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2019-02-18  KS 2018/475 

 Kanslienheten 
Anna Nilsson 
   
Anna.Nilsson@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Valnämnden 
 

Svar på granskning av registerförteckning för personuppgifter i 

valnämnden 

 

Förslag till beslut  
 
Valnämnden besvarar dataskyddsombudets begäran med följande: 
 
1. Bedömer ni att alla behandlingar av personuppgifter finns 
upptagna i myndighetens registerförteckning? 
 
I registerförteckningen finns samtliga nu kända behandlingar med. 
Då nuvarande registerförteckning är utformad utifrån system 
istället för utifrån behandling finns ett behov av att dela upp 
registerförteckningen på ett annat sätt för att tydliggöra de olika 
behandlingarna. Eftersom register inte är konstanta och det i 
dagsläget inte är helt tydligt dataskyddsförordningen ska tolkas är 
det svårt att garantera att registerförteckningen är helt komplett. 
Det är ett dokument som behöver kompletteras och revideras 
kontinuerligt. 
 
2. Om nej, till vilket datum kommer samtliga behandlingar (som 
utförs för närvarande) finnas upptagna i registerförteckningen? 
 
Registerförteckningen kommer att ses över och delas upp i mindre 
behandlingar under 2019 och beräknas vara klar 31 december 
2019. Dock kommer registerförteckningen behöva ses över och kompletteras 
löpande. 

 
 3. Bedömer ni att registerförteckningen uppfyller samtliga krav i  
artikel 30 dataskyddsförordningen eller finns det ett behov av en 
översyn över hela eller delar av registerförteckningen? 

 
Registerförteckningen innehåller de uppgifter som ingår i artikel 30, men 
behöver delas upp och förtydligas utifrån behandling. 

 
4. Om det finns behov av en översyn över hela eller delar av  
registret för att uppfylla kraven i artikel 30 dataskyddsförordningen, till 
vilket datum kommer översynen vara klar?  
 
Översynen av registerförteckningen beräknas vara klar 31 december 2019.  
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5. Kommunen har köpt in ett digitalt registerförteckningssystem, GDPR 
Hero (www.gdprhero.se), till vilket datum kommer 
registerförteckningen vara inlagd i detta system?  
 
Det pågår en diskussion inom kommunen om i vilken form 
registerförteckningen ska finnas i fortsättningen. Det är därför i dagsläget 
svårt att svara på när registerförteckningen kommer att vara inlagt i GDPR-
hero. 

 
6. Finns en riktlinje för konsekvensbedömning?  
 
Utkast till riktlinjer är framtagna och planeras godkännas under våren 2019.  
 
7. Om nej, finns planer på en sådan riktlinje och i sådant fall till vilket 
datum?  
 
Ärendebeskrivning 

 
Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft. Förordningen gäller 
som lag i Sverige. Samtidigt upphörde den svenska personuppgiftslagen att 
gälla. Dataskyddsförordningen innebär ett ökat skydd för fysiska personers 
rättigheter och friheter. För personuppgiftsansvarig innebär den en del nya 
förpliktelser. I kommunkoncernen är vardera nämnd eller styrelse 
personuppgiftsansvarig myndighet.  
 
Varje personuppgiftsansvarig myndighet inom kommunkoncernen ska utse 
ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska bl.a. informera och ge råd till 
den personuppgiftsansvariga och de anställda samt att övervaka 
efterlevnaden av dataskyddsförordningen. 

  
Dataskyddsombudet har inlett sin granskning av kommunens arbete utifrån 
dataskyddsförordningen. Därför har dataskyddsombudet begärt att 
valnämnden ska svara på flera frågor gällande valnämndens arbete med 
personuppgifter. 
 
 
   Anna Nilsson 
   Valsamordnare 
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 Kanslienheten 
Anna Nilsson 
   
Anna.Nilsson@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Valnämnden 
 

Avtal med PostNord för hantering av förtidsröster 2019 

 
Förslag till beslut  

 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta  
 
1. Det delegeras till valnämndens ordförande att underteckna avtal  
med PostNord om hämtning, sortering, förvaring och utkörning av  
förtidsröster i EP-valet 2019. 
 
2. Medel tas ur valnämndens driftbudget.  
 
Ärendebeskrivning 

 
Avtal slöts med PostNord inför Allmänna valet 2018 och har använts även 
under tidigare valperioder. Avtalet frigör tid för valkansliet. 
 
 
 
 
   Anna Nilsson 
   Valsamordnare 
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 Kanslienheten 
Anna Nilsson 
   
Anna.Nilsson@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Valnämnden 
 

Fullmakt att utkvittera försändelser med förtidsröster m.m. 2019 

 
Förslag till beslut  

 

Ordföranden Gunilla Remnert, valsamordnare Anna Nilsson, registrator Erika 
Johansson, kommunsekreterare Ellinor Halldan, registrator Annette Eklund 
och nämndsekreterare Jessica Brogren bemyndigas att var för sig utkvittera 
försändelser med förtidsröster och andra eventuella värdeförsändelser 
adresserade till valnämnden i EP-valet 2019.  
 
Ärendebeskrivning 

 
För att kunna utkvittera försändelser med förtidsröster och andra eventuella 
värdeförsändelser som är adresserade till valnämnden behöver nämnden ge 
fullmakt att göra detta i nämndens ställe. 
 
 
   Anna Nilsson 
   Valsamordnare 
 
 
 
För kännedom: 

PostNord 
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 Kanslienheten 
Anna Nilsson 
   
Anna.Nilsson@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Valnämnden 
 

Utvärdering av valet 2018 

 
Förslag till beslut  

 
Valnämnden uppdrar till valkansliet att ta med utvärderingsresultatet i 
kommande planeringar för val. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Utvärderingen är baserad på den enkät som samtliga röstmottagare har fått 
tagit del av, svaren från de enskilda röstningsmottagarna har i sin tur 
ordföranden för respektive vallokal sammanställt.  
 
Samtliga 3 förtidsröstningslokaler, 1 ambulerande och 16 röstningslokaler 
svarade på enkäten som delades ut i samband med valet 2018.  
 
Sammanfattningsvis så visar utvärderingen att genomförandet av valet 2018 
har fungerat bra, röstmottagarna var nöjda med informationen som gavs 
innan valet, men också hur förtidsröstningen och valdagen har fungerat. Det 
genomsnittliga betyget för valets olika delar i enkäten fick omdömet bra från 
röstmottagarna som arbetade under valet. Trots de goda omdömena vid 
genomförandet av valet så fanns det önskemål och brister i genomförandets 
olika delar som framkom i enkätsvaren. Delarna kan användas för att göra 
genomförandet av valet ännu bättre till kommande val, röstmottagarna 
framhåller främst 3 punkter (brister) som kan förbättras till framtida val.  
 
Dessa punkter är: 

 Valmaterial och valsedelsräknare 

 Utbildningen innan valet 

 Förtidsröstningslokalen på Ekgården 

 
 
   Anna Nilsson 
   Valsamordnare 
 
 
 
Bilagor: 

Utvärdering RKL-val 2018 
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Sammanfattning 

Denna utvärdering behandlar genomförandet av RKL valet 2018 i Lindesbergs kommun. I 

detta PM redovisas hur valet har gått i de olika röstningslokalerna under valet, för 

förtidsröstningslokalerna och de ambulerande röstmottagarna. Samt hur informationen 

innan valet var och hur utbildningen innan valet var. Det som ligger till grund för denna 

utvärdering är de enkäter som samtliga röstmottagare har fått tagit del av för att svara på. 

Denna utvärderingen visar vad som har fungerat bra respektive mindre bra vid 

genomförandet av valet 2018, som sedan kan ligga till grund för att förbättra genomförandet 

vid kommande val. I Lindesbergs kommun så fanns det totalt 17 648 röstberättigade och av 

dem så var det 15 459 (87,6%) stycken som röstade i valet 2018. Vilket var en ökning från 

valet 2014 då 86,83% av de röstberättigade röstade (Valmyndigheten, 2018). De 

röstberättigade var fördelade på 16 valdistrikt och röstningslokaler under valdagen, 3 

förtidsröstningslokaler innan valet samt 1 ambulerande röstningsmodul.  

Utvärderingen är baserad på den enkät (se bilaga 1) som samtliga röstmottagare har fått tagit 

del av, svaren från de enskilda röstningsmottagarna har i sin tur ordföranden för respektive 

vallokal sammanställt. Samtliga 3 förtidsröstningslokaler, 1 ambulerande och 16 

röstningslokaler svarade på enkäten som delades ut i samband med valet 2018. 

Sammanfattningsvis så visar utvärderingen att genomförandet av valet 2018 har fungerat 

bra, röstmottagarna var nöjda med informationen som gavs innan valet, men också hur 

förtidsröstningen och valdagen har fungerat. Det genomsnittliga betyget för valets olika delar 

i enkäten fick omdömet bra från röstmottagarna som arbetade under valet. Trots de goda 

omdömena vid genomförandet av valet så fanns det önskemål och brister i genomförandets 

olika delar som framkom i enkätsvaren. Delarna kan användas för att göra genomförandet av 

valet ännu bättre till kommande val, röstmottagarna framhåller främst 3 punkter (brister) 

som kan förbättras till framtida val. Dessa punkter är: 

 Valmaterial och valsedelsräknare 

 Utbildningen innan valet 

 Förtidsröstningslokalen på Ekgården 

De 3 ovanstående punkterna är vidare beskrivna under rubriken förbättringspunkter, där 

redovisas vad som kunde bli bättre och varför dessa kan ses som brister i genomförandet av 

val 2018.  
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Information och utbildning innan valet 

Den information och utbildning som gavs innan valet fungerade bra, då samtliga omdömen 

som gavs av röstmottagarna i enkäten var antingen mycket bra eller bra. Röstmottagarna 

ansåg att den information som delgetts dem innan valet fungerade väl och var användbart, 

eftersom samtliga som svarade i enkäten beskrev materialet som antingen mycket bra eller 

bra. Materialet ansågs vara lättförståeligt, tydligt och enkelt. Men det som kunde bli bättre till 

kommande val är en enklare checklista för de olika delmomenten för de som är nya 

ordföranden eller vice, detta för att göra arbetet ytterligare lättförståeligt och tydligt.  

Innan valet 2018 så erbjöds samtliga röstmottagare en utbildning med tillhörande 

informationsmaterial som överlag fungerade bra och ansågs vara användbart, då de flesta 

röstmottagarna svarade att den antingen hade fungerat mycket bra eller bra. Dock fanns det 2 

undantag bland enkätsvaren som menade på att valutbildningen och det utdelade 

informationsmaterialet inte fungerade bra. I de svaren uttrycktes det att utbildningen inte 

var tillräckligt för nybörjare och att det således krävdes en än mer detaljerad utbildning. 

Röstmottagarna i de 2 vallokalerna lyfte olika moment som kan bli mer detaljerade till 

kommande val, det var exempelvis när/hur förtidsrösterna ska i valurnan, ska valkuverten 

klistras igen eller ej och poängtera de nyheter som finns inför kommande val. Momenten kan 

även vara bra att förtydliga inför kommande val både för de rutinerade men även för de 

rutinerade röstmottagarna.  

 

Förtidsröstningen 

Genomförandet av förtidsröstningen och informationen som röstmottagarna tog del av innan 

valet 2018 fick betyget bra eller mycket bra. Förtidsröstningslokalerna hade fått allt material 

som de behövde på plats i lokalen. Förtidsröstningslokalen på Ekgården ansåg att dem hade 

för mycket att plocka fram och tillbaka efter varje avslutad dag. De hade även troligen 

antecknat fel och skrivit i annan kommun istället för egen kommun, detta på grund av att de 

inte hade varit tillräckligt observanta.  

Inrapporteringen av förtidsrösterna beskrevs som mycket bra eller bra av röstmottagarna. 

Men där förtidsröstningslokalen på Ekgården påpekade att det saknas kassaskåp för att 

kunna förvara pärmen.  

Sammanfattat så har förtidsröstningen fungerat bra och det har enbart inkommit positiv 

respons från röstmottagarna. Dock så fanns det brister på förtidsröstningslokalen Ekgården 

då de påpekade att det fanns mycket att plocka fram och tillbaka efter varje avslutad dag och 

att det saknades ett kassaskåp för förvaring av pärmen som användes.  

 

Valdagen 

Inför arbetet under valdagen så fick röstmottagarna god information från ordföranden om 

när alla skulle vara på plats, samtliga röstmottagare gav betyget bra eller mycket bra för den 

information som de hade fått från ordförande. Det gick mycket bra att komma i kontakt med 

de kontaktpersoner som fanns vid de olika vallokalerna. För att förbättra sammanhållningen 
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inom gruppen röstmottagare som ska arbeta tillsammans under valdagen så fanns det 

önskemål bland röstmottagarna att de skulle ha en typ av träff någon dag innan valdagen.  

De flesta av röstningslokalerna fick allt det material som de behövde under valdagen, men 3 

av dessa ansåg att de inte hade fått tillräckligt med valmaterial. Röstmottagarna listade 

flertalet material som saknades (brister), främst så var det i de mindre valdistrikten som 

saknade en valsedelsräknare. Något som efterfrågades och behövdes för att kunna hantera 

valsedlarna snabbare och mer effektivt. Det valmaterial som efterfrågades mer av var 

sopsäckar, plastpåsar, arkivpennor och gummisnoddar. Även de ambulerande 

röstmottagarna hade brist på valmaterial, de saknade och efterfrågade mer 

förbrukningsmaterial samt kuvert så att dessa fanns med god marginal. Det material som det 

behövdes mer av var sopsäckar, bläckpennor, tejp, lim, sax, notisar samt en valurna som 

under detta val saknades helt eller delvis. En ytterligare förfrågan från röstmottagarna i 

vallokalerna berörde brevbärarna och deras turer, där det skulle behövas information om 

när, vem och vart brevbärarna kommer.  

I vallokalerna under valdagen så har det fungerat mycket bra, organisationen kring de olika 

arbetsuppgifterna lyftes som en stor positiv del. Det uppmuntrades att fortsätta med att växla 

arbetsuppgifter så att de nya röstmottagarna exempelvis får erfarenhet av att föra 

anteckningar i vallängden till val framöver. Trots att det fungerade mycket bra i vallokalerna 

så ansåg röstmottagarna att det stundtals var långa köer och trångt i vissa av lokalerna. Något 

som delar av röstmottagarna hade synpunkter på och där det framkom ett önskemål om att 

dela de 3 största valdistrikten för att möjliggöra bättre flöden. En av dessa lokaler beskrevs 

även som smutsig, där det framkom ett önskemål från röstmottagarna att till kommande val 

finns möjligheter till hjälp med städningen av röstningslokalen istället för att vice och 

ordförande får göra det. I en annan vallokal saknades det en dörr som kunde hållas öppen 

med hjälp av någon form av uppställningsanordning, om det fanns så skulle vallokalen vara 

mer tillgänglig och öppen för de röstberättigade. Ett sista förslag som framkom ur 

enkätsvaren är att partierna själva ska komma och hämta de namnvalsedlar som har blivit 

över efter kl.20. Något som kan ha föranletts av röstmottagarnas tycke om att de fick väldigt 

mycket att städa efter röstningslokalens stängning.  

Rösträkningen gick mycket bra och den beskrevs som lugn, sansad, och med en bra 

organisation i samtliga röstningslokaler. Men även här så lyftes frågan om valsedelsräknare 

och att det hade behövts i samtliga röstningslokaler, även i de mindre valdistrikten eftersom 

att det hade underlättat rösträkningen.   

Inlämningen av valmaterialet på valnatten fungerade även den mycket bra och fick höga 

betyg av röstmottagarna i enkäten. Dock hade det fikat som serverades till röstmottagarna 

under valdagen varit bättre och kan förbättras till kommande val. Önskemål fanns att köpa 

något annat än bara godis, som till exempel ville en del av röstmottagarna ha kakor eller 

bullar. Dessutom så ville röstmottagarna att kommunen (valkansliet) skulle komma ut med 

frukt och vatten under valdagen för att visa uppskattning.  

Valdagen fungerade sammanfattningsvis överlag mycket bra och det fungerade i samtliga 

vallokaler. Trots stundtals långa köer och problem med för lite valmaterial så gav 

röstmottagarna höga betyg för valdagen som helhet. 
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Efter valet 

Efter valet så framkom att det saknades en del information om vilka nyheter som gällde för 

detta val. En allvarlig brist i genomförandet av valarbetet då förändringar av större betydelse 

kan ske mellan valen, exempel på detta var huruvida väljarna var tvungna att klistra igen sina 

kuvert eller inte. I övrigt så var röstmottagarna nöjda med informationen de fick och att den 

som gavs vid utbildningen var tillräcklig. Det inkom en del synpunkter/önskemål efter valet 

2018 till kommande val, men överlag så var det positiv respons främst kring mottagandet på 

valnatten. Där röstmottagarna fick ett trevligt bemötande och hjälp med diverse valmaterial. 

Något som önskades var en uppdaterad lista över kontaktuppgifter till närliggande 

valdistrikt, kartongerna med valmaterial var för stora och tunga att ta med sig samt hade 

behövts delats in i mindre och lättare kartonger, valurnorna var svåra att plombera vid paus 

för lunch då de inte hade ett mellanlock, bättre material innan valet och en enklare mall med 

”tänk på detta” variant som finns under valet. De kartonger som delades ut till alla 

vallokalerna i samband med valdagen ansåg många av röstmottagarna var för tunga och 

stora, vid framtida val så vill röstmottagarna ha fler och lättare lådor att ta med sig till 

vallokalerna.  

En annan idé som framkom var återigen om det är möjligt att dela på de större valdistrikten 

och istället ha flera mindre. Detta för att effektivisera rösträkningen och få kortare köer till 

vallokalerna. Dessutom bör det läggas mer fokus på att få tag på ordförande och vice, samt 

också se över processen så att fler vill engagera sig till de posterna.  

 

Förbättringspunkter 

I detta avsnitt presenteras de förbättringspunkter som återfinns i utvärderingen och är de 

punkter som kan förbättras enligt röstmottagarna till kommande val för att utveckla 

genomförandet av de kommande valen. Förbättringspunkterna är återkommande bland 

enkätsvaren och lyfts fram som viktiga beröringspunkter bland enkätsvaren, vilket gör dem 

centrala för det fortsatta arbetet inför kommande val.  

Valmaterial och valsedelsräknare 

En av de stora och återkommande förbättringspunkterna som röstmottagarna nämner 

berör valmaterialet som de fick till vallokalerna samt saknaden av valsedelsräknare i de 

mindre valdistrikten. Valmaterialet kunde bestått av mer förbrukningsmaterial eller 

borde finnas med god marginal, för att det ska räcka under valdagen. Detta gällde både 

röstningslokaler under valdagen men även de ambulerande röstningsmottagarna. Det 

förbrukningsmaterialet som önskades med godare marginal var: 

 sopsäckar 

 plastpåsar 

 arkivpennor  

 gummisnoddar 

 tejp 

 lim  

 sax  

 notisar 
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Till sist så saknades även en valurna helt eller delvis för de ambulerande röstmottagarna 

under valdagen. Valmaterialet kan även delas in i fler kartonger vid utdelning då allt 

material vid RKL valet 2018 var i en och samma kartong vilket ledde till att 

röstmottagarna fick tunga och otympliga lådor som var svåra att få med sig. Till 

kommande val så bör därför materialet finnas i mindre och fler lådor så att det blir 

smidigare och lättare att få med sig allt material. Valsedelsräknare till de mindre 

distrikten behövs för att göra en snabbare hantering och underlätta vid rösträknandet, då 

det nu tar lång tid för de mindre distrikten med hanteringen av rösterna. 

Anmärkningsvärt är även att röstmottagarna tycker att det är svårt att plombera valurnan 

vid exempelvis lunchpauser, vilket är en allvarlig risk eftersom att det går att komma in i 

valurnan när den ej plomberas. 

Utbildningen innan valet 

Flertalet synpunkter inkom gällande utbildningen som var innan valet, många var positiva 

till utbildningen och den information som givits röstmottagarna. Trots det så fanns det 

synpunkter av vad som kunde ha fungerat bättre. Den största delen berör nyheter för 

valet, något som röstmottagarna ansåg hade missats vid utbildningen. Vid kommande val 

så bör det därför informeras tydligare om nyheterna för valet, för att göra både nya samt 

mer rutinerade röstmottagare mer uppmärksamma på de förändringar som kan göras. 

Vid valet 2018 så framkom det att röstmottagarna var osäkra på bland annat hur 

kuverten behövdes klistras igen eller inte.  

Det efterfrågades även en enklare checklista kring de olika delmomenten för att 

underlätta för de nya röstmottagarna, detta för att utbildningen inte ansågs vara 

tillräcklig för de nya röstmottagarna och att det därav krävs en mer detaljerad utbildning.  

Förtidsröstningsslokalen på Ekgården 

Förtidsröstningen har överlag fungerat bra, men på Ekgården så fanns det 3 specifika 

brister i arbetet. Att det gjordes ett lättare fel då de hade antecknat fel och skrivit i annan 

kommun istället för egen kommun. Ett problem som de själva uppstod på grund av att de 

inte hade varit tillräckligt observanta. Ekgården ansåg även att dem hade mycket att 

plocka fram och tillbaka efter varje avslutad dag. Dessutom påpekade röstmottagarna vid 

Ekgården att det saknas ett kassaskåp för förvaring av valförtecknings pärmen. 

Utvärderingen pekar således på en del brister på Ekgården vilket kan behövas ses över 

inför kommande val. För att säkerställa kvaliteten av genomförandet och förbättra 

förtidsröstningen i framtiden. 

 

Kommentarer 

Utvärderingen av RKL valet 2018 behandlar som tidigare nämnt de röstnings- och 

förtidsröstningslokaler som kommunen haft och endast de röstmottagare som har arbetat 

under valet. Det som saknas i denna utvärdering är hur valkansliet har tyckt att valet har gått 

och vilka synpunkter samt förbättringsområden som de har haft efter RKL valet 2018. Detta 

är viktiga åsikter för att utveckla arbetet ytterligare inför kommande val. Valkansliets 

utvärdering skulle kunna bidra med hur de ansåg att mottagandet gick, hur förberedelserna 

inför valet har gått samt hur själva valdagen har fungerat. Sammantaget så skulle en 
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utvärdering med även valkansliets åsikter ge ett än mer djup för vidare kunskap och behov 

för utvecklingen av de olika valen i kommunen. Detta gäller även att inkludera valnämnden 

som även dem kan ge utvärderingen ett större djup och fler åsikter om vad som kan 

förbättras framöver.  

Ytterligare något som saknas i denna är vad varje enskilda röstningslokals röstmottagare 

tyckte att valet hade gått. I denna utvärdering så återfinns många svar som handlar om 

specifika situationer i de vallokalerna, men inte vart dessa problem återfinns och således blir 

det svårt att se vart det kan behövas göra insatser vid kommande val. Detta gör att 

utvärderingen inte talar om vilka röstningslokaler som fungerar bra och vart det kan ske 

förbättringar. Till nästa val skulle det därför behövas att röstmottagarna fyller i vid vilken 

vallokal de har jobbat i enkäten, detta för att kunna förbättra och veta vart exempelvis 

kommunikationen med vaktmästare inte fungerar eller veta vid vilken lokal som det finns 

brister i form av för lite förbrukningsmaterial eller för trånga lokaler.   
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Bilaga 1: Sammanställning av enkätsvar  

Information innan valet 

Inför genomförandet av valet skickades det ut en del material, bland annat en handbok och en 

PM om arbetet under valdagen. Vad tycker du om detta material? 

Mycket bra      Bra Inte så bra Dåligt 

15      8       

Kommentarer: Bra och lättförståeligt material. Bra, tydligt. Bra med material som är lätt att 

slå upp i när man i efterhand behöver hitta hur man ska göra i olika situationer. Jag har haft 

god användning av materialet vi fick. 

Handboken var bra och pedagogisk. 

Pärmen var guld värd. 

Lite väl mycket. Enklare checklista för olika delmoment vore bra. Om ordförande eller vice är 

helt nya. Vad börja med att svara på.  

 

Utbildning inför valdagen & förtidsröstningen 

Alla röstmottagaren fick före valdagen gå en utbildning på ca 3 timmar, vad tyckte du om 

den? 

Mycket bra      Bra Inte så bra Dåligt 

10      11  1   

Vad tyckte du om materialet som delades ut? 

Mycket bra      Bra Inte så bra Dåligt 

8      12  2          

Vad tyckte du om formen, med föreläsare och film? 

Mycket bra      Bra Inte så bra Dåligt 

8      13       

Vad tyckte du om föreläsaren? 

Mycket bra      Bra Inte så bra Dåligt 

8      13       

 

Förslag på hur utbildningen skulle kunna bli bättre?  

Mycket mer detaljerad, som t ex när/hur förtidsrösterna ska i urnan. För en total nybörjare var 

inte utbildningen tillräcklig. 

Alla nöjda. Goda mackor. 

Ska valkuvert klistras eller ej.  

Poängtera nyheter för detta val 
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Nyheter för årets val = BELYS 

Förtidsröstningen 

Inför förtidsröstningen 

Var informationen från ordförande tydlig om när du skulle vara på plats för att arbeta under 

förtidsröstningen? 

Mycket bra      Bra Inte så bra Dåligt 

1 1 

 

Genomförandet av förtidsröstningen samt material 

Hur gick det att komma i kontakt med kontaktpersonen och lösa frågan om lås och larm? 

Mycket bra      Bra Inte så bra Dåligt 

      2  

Var det något som kunde förbättras, någon information som saknades? 

Kommentarer: Kontakten togs av valnämnden i Lindesberg. Informationen från Lindesberg var 

bra. 

Fick ni allt material till genomförandet av förtidsröstningen 

Ja Nej 

3 

Var det någon typ av material som ni hade velat ha eller var det något ni ville ha mer av? 

Kommentar: Vi fick det vi behövde, allt var bra. 

Hur fungerade de i förtidsröstningslokalen under förtidsröstningen? 

Mycket bra      Bra Inte så bra Dåligt 

1      2 

Vad tycker du om förtidsröstningslokalen? 

Mycket bra      Bra Inte så bra Dåligt 

2 1 

Om något inte var bra eller skulle kunna förbättras: 

Det fungerar men det är mycket att plocka fram och ta bort efter avslutad dag (Ekgården). 

Hur gick rösträkningen? 

Mycket bra      Bra Inte så bra Dåligt 

      3 

Kommentarer: Troligen gjorde vi fel på annan kommun, vi var inte tillräckligt observanta på 

annan kommun (Ekgården).  

Inrapportering av förtidsröster 
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Gick det bra at låsa in valmaterialet? 

Mycket bra      Bra Inte så bra Dåligt 

1      2 

Gick det bra att rapportera in och räkna rösterna varje kväll? 

Mycket bra      Bra Inte så bra Dåligt 

1       2 

Fungerade Postens hämtning av rösterna? 

Mycket bra      Bra Inte så bra Dåligt 

1      2 

Kommentar: Vill påpeka att det saknas kassaskåp för att förvara pärmen (Ekgården).  

 

Valdagen 

Inför valdagen 

Var informationen från ordförande tydlig om när du skulle vara på plats för att arbeta under 

valdagen? 

Mycket bra      Bra Inte så bra Dåligt 

11      2 

Något som skulle kunna förbättras? 

Jag är ordförande och svarar naturligtvis inte  

Vore bra om gruppen som ska arbeta tillsammans hade en typ av träff någon dag innan. 

Jag är själv ordförande. 

Genomförandet av valdagen samt material 

Fråga till ordförande: hur gick det att komma i kontakt med kontaktpersonen och lösa frågan 

om lås och larm? 

Mycket bra      Bra Inte så bra Dåligt 

8      3 

Var det något som kunde förbättras, någon information som saknades? 

Det ordnade ordförande med så det har jag ingen kännedom om. 

Nej 

Fick ni allt material till genomförandet av valen? 

Ja Nej 

9 3 

Om nej, vad saknades? 

Affisch för valsedelsplacering. Lista över brevbärarnas turer, vem som kommer var.  
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Inplastning av ”ute”-skyltar, fler sopsäckar, linjalen var dålig 

Ambulerande: Sopsäck, bläckpennor, rejäl tejp, limpennor med vatten, sax, notisar, urna 

saknades helt eller delvis.  

Sopsäckar, rejäl tejp saknades, skyltar av vekt papper (ej inplastade) funkar ej som skylt. 

Var det någon typ av material som ni hade velat ha eller ville något ni ville ha mer av? 

Valsedelräknare 

Sopsäckar, flera stycken, behövs bättre plastpåsar. 

Vi behöver även i Vedevågs valdistrikt en valsedelsräknare för säkrare hantering av valsedlar 

och framför allt för att kunna genomföra en snabbare hantering av dem. Trots att vi är ett 

mindre valdistrikt. 

Fler brevsprättare, gummisnoddar, sopsäckar, arkivbeständiga pennor. 

Valsedelräknare, då det tar lång tid att räkna för hand och måste kontrollräkna flera gånger, 

vilket är en risk. 

Valsedelsräknare. 

Sopsäckar 

Ambulerande: Förbrukningsmaterial och kuvert ska vara med god marginal. Fler röstsedlar. Ej 

gummisnodd runt alla.  

Hur fungerade det i vallokalen under dagen? 

Mycket bra      Bra Inte så bra Dåligt 

14      2       

Vad skulle kunna göra så att det fungerar bättre? 

Partierna ska själva komma och hämta sina namnvalsedlar som blivit över – efter kl 20!!! Det är 

tillräckligt mycket ändå som ska med från vallokalen på kvällen. 

Sittdynor vore skönt. 

Trångt och köer. Dela på de 3 största valdistrikten för bättre flöden. Smutsiga klassrum med 

snus och tuggummi. OBS! För mycket möbler att flytta. Bättre grund vid start.  

 

Hur tycker du att organisationen av arbetsuppgifter fungerade under valdagen? 

Mycket bra      Bra Inte så bra Dåligt 

12      3    

Något att tänka på till nästa gång? 

Att fortsätta växla arbetsuppgifter så att de nya röstmottagarna får erfarenhet av att föra 

anteckningar i vallängden m.m. 

Vad tycker du om vallokalen? 

Mycket bra      Bra Inte så bra Dåligt 
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8      6 2 

Om något inte var bra eller skulle kunna förbättras: 

Möjligtvis skulle entrédörren få en uppställningsanordning så att det är lättare att hålla dörren 

öppen. Nu fick vi improvisera och lösa det! Trästolarna i matsalen skulle kompletteras med två 

stoppade kontorsstolar för röstmottagarna vid valurnan. 

Trångt och smutsigt- Om vaktmästare och städerska anlitas istället för ordförande och vice 

skulle vara mycket bättre.  

Hur gick rösträkningen? 

Mycket bra      Bra Inte så bra Dåligt 

10      5   

Synpunkter: 

Hade varit lättare med en sedelräknare. 

Den var lugn och sansad och de räknemissar som vi gjorde var lätta att upptäcka och korrigera 

genom att vi kontrollräknade både valkuvert och röstsedlar två gånger och genast kunde 

upptäcka fel. 

Vi samarbetade väl och tydligt. 

Önskemål om att få en valsedelsräknare till nästa val (Vedevåg). 

Bra organisation och arbetsfördelning av ordförande. 

 

Inlämning av valmaterial 

Gick det bra att lämna in valmaterialet? 

Mycket bra      Bra Inte så bra Dåligt 

10 

Vilket bemötande fick ni av dem som tog emot valmaterialet? 

Mycket bra      Bra Inte så bra Dåligt 

9 

Vad tycker du om att det serveras fika på valnatten? 

Mycket bra      Bra Inte så bra Dåligt 

5      2 2 

Är det något du tycker skulle kunna förbättras när det gäller mottagandet av valmaterial på 

valnatten? 

Dörren blev låst kl 16.00. Vi tejpade dörren så den stod öppen under kvällen. 

Kanske att det fanns kyld dryck vid sidan av kaffe å the samt gärna en vetebulle eller liknande. 

Kom hellre ut med lite frukt och vatten under dagen när ni besöker vallokalerna. Alla som 

arbetar valdagen bör få uppskattning! 
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Det är bra med fika och frukt, men utbudet inte i min smak. Hellre mindre men bättre saker. 

Lösgodis kontra kaka/bulle.  

 

Efter valet 

Saknar du någon information efter valet? 

Ingen information gavs om att valhemligheten från och med detta val skulle säkras ytterligare 

genom placeringen av valsedelsställen. 

Nej 

Synpunkter, önskemål eller idéer omkring genomförandet av valet 2018? 

Hade velat ha en uppdateras lista över distriktets röstmottagare med kontaktuppgifter, utan att 

behöva be om det. 

Hade velat ha ut kontaktuppgifter till närliggande valdistrikt. 

Bra att man fick hjälp att lasta ur bilen på valnatten! 

Större valdistrikt bör får sitt material uppdelat i flera, minder kartonger. Blev alldeles för tungt 

nu! 

Bra med pärmen, men alla lösa papper borde ha suttit i den i stället för lösa i plastmappar. Det 

blev alldeles för rörigt – vad finns var? 

Nej. Glatt och trevligt mottagande på Ku!! 

När valurnan ska plomberas inför ”Lunch”-uppehåll ska även röstlängden läggas i lådan. Då 

finns det inget underlock så alla valkuvert syns. För finns ett lock ovanpå, alltså 2st. 

Mindre valdistrikt – fler vore bättre för köer och rösträkning 

Städ och iordningsställande ligger på ordförande och vice på valnatten. Bättre stöd från vaktis.  

För tung låda att … Krävs muskelstyrka – gör … på ordförande och vice.  

Kör ut val saker till vallokal dagen innan val – typ leverans av förtidsröster 

Låt en städerska /vaktis städa iordning grovt och framförallt morgon innan lektion  

Bättre material  

Tydliggör enkel mall ”Tänk på detta – variant” 

Fokus: för att få ordförande och vice behöver processen ses över 

Köa för tunga lådor, köra fram och tillbaka, ställa iordning lokal och saker.  

Bättre transporter och material före och efter valdag. Sopkörning onödigt mycket. Tänk hyra 

lokal, enklare städning lämna resten till…  i 

 

 

 

 



 

LINDESBERGS KOMMUN Kanslienheten    15 

 

 

 

 

 

 


	Valnämnden (2019-02-27)
	Kallelse Valnämnden 2019-02-27
	Beslutsärenden
	§1/19 Svar på granskning av registerförteckning fö...
	§2/19 Avtal med PostNord för hantering av förtidsr...
	§3/19 Fullmakt att utkvittera försändelser med för...
	§4/19 Utvärdering av valet 2018
	Utvärdering av RKL valet 2018.docx



