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Sammanträdesprotokoll

2019-09-18 Sidnummer, beslut 1(3)

Valnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 31 Utvärdering av val 2019 – begäran om 
åtgärder
Ärendenummer VN 2019/14

Valnämndens beslut
1. Valnämnden begär att kommunstyrelsen snarast ser till att det alltid finns 

minst två personer som har till dokumenterad uppgift att ansvara för 
planering och genomförande av allmänna val och övriga uppgifter inom 
valnämndens ansvarsområde. En person finns utsedd, men den andra måste 
utses genast för att hinna sätta sig in i arbetsuppgifterna innan planeringen av 
nästa val påbörjas. Båda ansvariga måste även ha utrymme i sin tjänst för att 
utföra de uppgifter som behövs. Huvudskälet till begäran är ett betydande 
behov av att minska sårbarheten i verksamheten.

2. Valnämnden begär att kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska nämnden att i 
samverkan med valnämnden ta fram en plan för åtgärder för bättre 
tillgänglighet i anslutning till val- och röstningslokaler i kommunala 
fastigheter. Planen ska kunna genomföras till ordinarie val 2022.

3. Valnämnden uppmanar socialnämnden att ta till sig av de brister som 
framkommit i utvärderingen kring röstning på kommunens äldreboenden, 
samt inför kommande val samverka med valnämnden kring en plan för hur 
alla röstberättigade på äldreboenden ska kunna erbjudas bästa möjliga 
förutsättningar att rösta.  

4. Valnämnden önskar återkoppling från berörda nämnder i punkt 1–3.
5. Valnämnden noterar i övrigt innehållet i utvärderingsrapporten, vilken bör 

användas som planeringsunderlag till kommande val.
6. Valkansliet får i uppdrag att på lämpligt sätt planera och utföra de övriga 

åtgärder som föreslås i rapporten.

Beslutsnivå
Valnämnden

Sammanfattning av ärendet
Valansvarig har sammanställt utvärdering utifrån inkomna synpunkter, en enkät 
bland valfunktionärer och egna erfarenheter.
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Sammanträdesprotokoll

2019-09-18 Sidnummer, beslut 2(3)

Valnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Utvärderingen visar att valarbetet överlag har fungerat bra. En del 
utvecklingsområden har dock identifierats.
Resultatet av utvärderingen har sammanställts i rapport, för användning som 
planeringsunderlag till kommande val.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-09

 Utvärderingsrapport daterad 2019-06-18

 Rapport ”Utvärderingsenkät val 2019 – resultat” daterad 2019-06-20

Valnämndens behandling
Valnämnden diskuterar med valansvarig kring utvärderingsrapporten och de 
åtgärder som föreslås i rapporten. Bland annat diskuteras följande frågor:

 Sårbarhet. Valnämnden och valansvarig enas om att planering och 
samordning av arbetet med allmänna val är alltför beroende av en enskild 
tjänsteman. Konsekvenserna riskerar att bli allvarliga vid oplanerad frånvaro 
för denne i kritiska skeden av valarbetet. För att minska sårbarheten behövs 
ytterligare minst en person med den uttalade och permanenta arbetsuppgiften 
att arbeta tillsammans med valansvarig i hela planerings- och 
genomförandearbetet. Eftersom kommunstyrelsen är anställningsmyndighet 
för den personal som kan komma ifråga för uppdraget (valnämnden har ingen 
egen tillsvidareanställd personal) behöver styrelsen agera att en förändring 
ska kunna ske.

 Tillgänglighet. Den fysiska tillgängligheten till kommunens val- och 
röstningslokaler är förhållandevis god. Det förekommer dock brister som med 
god planering och framförhållning enkelt skulle kunna avhjälpas på ett sätt 
som är gynnsamt inte bara för valnämnden utan även för ordinarie 
verksamheter i respektive lokal. Ett uppdrag till tekniska nämnden att i 
samråd med valnämnden ta fram en plan för åtgärder fram till nästa val kan 
vara ett lämpligt första steg.

 Röstning på äldreboenden. Valnämnden och valansvarig enas om att det 
förekom brister av principiell vikt i samband med röstningen på kommunens 
äldreboenden. Socialförvaltningen tillät inte den modell som valnämnden 
föreslog, nämligen att de boende på bestämda tider skulle kunna ta emot 
förbokade besök av röstmottagare för att lämna sina röster enligt vallagens 
regler för ambulerande röstmottagning. Detta kan ha medfört att 
röstberättigade som har svårt att förflytta sig inte fick möjlighet att rösta. 

5



Sammanträdesprotokoll

2019-09-18 Sidnummer, beslut 3(3)

Valnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Enligt valkansliets synsätt finns det inget uppenbart lagstöd för 
socialförvaltningens ställningstagande. Både valkansliet och 
socialförvaltningen har vidare tagit emot skriftliga och muntliga klagomål på 
att boende på Nicklagården och deras anhöriga inte fått information om när 
röstningen där skulle äga rum. Valkansliet tog fram ett informationsmaterial 
som med hjälp av socialförvaltningen skulle spridas till boende, anhöriga och 
personal, vilket tycks ha fungerat väl på Almgården, Ekebo och Solgården. 
Valdeltagandet på Nicklagården var däremot ovanligt lågt.

Förslag på sammanträdet
Tommy Lövquist (S), med instämmande av övriga ledamöter, föreslår att 
valnämnden till berörda nämnder särskilt lyfter valansvarigs synpunkter 
avseende följande:

 Sårbarhet i arbetet med planering och ansvar för genomförande av val – 
kommunstyrelsen

 Rutiner och bestämmelser i samband med röstmottagning på 
äldreboenden – socialnämnden

 Uppdrag till tekniska nämnden att i samråd med valnämnden se till att en 
plan för att åtgärda enkelt avhjälpta tillgänglighetsbrister i och vid 
vallokaler tas fram – kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden lägger fram Tommy Lövquists och förvaltningens förslag och 
finner att nämnden bifaller Tommy Lövquists förslag och i övrigt beslutar enligt 
förvaltningens förslag.
_____

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, punkt 1–2
Socialnämnden, punkt 3
Tekniska nämnden (punkt 2, för kännedom)
Valansvarig
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Sammanträdesprotokoll

2019-09-18 Sidnummer, beslut 1(2)

Valnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 32 Budget 2019 – uppföljning och prognos
Ärendenummer VN 2019/2

Valnämndens beslut
 Valnämnden godkänner prognosen.

 Valnämnden noterar att det prognostiserade överskottet minskar med 
10 000–15 000 kronor om det av nämnden önskade inköpet av nya valurnor 
genomförs under 2019.

Beslutsnivå
Valnämnden

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden fastställde 2019-02-12, § 14 budget för 2019. Nämnden har under 
året genomfört kommunens uppgifter enligt vallagen i samband med val till 
Europaparlamentet 26 maj, samt anordnat förtidsröstning i samband med omval 
till kommunfullmäktige i Falu kommun 7 april. 
Budgeten delas upp i två verksamheter:

 Förtidsröstning, som avser mottagning och hantering av röster som avges före 
valdagen. Förtidsröstningen är en egentligen statlig uppgift som numera 
utförs av kommunerna. Kommunen får ett särskilt bidrag för denna 
verksamhet.

 Allmänna val, som avser kommunens uppgifter i anslutning till röstning på 
själva valdagen. Kostnader för denna verksamhet finansieras huvudsakligen 
av kommunen.

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt det ekonomiska utfallet efter 
augusti samt gjort en prognos för helåret. Prognosen visar på ett överskott på 
154 895 kronor, varav 56 066 för Allmänna val och 98 829 för förtidsröstningen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-09

 Prognos daterad 2019-09-06
_____
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Sammanträdesprotokoll

2019-09-18 Sidnummer, beslut 2(2)

Valnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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Sammanträdesprotokoll

2019-09-18 Sidnummer, beslut 1(1)

Valnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 33 Meddelanden
Ärendenummer VN 2019/14

 Enkät från Valmyndigheten/Sifo avseende val 2019 – valansvarigs svar

 Enkät från Riksrevisionen avseende granskning av valprocessen – 
valansvarigs svar

_____
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