivning
Syftet med att ge ordförande, vice ordförande och 2:e vice ordförande delegation är att i
möjligaste mån undvika att kalla in nämnden för att fatta beslut i frågor som kan uppkomma
under förberedelserna inför och under genomförande av EU-valet 2019.

Förslag till beslut
Valnämnden föreslås besluta att godkänna att ordförande, vice ordförande eller 2: e vice
ordförande får ta delegationsbeslut i nedanstående ärenden:
•Byte av ordförande eller vice ordförande i valdistrikten
•Förordnande av röstmottagare och valförrättare
•Förordnande av ambulerande röstmottagare
•Byte av vallokal
•Byte av förtidsröstningslokal
•Ändring av öppettider för förtidsröstningslokal
•Beslut om ärende som rör information till hemsida och annonser
•Beslut om vilka personer på kommunstyrelseförvaltningen som får hantera förtidsröster
Beslut gällande delegering förslås gälla både omval Falun och EU-valet 2019.

Beslut
Valnämnden beslutar att godkänna att ordförande, vice ordförande eller 2: e vice
ordförande får ta delegationsbeslut i nedanstående ärenden:
•Byte av ordförande eller vice ordförande i valdistrikten
•Förordnande av röstmottagare och valförrättare
•Förordnande av ambulerande röstmottagare
•Byte av vallokal
•Byte av förtidsröstningslokal
•Ändring av öppettider för förtidsröstningslokal
•Beslut om ärende som rör information till hemsida och annonser
•Beslut om vilka personer på kommunstyrelseförvaltningen som får hantera förtidsröster
Beslut gällande delegering förslås gälla både omval Falun och EU-valet 2019.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-26

Valnämnden
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse,Beslut om delegering av beslutfattande till ordförande, vice ordförande och
2: e vice ordförande

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-26

Valnämnden

§ 25 - Ordning i valsedelsställen
(19/VN/15)

Ärendebeskrivning
Valnämnden tar vid varje val ett beslut gällande ordningen i valsedelsställen. Förslaget på
ordning i valsedelsställen är oförändrad sedan tidigare val.

Förslag till beslut
Valnämnden föreslås besluta att godkänna den föreslagna ordningen för valsedelsställen.

Beslut
Valnämnden beslutar att godkänna den föreslagna ordningen för valsedelsställen.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Ordning i valsedelstället
Ordning i valsedelsställen

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-26

Valnämnden

§ 26 - Röstsammanräknare
(19/VN/17)

Ärendebeskrivning
I vallokalen kan det finnas ett behov av att kalla in extra röstsammanräknare vid
rösträkningen.

Förslag till beslut
Valnämnden föreslås att besluta att extra röstsammanräknare får tas in vid behov efter
beslut av valdistriktets ordförande och vice ordförande.

Beslut
Valnämnden beslutar att extra röstsammanräknare får tas in vid behov efter beslut av
valdistriktets ordförande och vice ordförande.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse, Röstsammanräknare

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-26

Valnämnden

§ 27 - Anmälan om delegationsbeslut 2018
(19/VN/19)

Ärendebeskrivning
Anmälan om delegationsbeslut tagna under 2018.

Förslag till beslut
Valnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna

Beslut
Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna

Beslutsunderlag









Delegationsbeslut 2018-05-02 Byte av vallokal Hjortkvarn
Delegationsbeslut 2018-05-02 Byte av förtidsröstningslokal Pålsboda
Delegationsbeslut 2018-05-02 Röstmottagare och utkvittering av värdeförsändelser
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Delegationsbeslut 2018-09-09 Ambulerande röstmottagare

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-26

Valnämnden

§ 28- Information om jour för IT och fastighet
Ärendebeskrivning
Anna Lindqvist informerar muntligen gällande jour för IT och fastighet under EU-valet 2019.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-26

Valnämnden

§ 29- Utbildningar och informationsmöten
Ärendebeskrivning
Anna Lindqvist informerar muntligen gällande utbildning för röstmottagare och valförrättare
samt informationsmöten för valdistriktens presidier.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Page 17 of 19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-26

Valnämnden

§ 30- Övriga frågor
Ärendebeskrivning
Punkten utgår då inga övriga frågor ställs.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-26

Valnämnden

§ 31- Sammanträdets avslutning
Ärendebeskrivning
Ordförande tackar för sammanträdet och avslutar detsamma.
Nästa sammanträde äger rum den 20 aug klockan 14:00-16:00

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdets inledning
§ 17

Information från dataskyddsombudet
gällande GDPR
§ 18

Risk- och sårbarhetsanalys, EU-valet 2019
§ 19
19/VN/14

Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:19/VN/14

Risk- och sårbarhetsanalys, EU-valet 2019
Ärendebeskrivning

Vid valnämndens sammanträde överenskoms att säkerhetssamordnaren skulle ta fram en risk- och
sårbarhetsanalys inför EU-valet 2019 och presentera denna för valnämnden på sammanträdet den 27
mars.

Förslag till beslut
-

Att godkänna föredragen Risk- och sårbarhetsanalys EU-valet 2019, med ev justeringar

Ärendet

Ett tryggt och säkert val är en av förutsättningarna för en trygg och säker demokrati. En valprocess är
komplicerad och därför är det lämpligt att redan innan förtidsröstning starta upp ett analysarbete för
att kunna arbeta bort de sårbarheter som analysen visar.
Denna risk- och sårbarhetsanalys är en utvecklad analys av den som användes vid valet 2018.
I beredningen av ärendet har 2 medarbetar i valkansliet deltagit.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Birgitta Rydén

Förvaltningschef

Säkerhetssamordnare

Bilagor
Risk- och sårbarhetsanalys, EU-valet 2109

Beslutad av: Valnämnden
Datum: 2019-03-26
Ärendenummer: 19/VN/14

Risk- och sårbarhetsanalys
EU-valet 2019

Kontakt
E-post: kommun@hallsberg.se
Telefon: 0582-68 50 00

Datum

Sida

2019-03-26

2(10)

Innehållsförteckning
1
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2

Risker och riskreducerande åtgärder ............................................. 3

3

Sannolikheter och konsekvenser .................................................... 7

4

Tabell 1 Sannolikheter och konsekvenser i risklandskapet för
Hallsbergs kommun ........................................................................ 8

5

Sammanställningsmatris sannolikhet och konsekvens ................ 10
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1 Inledning
Valnämndens åtagande är att ansvara för organisation av vallokaler och
röstmottagning så att alla röstberättigade har möjlighet att rösta. I detta ligger
också ansvar för personalens säkerhet och arbetsmiljö under valarbetet.
Åtagandet gäller från dess att förtidsröstning påbörjas till dess att rösterna är
avlämnade hos länsstyrelsen och allt efterarbete är färdigt.
Kommunen ska tillhandahålla lokaler och utrustning i form av valsedlar, skärmar
m.m. samt personal och säkra processer för att medborgarna ska kunna rösta, att
rösten läggs i urnan och att rösterna räknas och förflyttas i ett första steg till
kommunhus och i det andra steget till länsstyrelse.
Polisens uppdrag är att utifrån sina befogenheter skydda valet och processerna,
före under och efter valdagens slut.

2 Risker och riskreducerande åtgärder1
Inför val finns ett så kallat risklandskap. Det kan delas upp i olika riskgrupper:
 Risk för informationspåverkan
 Risk för våld eller hot om våld mot valnämnden eller valkansliets personal
 Risk för attack och sabotage mot vallokaler
 Risk för sabotage av valmaterial
 Risk för stöld och publicering av förtidsröster
 Risk för manipulation av röster eller rösträkning
 Risk för försumlighet i röstmottagande
2.1 Risk för informationspåverkan
Vikten av att det finns en grundläggande förmåga att förebygga desinformation är
en framgångsfaktor för att förebygga informationspåverkan. Ju mer korrekt och
saklig information som kommunen kan ge sina invånare, desto svårare är det för
olika typer av påverkansförsök att få fäste.
En förebyggande åtgärd är att kommunen informerar om hur valet i kommunen
går till, exempelvis via post eller som information i lokaltidningar och på
kommunens anslagstavlor. Det är också bra att informera i kommunens ordinarie
kommunikationskanaler, t ex. kommunens hemsida och i sociala media, t ex.
Facebook.

1

Detta kapitel (2) bygger på MSB 2018-04399 – Juni 2018 Ett robust val ur ett
kommunperspektiv
En studie inför valet 2018, författare: Malin Björklund, 4C Strategies
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Andra förebyggande åtgärder är att vid den obligatoriska utbildningen av
röstmottagare lyfta fram och medvetandegöra vad desinformation är och ge
exempel på hur man kan identifiera och hantera desinformation.
Om röstmottagarna är väl informerade om hur valet går till, kan de bemöta
eventuella felaktiga uppfattningar som väljarna har när de kommer till vallokalen.
Röstmottagarna bör vara väl informerade om vilka regler som gäller när någon vill
filma i en vallokal och hur de ska agera om det finns risk att valhemligheten
avslöjas, till exempel genom att någon olovligen filmar när väljarna tar valsedlar.
En annan förebyggande åtgärd är att starta ett samarbete mellan kommunens
kommunikatörer och valkansliet. Den kompetens som finns bland
kommunikatörer för att identifiera och hantera desinformation är värdefull i
valarbetet.
Exempel på riskreducerande åtgärder för informationspåverkan:
 Informationsinsatser till kommunmedborgare om hur valet går till
 Medvetandehöjande utbildningsinsatser inom kommunen
 Samverkan mellan kommunikatörer och valkansliet
2.2 Risk för våld eller hot om våld mot valnämnden eller valkansliets personal
För att motverka att förtroendevalda tjänstemän utsätts för våld eller hot om våld
bör valkansliet arbeta i nära samarbete med kommunens säkerhetssamordnare.
Ett nära samarbete gör det lättare att tidigt upptäcka och avvärja potentiella
eventuella hot mot personalen. Hot och våld ska alltid anmälas till polisen.
Hallsbergs kommun har tagit fram en broschyr för hot och våld mot
förtroendevalda samt ett litet plånbokskort med viktiga telefonnummer.
En omvärldsanalys visar att en del kommuner har valt att begränsa tillgänglig
information om valkansliets personal på kommunens hemsida för att minska
exponeringen. I fler fall anges anonymiserade e-postadresser och telefonnummer
för kontakt med valkansliet på kommunens webbplats.
Exempel på riskreducerande åtgärder för hot och våld
 Begränsad information om valkansliets anställda på kommunens hemsida
 Samarbete med kommunpolisen
2.3 Risk för attack och sabotage mot vallokaler
Liksom för hot mot kansliets egen personal krävs det att valkansliet arbetar
tillsammans med kommunens säkerhetssamordnare och polisen för att möta hot
om attacker mot vallokaler och röstmottagare.
Det är önskvärt att kommunens röstmottagare får en bra utbildning i att hantera
olika typer av situationer som kan uppstå. Under den obligatoriska utbildningen
för röstmottagare är det som redan nämnts bra om man lägger in en punkt om
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säkerhet inför och vid valet. Vid pågående allvarligare hot bör röstmottagarna
vara tydligt informerade om att i första hand kontakta polisen.
Det är viktigt att det finns en tydlig kommunikationsplan vid allvarligare
händelser. Om vallokaler måste utrymmas på grund av bombhot eller attack bör
kommunen vara beredd för att snabbt informera allmänheten om hur kommunen
hanterar situationen, vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits och vilka alternativa
vallokaler som finns att tillgå.
Exempel på riskreducerande åtgärder för attack och sabotage
 Telefonnummer till säkerhetssamordnare och kommunpolis
 Säkerhetspunkt vid utbildning av röstmottagare
 Tryckta kontaktlistor och kontaktkort
 Kommunikationsplan till allmänhet
2.4 Risk för sabotage av valmaterial
Under de senaste valen i Sverige har det uppmärksammats att enskilda avsiktligt
tar bort eller flyttar om valsedlar från valsedelsbordet för att missgynna ett eller
flera partier. Detta kan i sin tur leda till missförstånd och anklagelser om att vissa
partier systematiskt missgynnas av valorganisationen. Det kan också leda till att
den som röstar tar fel valsedel efter som den rätta inte står på rätt plats.
Konsekvensen blir att personen omedvetet har röstat på något annat parti än det
önskvärda.
Ett sätt att motverka sabotage av valmaterial är att bemanna vallokalerna med
extra röstmottagare för att snabbt kunna motverka mindre sabotage av
valmaterial och valbås.
En rekommendation är att informera röstmottagarna om vikten av att
uppmärksamma ordningen bland valsedlarna, utan att för den skull bevaka
valsedlarna så att väljarna känner sig övervakade.
Exempel på riskreducerande åtgärder sabotage av valmaterial
 Extra röstmottagare i vallokalerna
 Inkludera risk för sabotage i utbildningen av röstmottagare
2.5 Risk för stöld och publicering av förtidsröster
Denna risk handlar om förvaring, transport och distribution av förtidsröster. Säker
förvaring av förtidsröster minskar risken för inbrott och att förtidsröster stjäls och
används (publiceras) i desinformationssyfte.
I sammanhanget är det även viktigt att lyfta de risker som kan uppstå under
transport och distribution av förtidsröster. Valmaterial och förtidsröster måste
kunna transporteras till vallokalerna. Transport sker med promenad där man bär
material eller genom transport med egna bilar som körs av kommunens egen
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personal eller ett externt distributionsföretag. Det är viktigt att känna igen dem
som arbetar med förvaring och distribution. Därför är det bra om dessa har
identitetsbrickor/kort synliga. Oavsett vem som promenerar eller kör, finns risken
att transporterna på ett eller annat sätt saboteras eller övermannas. En åtgärd är
att vid upphandling av transporttjänster ställa krav på värdetransport, eller andra
krav på säker förvaring.
Exempel på riskreducerande åtgärder för stöd och publicering av förtidsröster
 Stärkt skalskydd med larm/bevakning vid förvaringslokaler
 Synliga identitetsbrickor bland röstmottagare
2.6 Risk för manipulation av röster eller rösträkning
Det svenska valsystemet är transparent och svårt att påverka men om det sprids
information om att röster, röstmottagningen eller rösträkning manipulerats så kan
det få betydande konsekvenser för valets trovärdighet. Kommunen kan
genomföra ett antal åtgärder för att förhindra misstankar om att röstmottagare
manipulerar röstmottagningen.
För att minska risken för manipulation av röster eller rösträkning - eller för
misstankar om detsamma finns det olika lösningar hos olika kommuner.
Exempelvis finns regler som innebär att röstmottagare
 inte får stå på någon partipolitisk lista,
 personer som är folkbokförda på samma adress inte bör arbeta i samma
vallokal.
Det bör i Hallsbergs kommun finnas rutiner för hur misstankar/risk för
manipulation av röstning och röstningsmottagande ska hanteras. Detta ökar
tryggheten bland valadministrationens personal, särskilt i dialog med röstande
och media.
Exempel på riskreducerande åtgärder för manipulation av röster eller rösträkning:
 Skärpt kontroll av röstmottagare
 Rutiner och övning för hantering av misstanke om manipulation av röster
eller rösträkning
2.7 Risk för försumlighet i röstmottagande
I likhet med risken för manipulation finns också risken för att röstmottagare
oavsiktligt missköter sitt uppdrag. Att samtliga röstmottagare genomgår
utbildning innan uppdraget är en bra åtgärd för att minska risken för försumlighet.
Utbildningen ses även som en bra möjlighet för valkansliet att möta
röstmottagare och få en bild över vilka som kan behöva ytterligare stöd inför
valgenomförandet.
Risken för försumlighet minskar om man rekryterar dem som varit röstmottagare
tidigare med gott omdöme. Kommunen får då en stabil bas av röstmottagare som
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tidigare påvisat att de kan sköta sitt uppdrag. Alltfler kommuner engagerar egen
personal som röstmottagare. Fördelen med intern rekrytering är att
röstmottagarna är insatta i vad det innebär att vara tjänstemän och vad som
förväntas av dem. Att det finns flera röstmottagare vid en och samma lokal
minskar också risken för att eventuella felaktigheter.
Exempel på riskreducerande åtgärder för försumlighet i röstmottagande
 Inkludera tydlig information om ansvar vid utbildning av röstmottagare
 Rekrytering av tidigare års röstmottagare
 Rekrytering inom kommunen
2.8 Omval
Trots alla förberedelser kan det ändå inträffa saker som vi behöver vara medvetna
om och även kunna hantera. Det är bra om finns en upprättad handlingsplan som
tydligt påvisar hur kommunen ska agera vid händelse av omval. Om ett omval
ändå skulle bli aktuellt måste det finnas beredskap att genomföra det inom
fastställd tid och i övrigt i enlighet med gällande rätt.

3 Sannolikheter och konsekvenser
Föreliggande risk- och sårbarhetsanalys utgår från frågorna ”Vilken är
sannolikheten för att olika händelser/incidenter ska inträffa” och ”Vilka
konsekvenser för valets genomförande uppstår om olika händelser/incidenter
inträffar?” Frågan handlar alltså om sannolikheter för att det händer något som
får som konsekvens att hela valprocessen och procedurer äventyras och leder till
att EU-valet i Hallsbergs kommun ogiltigförklaras och måste göras om.
De siffror som presenteras nedan (kolumn 2 och 3) är uppskattningar.
Uppskattningarna är baserade på erfarenheter av tidigare val. Varje risk har
beaktats med frågorna: har det hänt tidigare vid något val i Hallsbergs kommun.
Om det har hänt tidigare- hur ofta har det hänt? Vad blev konsekvenserna?
Vilka konsekvenser för valets genomförande kan uppstå? Föreliggande dokument
utgår från valets genomförande i Hallsbergs kommun. Varje vallokal är en kugge i
stora kugghjulet Hallsbergs kommun. De sannolikheter och konsekvenser som
tabellen nedan samt matrisen under rubrik 4 ”Sammanfattande matris” visar kan
användas både för det stora kugghjulet Hallsbergs kommun, men också justeras
lokalt för just lokala risker.
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4 Tabell 1 Sannolikheter och konsekvenser i
risklandskapet för Hallsbergs kommun
Risker

Risk för våld eller hot
mot valnämnden eller
valkansliets personal
1) Hotfullt
beteende mot
personal eller
förtroendevalda
2) Våld mot
personal eller
förtroendevalda
Risk för manipulation
av röster eller
rösträkning
3) Röstmottagare
står på partilista
4) Rösträkning
störs av publik

5) Rösträkning
avbryts pga.
händelse i lokal
Risk för sabotage av
valmaterial
6) Oordning i
valsedelställ
7) Någon stjäl
valsedlar
8) Sabotage eller
incident vid
transport av
valsedlar
9) Påsar med
valsedlar går
sönder vid
transport
Risk för attack och
sabotage mot
vallokaler
10) Handgemäng i
eller utanför

Sannolikhet
1=låg
5=hög

Konsekvenser för
hela valets
genomförande
1=begränsade
5=katastrofala

Åtgärd/förebyggande arbete

2

2

Om det är svårt att lösa situationen på
egen hand, ring i första hand valkansliet,
i andra hand polisen

1

2

Ring polisen

3

3

1

3

1

3

Kontrollera detta innan personen ifråga
förordnas av valnämnden
Prata med den som stör och förklara att
hen stör koncentrationen. Kontakta
valkansliet eller ring polis beroende på
händelsens art
Ring valkansli eller polis beroende på
händelsen utveckling

3

3

1

3

1

4

1

4

1

2

Skapa rutin för hur valsedelstället ska
övervakas
Håll ständig bevakning av valsedelställ
Informera om rutiner för transport.
Kontakta valkansliet och informera
valnämndens ordförande alternativt ring
polisen, beroende på vad som har hänt
Packa påsarna på ett säkert sätt och
hantera påsarna varsamt

Ring polis och informera valkansliet

vallokal
11) Sabotage:
Elbortfall
12) Sabotage:
kommunkations
-bortfall
13) Sabotage:
Elsdvåda i
vallokal
14) Brandlarmet går
i vallokal

Datum

Sida

2019-03-26

9(10)

1

2

Ha en plan för hur elavbrott ska
hanteras
Ha en plan för hur
kommunikationsbortfall ska hanteras

1

2

1

5

1

3

15) Inbrottslarm går
i vallokal
Risk för försumlighet i
röstmottagande
16) Handhavandefel
samt slarv av
röstmottagare

2

2

3

5

17) Röstmottagare
infinner sig inte
för uppdraget
18) Ordningsstörnin
gar vid
förtidsröstning
Risk för
informationspåverkan
19) Negativa och
kränkande
kommentarer
om valet på
kommunens
Facebook sida
20) Någon
publicerar falsk
information om
valet (i
Hallsbergs
kommun)
Risk för stöld och
publicering av
förtidsröster
21) Osäker
förvaring och
transport av
förtidsröster
Risk för omval
22) Processer och
handhavande

1

2

3

4

Om det är svårt att lösa situationen på
egen hand, ring valkansliet

3

3

Kommunikatörerna håller bevakning
och meddelar valkansliet om det är
något särskilt som behöver göras

1

3

Samarbeta med kommunikatörerna för
att snabbt få bort falska meddelanden

1

4

Ha rutiner för hur kommunen
transporterar och förvarar av
förtidsröster

1

5

Säkerställ att det finns utbildad
personal, regler för handhavande av

Utrym lokal, ring 112, var beredd med
alternativlokal, ha rutiner för alternativ
(s.k. Plan B)
Utrym lokal, ring 112, var beredd med
alternativlokal, ha rutiner för alternativ
(s.k. Plan B)
Ring valkansliet

Utbilda röstmottagare om vikten av
noggrannhet och att följa regler samt ge
exempel på vad handhavandeslarv kan
få för konsekvenser
Säkerställ i förväg att det finns ersättare
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har inga säkra
rutiner

valmaterial, säkra transporter och
förvaring

5 Sammanställningsmatris sannolikhet och
konsekvens
5. Mycket
hög
sannolikhet
4. Hög
sannolikhet

3. Medelhög
sannolikhet

3, 6, 19

18

16

2. Låg
sannolikhet

1,15

7

10, 11

1.Mycket låg
sannolikhet

2, 10, 11, 12,
17

4, 5, 7, 14, 20

8, 9, 21

Sannolikhet/
Konsekvens

1.
Begränsade

2.
Betydande

3.
Allvarliga

4.
Mycket
allvarliga

Sammanfattningsvis visar matrisen på att de största sårbarheterna ligger i
förvaring och transport av röster, eldsvåda i vallokal, ordningsstörning vid
rösträkning. Handhavandefel eller slarv av röstmottagare samt bristande rutiner
och mindre bra processer för valgenomförande kan få mycket allvarliga eller
katastrofala konsekvenser för valets giltighet i kommunen, riskera omval och
därmed för förtroendet för den kommunala verksamheten. Det är därför denna
risk- och sårbarhetsanalys rekommenderar obligatorisk utbildning för
röstmottagare om hur risker kan byggas bort och hur valet blir ett säkert och
tryggt val som kan genomföras med glädje och öppenhet.

13, 22

5.
Katastrofala

Förtidsröstning Omval Falun
§ 20
19/VN/10

Tjänsteskrivelse
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Dnr:19/VN/10

Öppettider förtidsröstning omval Falun
Ärendebeskrivning
Valprövningsnämnden har beslutat att omval till kommunfullmäktige i Falun ska genomföras
eftersom en postsäck med förtidsröster inte nått valnämnden i tid.
Valprövningsnämnden har gjort bedömningen att de försent inkomna rösterna sannolikt påverkat
mandatfördelningen i kommunen och därför måste valet göras om.
Enligt vallagen ska samtliga kommuner i Sverige erbjuda möjlighet till förtidsröstning, men
kommunerna får själva bestämma i vilken omfattning.
Med anledning av omval till kommunfullmäktige i Falun föreslår valkansliet att Hallsbergs kommun
tillhandahåller förtidsröstning mellan klockan 14:00-17:00 i kommunhuset följande tillfällen:
Måndag 1/4
Tisdag 2/4
Onsdag 3/4

Förslag till beslut

Att valnämnden godkänner förslag om öppettider.

Kommunstyrelseförvaltningen, Valkansliet
Anna Lindqvist
Valsamordnare

Projektplan EU-valet 2019
§ 21
19/VN/13

Tjänsteskrivelse
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Dnr:19/VN/13

Projektplan Val 2019
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har i uppdrag av valnämnden att tillsammans, arrangera dessa val.
Kommunstyrelseförvaltningen har även i uppgift att ta fram en övergripande planering, budget och
vara en sammanhållande funktion. Valkansliet har tagit fram en projektplan för övergripande
aktiviteter med arbetet kring EU-valet 2019.

Förslag till beslut

Att Valnämnden godkänner valkansliets projektplan.

Kommunstyrelseförvaltningen, Valkansliet
Anna Lindqvist
Valsamordnare

Bilagor
Projektplan EU valet 2019
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Bakgrund
I regeringsformen, som är en del av grundlagen, står det att all offentlig makt utgår från folket och att
folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Grundlagen säger också att
folkstyrelsen genomförs genom ett representativt statsskick. Det betyder att folket väljer någon som
representerar dem när viktiga beslut ska fattas, t.ex. i riksdagen eller i kommunfullmäktige. I Sverige
hålls allmänna val vart fjärde år den andra söndagen i september.
Kommunstyrelseförvaltningen har i uppdrag av valnämnden att tillsammans, arrangera dessa val.
Valnämnden sammanträder 4 ggr under 2019. Under dessa sammanträden tas beslut till exempel om
vilka lokaler som ska användas som vallokal, arvoden och hur information om valet kommuniceras
med kommuninvånarna.
Kommunstyrelseförvaltningen har i uppgift verkställa de beslut som valnämnden tar angående valet.
Kommunstyrelseförvaltningen har även i uppgift att ta fram en övergripande planering, budget och
vara en sammanhållande funktion.

Mål




Att kommuninvånarna ges möjlighet att rösta.
Att lagar och regler följs.
Genomföra valet rättssäkert och i demokratisk anda.

Övergripande strategier
Genom att ha en utförlig tidsplan kan vi undvika att man missar att ta viktiga beslut eller andra
viktiga göromål. Att ha en realistisk och genomarbetad planering medför att vi kan utföra valarbetet
enligt plan.
Valkansliet måste vara bemannad mellan 2 maj till den 29 maj 2019.

Risker och sårbarhet








Lokaler (Brand, sabotage, larmproblem etc.)
Hot och våld både mot tjänstepersoner, röstmottagare och förtroendevalda
Påverkanskampanjer (sociala medier)
Sjukdom bland tjänstepersoner och röstmottagare
IT- problem (telefoni, nätverk)
Väder (regn och storm)

En risk och sårbarhetsanalys tas fram tillsammans med säkerhetssamordnaren.
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Målgrupper
Vår målgrupp är alla de som är röstberättigade.

Aktivitetslista 2019
Utgår från Valmyndigheten och egen planering

Aktivitet

Ansvarig

Färdig senast

Klart

Möte med ordförande

Anna/Maria

Pågår hela perioden

-

Deltagande i
valsamordnargrupper (Norra
Länsdelen och sydnärke)
2019

Anna/Maria

Pågår hela perioden

-

Övergripande aktiviteter

Sammanträde Valnämnd jan, Sekreterare
mars, aug valår (Beslut som
ska tas hantering förtidsröster
tjänstepersoner, utkvittering
värdeförsändelser, beslut om
arvoden, antal röstmottagare
vallokal, ambulerande
röstmottagare
tjänstepersoner, information
om tilltänkta vallokaler och
förtidsröstningslokaler,
ordförande och vide
ordförande i vallokal,
informationsinsatser inför
valet, information angående
risk och sårbarhetsanalys)
Inventering vallokaler och
Anna/Maria
förtidsröstningslokaler
Beställa valcertifikat
Anna

Pågår

SKL konferens om valet 2019

Mars 2019

Stämma av att det är rätt
bankgiro inlagt hos
Valmyndigheten för
insättning av statsbidrag.
Uppdatera adress,
kontaktuppgifter
Valmyndigheten
Inventering valmaterial

Anna/Maria/Ordför
ande
Anna

Dec 2018- feb 2019

Ja
Ja
Ja
Ja

Anna

Ja

Anna/Maria

Januari-februari

Boka in utbildningstillfällen
röstmottagare
Beställa valmaterial

Anna/Maria/Ordför
ande
Anna/Maria

April två första veckorna

Ja

Februari

Ja

Förslag schema
förtidsröstning

Anna/Maria

Mars
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Srämma av schema samt
skicka brev till röstmottagare
med schema
Avtal för lokaler

Anna

Mars

Anna/Niklas

April

Kommunikatörerna
/Anna/Maria
Anna/Maria

Feb-april

Anna

April

Anna/Maria
Anna/Maria

Inbjuds till Valnämnds
sammanträde
Februari/Mars

Anna

April

Säkerhetssamordna
re/Anna/Maria/Ord
förande
Anna/Maria

Feb-april

Anna/Maria

Detta ska finnas med som en
information i pärm till varje
förtidsröstningsställe.

Anna

Jan

Ja

Information angående
instutionsröstning till
Regnbågen
Ordna lådor med material till
förtidsröstningen
Ordna lådor med material till
vallokalerna
Ordna kitet för ambulerande
röstmottagning
Testa de sedelräknarna

Anna/områdeschef

Feb-mars/ kolla av med Maria
A

Ja

Anna/Maria

April

Anna/Maria

Maj

Maria A

April

Maria

Feb-Mars

Information ang. val till
hallsberg.se. Nyheten
fastnålad i vänsterkanten.
Förbereda material,Annonser
dagspress. Annonsen ska 14
dgr innan valet.
Anmäla information om
vallokalerna och

Kommunikatörerna
/Anna/Maria

April

Kommunikatörerna
Maria

Mars-april

Anna och Maria

15 mars

Skapa material för skyltar
Avstämning av lokaler
(möblering, material, dator,
skrivare tillgänglighet)
Kontaktlistor röstmottagare
Möte med
säkerhetsamordnare
Rutin för säkerhet i
Vallokal/Förtidsröstningslokal
Upprätta jourlista, it,
fastighet, valkansli
Risk och sårbarhetsanalys

Förbereda utbildning för
röstmottagare
Vid förtidsröstningen är det
viktigt att innan man kör in
med förtidsröster tar en bild
på väljarförteckningen och
skickar till Anna eller Maria.
Detta ska finnas med i rutinen
i förtidsröstningslokalen.
Boka bil till valperioden

Jan-mars

Ja

Ja

Feb-mars

5
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förtidsröstningslokaler till
Valmyndigheten
Anmäla information om
vallokalerna till
Valmyndigheten
Information till partierna,
bjuds in till utbildning
Upprätta checklista
(skyltar,möblering etc) för
förtidsröstningslokalen
Beställa nuddar av
fastighetsavdelningen 12 st
till ordförande i valdistrikt
Skriva en manual/information
till kontaktcenter så att dom
kan svara på enklare frågor
samt öppettider under valet
samma som trycks i annons
Utbildning röstmottagare
Pinnar till skyltar
Sortera material till
vallokalerna: valsedlar, kuvert
osv
Upprätta förteckning om vad
som ska med till
förtidsröstningslokalen
Beställa namnskyltar till
samtlig personal
Kolla nya partier på
valmyndigheten
Delegationsbeslut
röstmottagare samtliga
Tidblanketter T2, utlämnande
till förtidsröstningsmottagare,
Finns i pärm på
förtidsröstningsstället
Handla mat till valkansliet till
valhelgen.
Beställa fruktkassar + loka
burkar till Vallokal –cafeterian
12 kassar med 12 frukt och
120 dricka
Beställa landgångar
(specialkost) till vallokalerna
Skriva ut väljarförteckning
inför förtidsröstningen
Röstkorten är utdelade till
röstberättigade

Ordförande/Anna/
Maria
Anna

Mars

Anna

april

Maria/Anna

Mars/april

Anna/Maria/Ordför
ande
Anna

April

Anna/Maria

Så fort materialet kommer

Maria/Anna

April

Anna/Maria

april

Anna/Maria

April

Maria/Niklas

April

Mars-april

-

Anna/Maria

Anna/Maria

Maj

Anna

Maj

Maria /Anna

mars

Anna/Maria

Maj

Valmyndigheten

Senast 8 maj

Kollat med God
smak, ok
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Kontrollera röstlängden när
den kommer
Förbereda en låda för
akututkörning av valmaterial
till förtidsröstningen, ska
alltid finnas material i bilen
Förtidsröstning (Ta emot
förtidsröstning, sorteras,
räknas, rapporteras till
valportal)
Ambulerande röstmottagare

Inrapportering till
valmyndigheten
Utkvittering
värdeförsändelser

Leverera material
förtidsröstningslokalerna
Utbildning röstmottagare
Ordförande och vice
ordförande hämtar material
vallokalerna

Annonsering angående
preliminära rösträkning i
dagspressen
Lämna rösterna på
Länsstyrelsen
Preliminära rösträkningen och
inlämning Länsstyrelsen
Minst antal närvarande?
Förberedelser inför valdagen
hela dagen, sorterar
förtidsröster.

Valdagen

Anna/Maria

20-23/5 skickas röstlängder
7 maj

Anna/Maria/Christi
na/ Ulrika/Maria A,
Susanne, Anki, AnnCharlotte, Lotta
Anna/Maria/Anki,C
hristina,Ulrika F
Lindberg, Maria A
(ansvarig), AnnCharlotte, Lotta,
Susanne
Anna/Maria/Susann
e o Maria A
Två personer måste
följa med (Anna/
Christina/Niklas/Ma
ria, Maria A)
Anna/ Maria

8 maj till den 26 maj

-

Hela förtidsröstningsperioden
8 maj -26 maj

-

Under hela röstningsperioden

-

8 maj till den 26 maj

-

Anna/Maria/Ordför
ande
Vi kör ut
skrymmande
material,
röstlängder måste
ordförande hämta
själv
Kommunikatörerna
/Anna/Maria

April 2019

Anna/Christina/Ord
förande
Anna/Niklas/Doris/
Maria A, Maria F,
Christina, Hans
Karlsson, Susanne?
Anna/Maria, Maria
A/Niklas/Doris/Han
s/Lotta/
Christina/Ullis kör
ut material

27 maj

6-8 maj

Detta görs antingen fredag
24/5 fram till 19.00 eller på
lördagen mellan 9.00-15.00

Publicera senast den

29 maj kl. 09:00-15:00

Lördagen den 25 maj 9.0015.00

Anna/Maria/Susann 9 september kl. 08:00- sent
e/Niklas/Doris/Han
7

DNR: 19/VN/13
Kommunstyrelseförvaltningen
Minst 4 pers + presidium
Valnämnden.
Arvoden efter valet underlag
till lön

s/Maria
A/Anki/Ulrika
Anna/Maria
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Budget
Kostnader
Arvoden och andra ersättningar
Arvode förtidsröstning
Arvode vallokal antal 1100 tim
Fasta arvoden Ordföringar
Arvode utbildningstillfälle
Övertid tjänstepersoner
Månadslön tjänsteperson
Sociala avgifter
Extra personal 150 tim
Ersättning till annan förvaltning (valkansliet)
Reseersättning (180 mil)
Summa

98 400
165 000
15 000
24 080
169 850
80 000
105 000
22 500
20 000
30 000
729 830

Utbildning, tågresor och bilkostnader
Kurser och utbildningar
Bilkostnader
Resor (tåg)
Summa

5 000
50 000
1 000
56 000

Övrigt
Avtal lokal
Kontorsmaterial
Tätortsskyltar
Skyltar
Mat vallokal
Övrig mat valkansliet
Förtäring utbildning
Annonsering
Summa

9 000
10 000
7 000
5 000
6 000
5 000
4 000
35 000
81 000

Kostnad totalt

866 830

Intäkter
Valnämndens budget
Statsbidrag (summa meddelas senare)
Summa

600 000
346 249
946 249

Prognos

79 419
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Valdistriktens presidier
§ 22
19/VN/11

Öppettider förtidsröstningslokaler EU-valet
2019
§ 23
19/VN/8

Tjänsteskrivelse
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Öppettider förtidsröstning i Hallsbergs kommun
Ärendebeskrivning

Förslag på öppettider gällande förtidsröstning. Vi har förtidsröstning i samtliga tätorter, och har
utgått från hur det har sett ut förgående val.

Förslag till beslut

Att Valnämnden godkänner valkansliets förslag på öppettider.

Kommunstyrelseförvaltningen, Valkansliet
Anna Lindqvist
Valsamordnare

Bilagor
Öppettider förtidsröstning

Öppettider Förtidsröstning
Hallsbergs Bibliotek

Onsdag 2019-05-08
Torsdag 2019-05-09
Fredag 2019-05-10
Lördag 2019-05-11
Söndag 2019-05-12
Måndag 2019-05-13
Tisdag 2019-05-14
Onsdag 2019-05-15
Torsdag 2019-05-16
Fredag 2019-05-17
Lördag 2019-05-18
Söndag 2019-05-19
Måndag 2019-05-20
Tisdag 2019-05-21
Onsdag 2019-05-22
Torsdag 2019-05-23
Fredag 2019-05-24
Lördag 2019-05-25

14:00-19:00/ 5
13:00-17:00/4
13:00-17:00/4
11:00-14:00/3
11:00-14:00/3
14:00-19:00/5
14:00-19:00/5
14:00-19:00/5
13:00-17:00/4
13:00-17:00/4
11:00-14:00/3
11:00-14:00/3
11:00-19:00/8
11:00-19:00/8
11:00-19:00/8
11:00-17:00/6
11:00-17:00/6
11:00-15:00/4

Knuten, Hallsberg

Sköllersta

Vretstorp

Pålsboda

Östansjö

15.00-18.00
10:00-13:00

10:00-13:00

Hjortkvarns bibliotek

10:00-13:00
15:00-18:00
15.00-18.00
14:00-17:00

15:00-18:00

15:00-18:00

15:00-18:00
15:00-18:00
10:00-13:00

11.00-14.00

10:00-13:00

10:00-13:00

10:00-13:00
10:00-13:00
15:00-18:00
15:00-18:00

15:00-18:00

14:00-17:00
11:00-14:00

15:00-18:00
15:00-18:00

15:00-18:00
10:00-13:00

10:00-13:00

10:00-14:00
10:00-13:00

Beslut om delegering av beslutfattande till
ordförande, vice ordförande och 2: e vice
ordförande
§ 24
19/VN/16

Tjänsteskrivelse

av 1

Sida 1

Dnr:19/VN/16

Beslut om delegering av beslutfattande till ordförande, vice
ordförande och 2: e vice ordförande
Ärendebeskrivning
Syftet med att ge ordförande, vice ordförande och 2:e vice ordförande delegation är att i möjligaste
mån undvika att kalla in nämnden för att fatta beslut i frågor som kan uppkomma under
förberedelserna inför och under genomförande av EP-valet 2019.

Förslag till beslut
Valnämnden föreslås besluta att godkänna att ordförande, vice ordförande eller 2: e vice ordförande
får ta delegationsbeslut i nedanstående ärenden:
•Byte av ordförande eller vice ordförande i valdistrikten
•Förordnande av röstmottagare och valförrättare
•Förordnande av ambulerande röstmottagare
•Byte av vallokal
•Byte av förtidsröstningslokal
•Ändring av öppettider för förtidsröstningslokal
•Beslut om ärende som rör information till hemsida och annonser
•Beslut om vilka personer på kommunstyrelseförvaltningen som får hantera förtidsröster

Kommunstyrelseförvaltningen
Anna Lindqvist

Maria Fransson

Valsamordnare

Handläggare

Ordning i valsedelsställen
§ 25
19/VN/15

Tjänsteskrivelse
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Ordning i valsedelsställen
Ärendebeskrivning

Valnämnden tar vid varje val ett beslut gällande ordningen i valsedelsställen. Förslaget på ordning i
valsedelsställen är oförändrad sedan tidigare val.

Förslag till beslut

Valnämnden föreslås besluta att godkänna den föreslagna ordningen för valsedelsställen.

Kommunstyrelseförvaltningen
Anna Lindqvist

Maria Fransson

Valsamordnare

Handläggare

Bilagor
Ordning i valsedelsställen

Röstsammanräknare
§ 26
19/VN/17

Tjänsteskrivelse
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Tjänsteskrivelse, Röstsammanräknare
Ärendebeskrivning

I vallokalen kan det finnas ett behov av att kalla in extra röstsammanräknare vid rösträkningen.

Förslag till beslut

Valnämnden föreslås att besluta att extra röstsammanräknare får tas in vid behov efter beslut av
valdistriktets ordförande och vice ordförande.

Kommunstyrelseförvaltningen
Anna Lindqvist

Maria Fransson

Valsamordnare

Handläggare

Anmälan om delegationsbeslut 2018
§ 27
19/VN/19

Information om jour för IT och fastighet
§ 28

Utbildningar och informationsmöten
§ 29

Övriga frågor
§ 30

Sammanträdets avslutning
§ 31

