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Beslutande Ledamöter
Se närvarolista sidan 2

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare
Se närvarolista sidan 2

Tjänstemän
Se närvarolista sidan 2
Övriga
Se närvarolista sidan 2

Justeringens plats och tid  Administrativ service, tisdagen den 20 november kl. 09.30

Underskrifter
Paragrafer 30-35

Ordförande
Rune Bröms (C)

Justerare
Siv Mattes Gärtner (S)

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-11-13

Datum då anslaget sätts upp 2018-11-21 Datum då anslaget tas ned 2018-12-13

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, administrativ service

Underskrift
Björn Arrias
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Närvarolista
Beslutande

Ledamöter Rune Bröms (C)
Kent Dahlquist (S)
Inger Taflin (M)
Lars-Bertil Wiklund (L)
Olle Berglund (V)
Jonny Wikström (BP)

Tjänstgörande ersättare Siv Mattes Gärtner (S) ers: Roger Skärberg (MP)

Övriga närvarande

Tjänstemän Kommunsekreterare Björn Arrias

Övriga Per-Arne Björk (V) 
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Ärendelista

§ 30 Utvärdering av ordförandena i valdistrikten
§ 31 Erfarenheter efter RKL-valet 2018
§ 32 Valnämndens ekonomi
§ 33 Synpunkt från "Tyck till" avseende valskärm anpassad för rullstolsburen
§ 34 Anmälan av fattade delegeringsbeslut
§ 35 Information från förvaltningen inför 2019
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§ 30 Dnr 2018/1506

Utvärdering av ordförandena i valdistrikten

Beskrivning av ärendet
En viktig del av valets efterarbete är att insamla synpunkter från 
ordförandena i distrikten och på det sättet få en bild av vad som fungerade 
bra och vad som kan göras bättre till nästa val. 

Förvaltningen sammanställde en digital utvärdering som ordförandena 
uppmanades att besvara i samråd med vice ordföranden. Samtliga 
ordföranden besvarade enkäten. 

Ordförandena bereddes möjligheten att lämna kommentarer om vad som 
fungerat bra, vad som kunnat göras och övriga kommentarer rörande 
följande områden:

- Rekrytering av valförrättare

- Utbildning

- Vallokalen

- Delad röstlängd

- Material

- Överlämning på valnatten

- Kontakt med valnämnden/valkansliet

Svaren har sammanställts för att kunna beaktas vid framtida val och lämnas 
till valnämnden för kännedom och som underlag för kommande val.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av kommunsekreterare Björn Arrias, daterat 2018-10-25

Sammanställning utvärdering av ordförandena i valdistrikten

Valnämndens beslut
Uppdra till förvaltningen att beakta inkomna synpunkter vid kommande val 
och i övrigt lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till
Administrativ service
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§ 31 Dnr 2018/1507

Erfarenheter efter RKL-valet 2018

Beskrivning av ärendet
Valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige den 9 september 2018 
har vunnit laga kraft. I stort får valet sägas ha gått mycket bra i Leksand. Vi 
hade Dalarnas högsta valdeltagande och vi hade inga säkerhetsincidenter 
som påverkade valet. Även om det i likhet med övriga landet tidvis var långa 
köer vid flera vallokaler, så upplevdes stämningen som god.

Även efter valet finns ett omfattande arbete i fråga om exempelvis 
utvärderingar, dokumentation samt inventering och sortering av valmaterial. 
Efterarbetet är ännu inte avslutat. Inför kommande val kommer det finnas 
material ordnat både fysiskt och digitalt för att underlätta kommande 
arbeten. Materialet omfattar bland annat följande:

- Riktlinjen för arbete med val

- Valnämndens protokoll 

- Förvaltningens tjänsteutlåtanden till sammanträden

- Valmyndighetens utbildnings- och informationsmaterial

- Risk- och sårbarhetsanalyser

- Utvärderingar 

- Instruktioner till vallokaler och förtidsröstningsställen.

Det har även skrivits en kortare PM om valet som kan ses som en 
sammanfattning för att enklare kunna påbörja arbetet på nytt vid ett nytt val.

Möjligheter till förbättring finns främst inom följande områden:

- Fler stationer med valsedlar

- Valsedelsställens stabilitet

- Trängsel i vallokalerna i kommunhuset, Åkerö skola samt Tällbergs 
förskola

- Delade röstlängder

- Kommunikation med vaktmästeri

- Larm och tillträde till lokaler
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Valnämnden vill i övrigt föra till protokollet att den är mycket nöjd med 
förvaltningens arbete under valet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av kommunsekreterare Björn Arrias, daterat 2018-10-25

PM om valet

Valnämndens beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Administrativ service
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§ 32 Dnr 2018/1508

Valnämndens ekonomi

Beskrivning av ärendet
Valnämnden har inte en egen budget, utan i enlighet med fullmäktiges 
budgetbeslut för 2018 tas valkostnaderna från kommunstyrelsens reserv för 
strategiska utgifter. Den uppgår till 500 000 kronor för att täcka 
valkostnader.

Kommunerna får ett statligt bidrag för förtidsröstningen utifrån antalet 
röstberättigade i kommunen. Leksand fick 329 323 kronor i statsbidrag för 
RKL-valet. 

Kostnaderna för valet 2018 är vid sammanträdet inte fullständigt 
sammanställda, men kostnaderna är väl inom förväntande utgifter. 

Det är fortfarande vissa sammanträdesarvoden och personalkostnader som 
återstår. Sammantaget uppgick valnämndens kostnader för valet 2018 till 
drygt 600 000 kronor, där 329 323 kronor täcks av statsbidraget och övrig 
del hämtas ur kommunstyrelsens reserv. De största utgiftsposterna är 
ersättning till kommunens förtidsröstningsställen, ersättning till PostNord 
samt ersättning till röstmottagare.

Valnämndens beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Administrativ service

Verksamhetsekonom Kristian Koivumäki
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§ 33 Dnr 2018/1279

Synpunkt från "Tyck till" avseende valskärm anpassad 
för rullstolsburen

Beskrivning av ärendet
Medborgare har möjlighet att lämna synpunkter och klagomål (Tyck till) till 
kommunen via hemsidan. 

Förutom att ansvarig chef återkopplar till anmälaren om denna önskar detta 
så skickas åtgärdsredovisningen till respektive nämnd eller utskott för 
kännedom.

Kommunen fick en synpunkt kopplad till valet via Tyck till. Synpunkten 
samt beskrivning av vidtagna åtgärder redovisas härmed.

Beslutsunderlag
Åtgärdsredovisning av administrativ chef Andriette Ivarsson

Synpunkt

Valnämndens beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Administrativ chef Andriette Ivarsson
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§ 34 Dnr 2018/1166

Anmälan av fattade delegeringsbeslut

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller 
ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i 
ett visst ärende eller viss grupp av ärenden. Beslut som fattas med stöd av 
detta ska återrapporteras till nämnden.

Valnämnden har i tidigare beslut (VN 2018-04-17 §§ 4-5, 13) delegerat till 
administrativ chef att besluta om vilka som får ta emot förtidsröster samt 
utse andra röstmottagare i vallokal än ordförande och vice ordföranden.

Följande delegeringsbeslut återrapporteras härmed.

- Delegeringsbeslut avseende röstmottagare i vallokal, fattat av 
Andriette Ivarsson, daterat 2018-09-03

- Delegeringsbeslut avseende ambulerande röstmottagare, fattat av 
Andriette Ivarsson, daterat 2018-08-21

- Delegeringsbeslut avseende ambulerande röstmottagare, fattat av 
Andriette Ivarsson, daterat 2018-08-21

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av kommunsekreterare Björn Arrias daterat 2018-10-25

Delegeringsbeslut

Valnämnden beslut
Godkänna rapportering av delegeringsbeslut förtecknade i tjänsteutlåtande 
av kommunsekreterare Björn Arrias, daterat 2018-10-25

Beslutet skickas till
Administrativ service
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§ 35  

Information från förvaltningen inför 2019

Beskrivning av ärendet
Kommunsekreterare Björn Arrias informerar om bland annat följande:

- Valet till europaparlamentet äger rum den 26 maj 2018.

- Ny vallokal behöver etableras i Siljansnäs valdistrikt. I dagsläget 
handlar det främst om tre alternativ – Siljansnäs skola, 
församlingshemmet eller Sockenstugan. 

- En ny valnämnd valdes vid kommunfullmäktige den 5 november 
2018. Sammanträdesdatum är ännu inte klara.

Valnämndens beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Administrativ service
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