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Datum

Kommunledningskansliet

2022-08-09

Kristoffer Baas,
kristoffer.baas@kiruna.se

Valnämnden
kallas härmed till sammanträde tisdagen den 16 augusti 2022 kl.
10:00 i Kommunstyrelsens sessionssal för att behandla
följande ärenden:
Ärende
1.

Godkännande av dagordning
Dnr 2022-00538 119

2.

Information från valansvarig
Dnr 2022-00576 111

3.

Fastställa antal ambulerande röstmottagare
Dnr 2022-00782 111

4.

Förordnande av röstmottagare till
förtidsröstning
Dnr 2022-00781 111

5.

Fastställande av valnämndens närvaro och
uppdrag på valdagen och valnatten
Dnr 2022-00783 111

6.

Uppsamlingsräkning valet 2022
Dnr 2022-00784 111

7.

Transport av valmaterial till Länsstyrelsen
Norrbotten
Dnr 2022-00780 111

8.

Verksamhetsskyddsanalys valet 2022
Dnr 2022-00785 111

9.

Anmälan av delegationsbeslut
Dnr

Anteckningar

Kiruna kommun

Thore Johansson
ordförande

Datum

Sida

2022-08-09

2(2)

Kristoffer Baas
Kommunsekreterare

Utrymningsväg från kommunstyrelsens sessionssal
Från kommunstyrelsens sessionssal finns två utrymningsvägar, den bakre dörren leder in
in i personalmatsalen. Från plan 4 är närmaste trapphus E. Går man ner för stora trappan
kommer man till trapphus B, C och D som finns i yttercirkeln. Återsamling vid besöksparkeringen.

KIRUNA KOMMUN
VALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-16

§ 21
Godkännande av dagordning
Valnämnden beslutar
att

godkänna dagordningen

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i valnämnden
av

Thore Johansson (C)

att

dagordningen godkänns

Valnämnden beslutar i enlighet med Thore Johanssons yrkande
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
2

KIRUNA KOMMUN
VALNÄMNDEN

§ 22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-16

2022-00576

Sida
3

111

Information från valansvarig
Valnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Johanna Waara, kommunledningsförvaltningen föredrar i rubricerat ärenden, information om nuläge
och framåt.
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i arbetsutskottet
av

Thore Johansson (C)

att

informationen läggs till handlingarna

Valnämnden beslutar i enlighet med Thore Johanssons yrkande
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
VALNÄMNDEN

§ 23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-16

2022-00782

Sida
4

111

Fastställa antal ambulerande röstmottagare
Valnämnden beslutar
att

upp till 12 personer kan förordnas till ambulerande röstmottagare

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2022-08-08 från kommunledningsförvaltningen av vilken bland annat framgår att
enligt 7 kap. 3 § vallagen får väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte
själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe lämna sina valsedlar till ambulerande röstmottagare om
de begär det. Syftet är att ge alla väljare så likartade förutsättningar som möjligt att utnyttja sin rösträtt
samtidigt som valsäkerheten upprätthålls på en godtagbar nivå. Ambulerande röstmottagare kan
begäras under förtidsröstningsperioden till och med själva valdagen.
Valnämnden beslutade 2022-06-20 om reviderade riktlinjer för ambulerande röstmottagare.
7.4 i valnämndens delegationsordning anger att antal ambulerande röstmottagare beslutas av
valnämnden. Valnämndens ordförande kan därefter besluta om att förordna personer till ambulerande
röstmottagare.
Kommunledningsförvaltningen föreslår
att

fastställa att upp till 12 personer kan förordnas till ambulerande röstmottagare

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i valnämnden
av

Thore Johansson (C)

att

kommunledningsförvaltningens förslag bifalls

Valnämnden beslutar i enlighet med Thore Johanssons yrkande
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
VALNÄMNDEN

§ 24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-16

2022-00781

Sida
5

111

Förordnande av röstmottagare till förtidsröstning
Valnämnden beslutar
att

föreslagna personer enligt bilaga 1, som genomgår valadministrationens utbildning och
därefter lämnar in ett godkänt testresultat på valmyndighetens kunskapstest, förordnas
som röstmottagare till förtidsröstningen för perioden 2022-08-24 - 2022-09-11

att

valnämndens ordförande delegeras att fastställa den slutgiltiga
röstmottagarorganisationen för förtidsröstningen

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2022-08-08 från kommunledningsförvaltningen av vilken bland annat framgår att
förtidsröstningen äger rum mellan 24 augusti och 11 september 2022. I Kiruna kommun finns
möjlighet att förtidsrösta i 12 olika röstningslokaler samt på sju platser genom bokbussen. Utöver det
finns även möjlighet till förtidsröstning med begränsat tillträde på vård- och omsorgsboenden samt
genom ambulerande röstmottagare. Till förtidsröstningen behövs röstmottagare som bemannar
röstningslokalerna.
Vallagen 3 kap. 5 § anger att röstmottagare förordnas av valnämnden. Som röstmottagare får endast
den förordnas som har fått sådan utbildning som behövs för uppdraget.
I Kiruna kommun genomförs utbildning för röstmottagare i förtidsröstningen den 15 augusti och 18
augusti. Cirka 70 personer genomgår utbildningen. Efter genomgången utbildning gör varje deltagare
Valmyndighetens kunskapstest. Kunskapstestet ska vara godkänt och intyg ska visas upp för
valadministrationen. Därefter är personen aktuell att förordnas som röstmottagare.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att föreslagna personer enligt bilaga 1, som genomgår
valadministrationens utbildning och därefter lämnar in ett godkänt testresultat på Valmyndighetens
kunskapstest, förordnas som röstmottagare till förtidsröstningen.
Kommunledningsförvaltningen föreslår
att

föreslagna personer enligt bilaga 1, som genomgår valadministrationens utbildning och
därefter lämnar in ett godkänt testresultat på valmyndighetens kunskapstest, förordnas
som röstmottagare till förtidsröstningen för perioden 2022-08-24 - 2022-09-11

att

valnämndens ordförande delegeras att fastställa den slutgiltiga
röstmottagarorganisationen för förtidsröstningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
VALNÄMNDEN

§ 24, forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-16

2022-00781

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i valnämnden
av

Thore Johansson (C)

att

kommunledningsförvaltningens förslag bifalls

Valnämnden beslutar i enlighet med Thore Johanssons yrkande
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

111

Sida
6

KIRUNA KOMMUN
VALNÄMNDEN

§ 25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-16

2022-00783

Sida
7

111

Valnämndens närvaro och uppdrag på valdagen
Valnämnden beslutar
att

valnämndens bemanning av stadshuset Kristallen på valdagen ansvaras av:
- valnämndens ordförande klockan 11.00-14.00 och klockan 17.00-20.00
- valnämndens vice ordförande klockan 08.00-11.00 och klockan 14.00-17.00

att

ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett stödmaterial gällande
valnämndens besök i vallokaler och röstningslokaler under valdagen

att

valnämndens övriga ledamöter och ersättare finns tillgängliga på telefon på valdagen
mellan 08.00-20.00 för att vid behov kallas in

att

valnämndens ledamöter och ersättare ansvarar för att kommunledningskansliet får
telefonnummer där ledamoten/ersättaren kan nås på valdagen

att

valnämndens övriga ledamöter och ersättare får i uppdrag att besöka samtliga vallokaler
och röstningslokaler under valdagen

att

valnämndens ledamöter och ersättare finns tillgängliga i Stadshuset Kristallen på
valdagen från klockan 20.00 fram till dess att valadministrationens arbete avslutas på
valnatten

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2022-08-08 från kommunledningsförvaltningen av vilken bland annat framgår att
det vid de senaste valen har antingen valnämndens ordförande eller vice ordförande varit tillgängliga i
stadshuset på valdagen under de tider då vallokalerna var öppna för att säkerställa valets
genomförande. Övriga ledamöter och ersättare har funnits tillgängliga per telefon under valdagen för
att vid behov kallas in. Under valdagens kväll från kl. 20.00 till valadministrationens arbete avslutas på
valnatten, har valnämndens ledamöter och ersättare funnits tillgängliga i Stadshuset.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att valnämndens presidium, ledamöter och ersättare är
tillgängliga i samma omfattning som vid tidigare val, men att valnämndens uppdrag under valdagen
utökas genom att valnämndens övriga ledamöter och ersättare ges i uppdrag att besöka samtliga
vallokaler och röstningslokaler under valdagen. Genom att besöka vallokaler och röstningslokaler kan
valnämnden både stämma av hur röstmottagningen fortgår, fånga upp om det finns några frågor från
ordförande och röstmottagare samt informera valadministrationen om behov eller frågor från
vallokalen. Då valnämndens ledamöter och ersättare besöker vallokalerna och röstningslokalerna är de
där i egenskap av representanter för valnämnden och inte som partipolitiska representanter vid det
tillfället. Valnämndens besök kan fungera som ett sätt att följa upp valets praktiska genomförande i
Kiruna kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
VALNÄMNDEN

§ 25, forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-16

2022-00783

Sida
8

111

Kommunledningsförvaltningen föreslår
att

valnämndens bemanning av stadshuset Kristallen på valdagen ansvaras av:
- valnämndens ordförande klockan 08.00-11.00 och klockan 14.00-17.00
- valnämndens vice ordförande klockan 11.00-14.00 och klockan 17.00-20.00

att

ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett stödmaterial gällande
valnämndens besök i vallokaler och röstningslokaler under valdagen

att

valnämndens övriga ledamöter och ersättare finns tillgängliga på telefon på valdagen
mellan 08.00-20.00 för att vid behov kallas in

att

valnämndens ledamöter och ersättare ansvarar för att kommunledningskansliet får
telefonnummer där ledamoten/ersättaren kan nås på valdagen

att

valnämndens övriga ledamöter och ersättare får i uppdrag att besöka samtliga vallokaler
och röstningslokaler under valdagen

att

valnämndens ledamöter och ersättare finns tillgängliga i Stadshuset Kristallen på
valdagen från klockan 20.00 fram till dess att valadministrationens arbete avslutas på
valnatten

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i valnämnden
av

Thore Johansson (C)

att

första att-satsen förändras till
att valnämndens bemanning av stadshuset Kristallen på valdagen ansvaras av:
- valnämndens ordförande klockan 11.00-14.00 och klockan 17.00-20.00
- valnämndens vice ordförande klockan 08.00-11.00 och klockan 14.00-17.00

att

kommunledningsförvaltningens förslag i övrigt bifalls

Valnämnden beslutar i enlighet med Thore Johanssons yrkande
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
VALNÄMNDEN

§ 26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-16

2022-00784

Sida
9

111

Uppsamlingsräkning valet 2022
Valnämnden beslutar
att

valnämnden sammanträder den 14 september från klockan 08.00 för genomförande av
uppsamlingsräkningen

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2022-08-08 från kommunledningsförvaltningen av vilken bland annat framgår att
onsdagen efter valdagen ska valnämnden genomföra den preliminära rösträkningen, även kallad
uppsamlingsräkningen. Bestämmelser om valnämndens preliminära rösträkning återfinns i 12 kap. och
11 kap. 2 § vallagen (2005:837).
Valnämnden sammanträder under hela granskningen och rösträkningen vilket innebär att nämnden
ska närvara hela tiden. Sammanträdet ska protokollföras och hanteras på samma sätt som ett vanligt
nämndsammanträde.
Valnämndens uppgifter under onsdagsräkningen är att granska förtidsröster samt räkna röster och
sammanställa resultat från rösträkningen. Kommunledningsförvaltningen kan bemanna rösträkningen
med ytterligare rösträknare för att säkerställa att räkningen kan genomföras med god kvalitet och i tid
för överlämning av röster till länsstyrelsen.
Efter genomförd uppsamlingsräkning ska valnämnden genast överlämna rösterna till länsstyrelsen
Norrbotten i Luleå.
Valnämndens preliminära rösträkning är offentlig vilket innebär att räkningen ska vara öppen för
allmänheten.
kommunledningsförvaltningen föreslår
att

valnämnden sammanträder den 14 september från klockan 08.00 för genomförande av
uppsamlingsräkningen

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i valnämnden
av

Thore Johansson (C)

att

kommunledningsförvaltningens förslag bifalls

Valnämnden beslutar i enlighet med Thore Johanssons yrkande
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
VALNÄMNDEN

§ 27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-16

2022-00780

Sida
10

111

Transport av valmaterial till Länsstyrelsen Norrbotten
Valnämnden beslutar
att

Kenneth Paulsson (C) och Lisa Forsberg (Fi) transporterar valmaterialet till länsstyrelsen
Norrbotten 2022-09-12, avfärd ska planeras utifrån avsatt tid i länsstyrelsens
mottagningsschema

att

Sten Stridsman (V) och Thore Johansson (C) är reserv för att transportera valmaterialet
till länsstyrelsen Norrbotten 2022-09-12, vid förfall av någon av de ordinarie

att

Kenneth Paulsson (C) och Lisa Forsberg (Fi) transporterar valmaterialet till länsstyrelsen
Norrbotten 2022-09-14, avfärd ska planeras utifrån avsatt tid i länsstyrelsens
mottagningsschema

att

Sten Stridsman (V) och Thore Johansson (C) är reserv för att transportera valmaterialet
till länsstyrelsen Norrbotten 2022-09-14, vid förfall av någon av de ordinarie

att

Kiruna kommun samverkar med Gällivare kommun gällande transport av Valmaterial till
länsstyrelsen Norrbotten 2022-09-12 samt 2022-09-14 i syfte att kunna åka med två bilar
enligt rekommendationer från Valmyndigheten

att

kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att bemanna en följebil 2022-09-12 samt
2022-09-14

att

ett sammanträdesarvode samt endagstraktamente utgår för transporten 2022-09-12

att

endagstraktamente utgår för transporten 2022-09-14

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2022-08-08 från kommunledningsförvaltningen av vilken bland annat framgår att
valnämnden ska överlämna rösterna till länsstyrelsen Norrbotten i Luleå genast och senast på
måndagen efter valdagen. Valnämnden ansvarar för att materialet som lämnas till länsstyrelsen är
kontrollerat och i ordning.
Efter genomförd uppsamlingsräkning (onsdagsräkningen) ska valnämnden genast överlämna rösterna
till länsstyrelsen Norrbotten i Luleå.
Bestämmelser om överlämnande av röster till länsstyrelsen återfinns i 11 kap och 12 kap. vallagen. Av
vallagens formuleringar framgår att det är valnämnden som ska överlämna rösterna till länsstyrelsen.
Valnämndens ledamöter har genom åren själva tagit ansvar för uppdraget att transportera valsedlar till
länsstyrelsen i Luleå efter beslut i valnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
VALNÄMNDEN

§ 27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-16

2022-00780

Sida
11

111

Transporten av röster är en särskilt skyddsvärd transport eftersom den innehåller stora mängder
röster. Möjliga angreppssätt är stöld, vandalisering, manipulation och desinformation. Ett angrepp
innebär risk för allvarlig skada på genomförandet av val samt inte obetydlig skada på förtroendet för
genomförandet av val. För att skydda rösterna under transporten från valnämnden till länsstyrelsen
kan transporten ske i ett låsbart insynsskyddat utrymme med minst två personer. Att ha en följebil till
transporten ökar skyddet ytterligare. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att Kiruna
kommun samverkar med Gällivare kommun vid transporterna till Länsstyrelsen i Luleå.
kommunledningsförvaltningen föreslår
att

två personer i valnämnden får i uppdrag att transportera valmaterialet till länsstyrelsen
Norrbotten 2022-09-12, personerna som utses bör vara en från nuvarande majoritet och
en från nuvarande opposition, avfärd ska planeras utifrån avsatt tid i länsstyrelsens
mottagningsschema

att

en person i valnämnden får i uppdrag att vara reserv för att transportera valmaterialet till
länsstyrelsen Norrbotten 2022-09-12, vid förfall av någon av de ordinarie

att

två personer i valnämnden får i uppdrag att transportera valmaterialet till länsstyrelsen
Norrbotten 2022-09-14, personerna som utses bör vara en från nuvarande majoritet och
en från nuvarande opposition, avfärd ska planeras utifrån avsatt tid i länsstyrelsens
mottagningsschema

att

en person i valnämnden får i uppdrag att vara reserv för att transportera valmaterialet till
länsstyrelsen Norrbotten 2022-09-14, vid förfall av någon av de ordinarie

att

Kiruna kommun samverkar med Gällivare kommun gällande transport av Valmaterial till
länsstyrelsen Norrbotten 2022-09-12 samt 2022-09-14 i syfte att kunna åka med två bilar
enligt rekommendationer från Valmyndigheten

att

kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att bemanna en följebil 2022-09-12 samt
2022-09-14

att

ett sammanträdesarvode samt endagstraktamente utgår för transporten 2022-09-12

att

endagstraktamente utgår för transporten 2022-09-14

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
VALNÄMNDEN

§ 27, forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-16

2022-00780

Sida
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Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i valnämnden
av

Thore Johansson (C)

att

kommunledningsförvaltningens förslag bifalls

att

Thore Johansson (C) är reserv för att transportera valmaterialet till länsstyrelsen
Norrbotten 2022-09-12 och 2022-09-14

av

Kenneth Paulsson (C)

att

Kenneth Paulsson (C) transportera valmaterialet till länsstyrelsen Norrbotten 2022-09-12
samt 2022-09-14

av

Lisa Forsberg (Fi)

att

Lisa Forsberg (Fi) transportera valmaterialet till länsstyrelsen Norrbotten 2022-09-12
samt 2022-09-14

av

Sten Stridsman (V)

att

Sten Stridsman (V) är reserv för att transportera valmaterialet till länsstyrelsen
Norrbotten 2022-09-12 och 2022-09-14

Valnämnden beslutar i enlighet med lagda yrkanden
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
VALNÄMNDEN

§ 28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-16

2022-00785

Sida
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Verksamhetsskyddsanalys valet 2022
Valnämnden beslutar
att

information om verksamhetsskyddsanalys valet 2022 läggs till handlingarna

att

kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att färdigställa en verksamhetsskyddsanalys
för valet 2022

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2022-08-08 från kommunledningsförvaltningen av vilken bland annat framgår att
Valnämndens förmåga att skydda arbetsmomenten som ingår i valgenomförandet är av stor vikt för
valets genomförande och förtroendet för genomförandet av valen. Valnämnden har många centrala
uppgifter att utföra inför, under och efter genomförandet av allmänna val.
Ett otillräckligt skydd av ett viktigt arbetsmoment kan leda till att förtroendet minskar eller att
valgenomförandet påverkas i negativ riktning. För att demokratin ska fungera måste det gå att praktiskt
genomföra allmänna val och medborgarna måste ha ett högt förtroende för processen. Detta är
självklara grundvillkor för en demokrati.
En förändrad omvärldsutveckling, ett ökat hot mot genomförandet av allmänna val, tidigare
påverkansförsök med avsikt att skada förtroendet för valprocessen och fler incidenter under föregående
val gör sammantaget att Valmyndigheten anser att det finns behov av att stärka skyddet av allmänna
val i Sverige. Såväl Säkerhetspolisen (Säpo) som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
har sedan valen 2018 bedömt att riskerna för hot, sabotage och desinformation riktade mot
genomförandet av allmänna val har ökat.
Endast ett fåtal bestämmelser i vallagen (2005:837) reglerar säkerhet. I 8 kap. 3–5 §§ vallagen
återfinns bestämmelser om ordning på röstmottagningsställe. I 9 kap. 15 § och 10 kap. 7 § vallagen
finns administrativa bestämmelser om hantering vid avbrott i röstmottagning. Vidare finns
bestämmelser om avbrott i valnämndens rösträkning i 12 kap. 8 § vallagen.
Valmyndigheten anger att kommuner bör analysera de lokala förutsättningarna och identifiera svaga
punkter genom hela valprocessen för att öka förmågan att förebygga och hantera eventuella angrepp.
Valmyndigheten anger att valadministrationen bör genomföra en verksamhetsskyddsanalys av den
valverksamhet som inte omfattas av bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen
Kommunledningsförvaltningen har haft kontakt med kommunens säkerhetschef samt kommunpolisen
för att stämma av nuläget i Kiruna kommun inför valet. Båda dessa har informerat
kommunledningsförvaltningen om att lägesbilden inför valet i Norrbottens län inklusive Kiruna
kommun är grönt, vilket innebär att det inte finns några direkta signaler gällande hot relaterat till
valets genomförande i Norrbotten inklusive Kiruna kommun. Vid förändrat säkerhetsläge kontaktar
kommunpolisen kommunens säkerhetschef.
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Kommunledningsförvaltningen bedömer att det utöver säkerhetsläget alltid finns en risk att något
inträffar som kan påverka valprocessen eller förtroendet för valprocessen. Kommunledningsförvaltningen arbetar för närvarande med att ta fram en verksamhetsskyddsanalys för genomförandet
av allmänna valet 2022. Utifrån bedömningen av det lokala säkerhetsläget omfattar verksamhetsskyddsanalysen både risk för hot/angrepp och risk för olyckor/naturhändelser.
Verksamhetsskyddsanalys innehåller bedömning av risk, konsekvens/sårbarhet, förebyggande
åtgärder, akuta åtgärd och ansvarig inom följande områden:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Krisberedskap
Röstningslokal och vallokal
Personal, röstmottagare och väljare
Förekomst av propaganda
Påverkan på valets genomförande
IT-system
Transporter, förvaring och hantering av röster
Pandemiberedskap

Identifierade risker är för valets genomförande är:
Område

Identifierade risker

Röstningslokal och vallokal

Brand
Strömavbrott
Vattenläcka
Oordning i lokalen
Attentat
Valsedlar och annat valmaterial saknas i lokalen

Personal, röstmottagare och

Hot mot valadministrationen, röstmottagare och/eller

väljare

väljare
Brist på röstmottagare
Väljares personuppgifter förekommer på mail
Otydlighet om vem som arbetar i röstnings-/vallokal
Väljare saknar röstkort vid förtidsröstning

Förekomst av propaganda

Förekomst av propaganda i och/eller i anslutning till valoch röstningslokal
Påverkan av väljare inne i val- och röstningslokal
Röstmottagare kopplas till politisk åskådning

Påverkan på valets

Ryktesspridning

genomförande

Felaktig eller vilseledande information om
valprocessen/om när, var och hur det går att rösta
Väljare förhindras från att gå in i val- och röstningslokal
Sabotage mot valsedlar
Demonstration urartar
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Utrustning (datorer, skrivare) fungerar inte
Ej tillgång till datorer och skrivare i röstningslokal
Avbrott i telefonnät, mobilnät, internet
Attacker mot kommunens IT-system
Attacker mot kiruna.se
Valmyndighetens IT-stöd går inte att komma åt
Obehöriga kommer åt kommunens inloggning i
Valmyndighetens IT-stöd

Transporter, förvaring och

Brand i lokal där valmaterial förvaras

hantering av röster

Inbrott i lokal där förtidsröster förvaras
Transport av förtidsröster fungerar inte
Obehöriga kommer åt förtidsröster vid transport
Obehöriga får tillgång till förtidsröster i förvaringslokal
Transport av röster på valnatten
Transport av röster till Länsstyrelsen
Obehöriga kommer åt röster vid uppsamlingsräkningen

Pandemiberedskap

Förekomst av covid ökar och restriktioner införs
Rädsla för att befinna sig på platser med flera andra
personer på grund av covid

Kommunledningsförvaltningen har gått igenom kommunens risk- och sårbarhetsanalyser inför
Europaparlamentsvalet 2019 samt inför allmänna valet 2018. Kommunledningsförvaltningen har också
beaktat valmyndighetens framtagna dimensionerande hotbild inför kommande val, och följer de råd
valmyndigheten lämnar i valmyndighetens handbok till kommuner. I arbetet med
verksamhetsskyddsanalys har IT-avdelningen ingått vad gäller bedömningar kopplat till IT-system.
Valnämnden ansvarar för förberedelser och genomförande av allmänna val på lokal nivå medan
valadministrationen ombesörjer valnämndens administrativa och praktiska genomförande av
valperioden. Det är av vikt att kommunikationen mellan valadministration och valnämnden fungerar
under hela valprocessen och att valnämndens ordförande lätt kan informeras om incidenter av
betydande karaktär.
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i valnämnden
av

Thore Johansson (C)

att

kommunledningsförvaltningens förslag bifalls

Valnämnden beslutar i enlighet med Thore Johanssons yrkande
______
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§ 29
Anmälan av delegationsbeslut
Valnämnden beslutar
att

lägga anmälan av delegationsbeslut till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger anmälan av delegationsbeslut enligt valnämndens delegationsordning senast reviderad
2018-03-23, § 4
Följande delegationsbeslut avser punkt 7.7 Besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Dnr

Beskrivning

2022-00573

Fastställande av Svappavaara fritidsgård som förtidsröstningslokal

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i valnämnden
av

Thore Johansson (C)

att

lägga anmälan av delegationsbeslut till handlingarna

Valnämnden beslutar i enlighet med Thore Johanssons yrkande
______
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