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§ 20 Dnr 2018/1120

Riktlinje för arbete med val

Beskrivning av ärendet
Valmyndigheten rekommenderar att valnämnden har riktlinjer för vad som 
gäller vid arbete med val i kommunen. Vid valnämndens sammanträde den 
2014-03-31, § 1, antogs riktlinjer för valnämnden. Dessa togs fram för både 
val till Europaparlamentet och allmänna val och kan tjäna som hjälpmedel 
för framtida valnämnder. Förvaltningen har använt dessa riktlinjer som stöd i 
arbetet.

Sektorns/avdelningens bedömning
Den riktlinje som antogs av valnämnden 2014 behöver revideras. Bland 
annat anges vallokaler som inte kommer användas vid valet 2018. Även 
andra hänvisningar till vallagen, valmyndighetens instruktioner och olika 
myndighetsföreskrifter har behövt uppdateras. Ett nytt förslag till riktlinje 
har därför tagits fram. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av kommunsekreterare Björn Arrias, daterat 2018-07-31

Förslag till riktlinjer för demokratiska val

Välnämndens beslut
1. Anta riktlinjer för demokratiska val, i enlighet med förslaget.

2. I samband med beslutet enligt första punkten upphör riktlinjer för 
demokratiska val, antagna av valnämnden 2014-03-31, § 1, att gälla.

Beslutet skickas tillAdministrativ service
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§ 21 Dnr 2018/1115

Risk- och sårbarhetsanalys för valet

Beskrivning av ärendet
Säkerhetsfrågorna kring valen har kommit att aktualiseras mer och mer. 
Enligt valmyndigheten ska kommunen genomföra en risk- och 
sårbarhetsanalys före valet och granska kritiska beroenden för genomförande 
av valet och identifierat sårbarheter och brister. Det kan handla om bråk i 
röstnings- och vallokaler, väljare som tillgriper våld och sabotage samt även 
om en lokal inte finns tillgänglig, vilken reservlokal finns det och om det 
skulle bli stora personalavhopp t ex på grund av sjukdom, behov av extra 
material m.m.

Länsstyrelsen i Dalarnas län bjöd in till en workshop i säkerhetsskydd. Syftet 
med workshopen var att ge valansvariga och säkerhetsansvariga i respektive 
kommun möjlighet att i grupp påbörja en analys inför valet. 
Polismyndigheten har även bjudit in kommunerna och informerat om sina 
rutiner. 

Förvaltningen har arbetat med en risk- och sårbarhetsanalys inkl. 
handlingsplan. Det handlar om levande dokument som är sekretessbelagda 
enligt 18 kap. 13 § OSL. 

Vid sammanträdet informerar kommunsekreterare Björn Arrias om detta 
arbete och valnämnden får ta del av dokument vid sammanträdet som samlas 
in efter sammanträdet. Valnämnden informeras om att materialet från polisen 
finns tillgängligt på politikerportalen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av kommunsekreterare Björn Arrias, daterat 2018-07-31

Risk- och sårbarhetsanalys

Valnämndens beslut
Lägga informationen till handlingarna med medskicket att risk- och 
sårbarhetsanalysen bör innehålla ett särskilt avsnitt om ambulerande 
röstmottagare.

Beslutet skickas till
Administrativ service
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Säkerhetsansvarig Lina Rosén
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§ 22 Dnr 2018/1119

Beslut om alternativa vallokaler

Beskrivning av ärendet
Vid valnämndens sammanträde 2018-04-17, § 2, beslutades om vallokaler 
för valet 2018. Dessa vallokaler har rapporterats till valmyndigheten och står 
tryckta på röstkorten, som skickas ut av valmyndigheten. Om det 
oförutsedda skulle inträffa att en vallokal blir obrukbar, t ex på grund av 
brand, behöver valnämnden kunna besluta om en ny vallokal. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Förvaltningen har planerat för alternativa vallokaler. Om en ny vallokal 
behöver beslutas, finns det inte tid att sammankalla valnämnden. Det bedöms 
därför som lämpligt att delegera till ordföranden och vice ordföranden i 
valnämnden att besluta om ny vallokal. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av kommunsekreterare Björn Arrias, daterat 2018-07-31

Beslut
Delegera till valnämndens ordförande Rune Bröms (C) och vice ordförande 
Kent Dahlqvist (S) att besluta om nya vallokaler i händelse av att tidigare 
beslutad vallokal är obrukbar.

Beslutet skickas till
Administrativ service
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§ 28 Dnr 2018/1116

Fotografering och filmning i vallokal

Beskrivning av ärendet
Fotografering och filmning upplevs ibland som ett problem. Vid 
säkerhetsträffar har frågan aktualiserats om valnämnden kan styra detta vid 
val och rösträkning. 

Huvudregeln är att rösträkningen är öppen och inget stöd finns för generellt 
foto- eller filmningsförbud. Länsstyrelsens bedömning är att det ska var 
exceptionella situationer för att i enskilda fall kunna besluta om foto- eller 
filmningsförbud. Röstmottagarna, särskilt ordförandena i valdistrikten, ska 
upprätthålla ordningen i röstnings – eller vallokalen och i det ligger att värna 
valsäkerheten och väljarnas upplevelse av att de kan rösta utan påverkan. 
Rösträknarna ska också i lugn och ro kunna räkna rösterna. Att någon fotar 
eller filmar rösträkningen kan inte i sig ses som störande för valsäkerheten. 
Endast om det faktiskt är så kan valnämnden sägas ha möjlighet att införa ett 
förbud vid den vallokalen.

Däremot har kommunerna själva möjlighet att styra formerna för hur 
allmänheten ska kunna närvara vid rösträkningen. Till exempel kan dessa 
hänvisas till stolar längs med en vägg i rummet, en markering/avspärrning 
kan sättas upp eller så får allmänheten bevaka rösträkningen i 
dörröppningen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av kommunsekreterare Björn Arrias, daterat 2018-07-31

Valnämndens beslut
Delegera till valnämndens ordförande Rune Bröms (C) och vice ordförande 
Kent Dahlquist att besluta om förbud mot fotografering eller filmning i 
anslutning till vallokal eller rösträkning. 

Beslutet skickas till
Administrativ service
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§ 23 Dnr 2018/1117

Avslagsbeslut avseende ambulerande röstmottagning

Beskrivning av ärendet
En ny företeelse vid årets val är de så kallade ambulerande röstmottagarna. 
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. Detta regleras i 7 kap. 3 a § 
vallagen och kan sägas ersätta det som tidigare hette kommunalt bud.

Sektorns/avdelningens bedömning
Genom att det enbart är vissa som enligt vallagen får lämna röster till 
ambulerande mottagare finns det därmed en möjlighet att neka den som inte 
fyller kriterierna. Om kommunen beslutar sig för att neka någon att få 
förmånen av ambulerande mottagare är det rimligen ett beslut enligt vallagen 
som behöver dokumenteras. 

Den ambulerande röstmottagningen pågår från dess att förtidsröstningen 
påbörjas. Administrativ service ansvarar för detta och chefen för avdelningen 
utser ambulerande röstmottagare, i enlighet med valnämndens beslut 2018-
04-17, § 13. Det bedöms som lämpligt att det är administrativ chef som även 
får fatta beslut att neka den som begär att få lämna sina valsedlar till 
röstmottagare, men inte uppfyller kraven i 7 kap. vallagen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av kommunsekreterare Björn Arrias, daterat 2018-07-31

Valnämndens beslut
Delegera till administrativ chef Andriette Ivarsson att fatta avslagsbeslut i 
fråga om att lämna röster till ambulerande röstmottagare.

Beslutet skickas till
Administrativ chef Andriette Ivarsson
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§ 24 Dnr 2018/1118

Byte av livsmedelsbutik

Beskrivning av ärendet
På valdagen får ordföranden i respektive valdistrikt bjuda röstmottagarna på 
fika, enligt beslut i valnämnden 2018-04-17, § 12. Enligt beslutet ska 
ordföranden (andra punkten) handla på ICA Mårtas. Sedan valnämndens 
sammanträde har nya ramavtal slutits. Ordföranden får därför nu handla på 
Hemköp i Leksand.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av kommunsekreterare Björn Arrias, daterat 2018-07-31

Valnämndens beslut
1. Ordföranden som i enlighet med beslut i valnämndens beslut 2018-04-

17, § 12, handlar i Leksand ska handla på Hemköp och där uppge 
kundnummer. Handlar ordföranden i matvarubutik i Insjön, Siljansnäs 
eller Tällberg ska ordföranden begära ersättning i efterhand mot 
uppvisande av kvitto.

2. Genom beslutet enligt första punkten upphör valnämndens beslut 2018-
04-17, § 12, att gälla till den del det avser andra punkten. 

Beslutet skickas till
Administrativ service för vidarebefordran till berörda
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§ 25 Dnr 2018/597

Dataskyddsombud för valnämnden

Beskrivning av ärendet
För att uppfylla artikel 37-39 i dataskyddsförordning (d.v.s. den nya PuL 
eller GDPR) behöver valnämnden valnämnd utse ett dataskyddsombud. 
Kommunen har ett dataskyddsombud på plats (Andrew Tutt-Wixner). För att 
utse honom som dataskyddsombud för valnämnden krävs ett beslut om det.

Dataskyddsombudets roll inkluderar att ge råd till verksamheterna, att utföra 
tillsyn, att anmäla personuppgiftsincidenter och att vara kontaktperson 
mellan valnämnden och datainspektionen. 

I och med att Dataskyddsombudet måste ha en oberoende ställning inom 
organisationen ska den placeras direkt under kommundirektören. Enligt 
dataskyddsförordningen är dataskyddsombudet en skyddad tjänst vilket 
innebär att personen inte kan sägas upp på fyra år. 

Finansiering
Kommunens dataskyddsombud har redan finansierats. Detta belastar inte 
valnämndens budget.  

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av Andrew Tutt-Wixner, daterat 2018-04-18

Valnämndens beslut
Utse Andrew Tutt-Wixner till dataskyddsombud för valnämnden i Leksands 
kommun. 

Beslutet skickas till
Andrew Tutt-Wixner
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§ 26 Dnr 2018/877

Anmälan av ordförandebeslut - Valförrättare Insjön Ö

Beskrivning av ärendet
Vid valnämndens sammanträde den 17 april 2018, § 5, valdes ordförande 
och vice ordförande till de olika distrikten i Leksands kommun. Beslutet 
omfattade även uppdrag till ordföranden i respektive distrikt att föreslå 
personer som ska arbeta med röstmottagning i valdistriktets vallokal. 

I distriktet Insjön Östra behövde i början av sommaren ny ordförande och 
vice ordförande väljas. Rekrytering av övriga röstmottagare och annat 
förberedelsearbete behövde fortsätta i distrikten. Med hänsyn till ärendets 
brådskande karaktär kunde valnämndens nästa sammanträde inte avvaktas. 
Ordförande fick därför fatta ett ordförandebeslut, som ligger i linje med 
övriga val av valförrättare. Ordförandens beslut återrapporteras härmed.

Beslutsunderlag
Ordförandebeslut, daterat 2018-06-07

Tjänsteutlåtande av kommunsekreterare Björn Arrias, daterat 2018-07-31

Valnämndens beslut
Godkänna rapportering av ordförandebeslut, daterat 2018-06-07

Beslutet skickas till
Rune Bröms (C)

Administrativ service
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§ 29  

Valförrättare Leksand Västra

Beskrivning av ärendet
Vid valnämndens sammanträde den 17 april 2018, § 5, valdes ordföranden 
och vice ordföranden till valdistrikten. 

Efter valet har Bittan Norman, som valts till vice ordförande i valdistriktet 
Leksand Västra, valt att avsäga sig uppdraget. En ny vice ordförande måste 
därför väljas av nämnden. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Lena Forssell, ordförande i valdistriktet, har rekommenderat Margareta 
Åslund som ny vice ordförande och förvaltningen har inget att erinra mot det 
förslaget.

Valnämndens beslut
Välja Margareta Åslund till ny vice ordförande i valdistriktet Leksand 
Västra. 

Beslutet skickas till
Administrativ service för vidarebefordran till berörda
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§ 27

Information från förvaltningen

Beskrivning av ärendet
Kommunsekreterare Björn Arrias ger en lägesrapport över förvaltningens 
arbete med valet. Bland annat informeras om följande:

- Utbildning av personal till förtidsröstning pågår. Som underlag används 
Valmyndighetens handböcker och utbildningsmaterial

- På leksand.se/val2018 finns information för allmänheten inför valet. Mer 
information finns även på valmyndighetens hemsida (val.se).

- Det finns en kommunikationsplan som förvaltningen arbetar efter. Bland 
annat kommer annonser ut i Magasin Leksand och ett utskick om 
röstning i Djura sockenstuga har gjorts.

- Information om distribution av valsedlar kommer att lämnas till 
gruppledarna och läggas upp på en särskild sida för partierna på 
leksand.se/val2018

- Val till europaparlamentet är planerat till den 26 maj 2019.

Valnämndens beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Administrativ service
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