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Plats och tid:

Mörrumssalen, klockan 16:00 – 16:45

Beslutande:

Marie Sällström
Per-Ivar Ivarsson

Ordförande
Ledamot

Tjänstgörande
ersättare:

Britt Kilsäter (M) tjg för

Gun-Britt Karlsson (M)

Övriga:

Jens Odevall, administrativ chef
Anna Sunnetoft, utredningssekreterare
Aili Martinsson, assistent

(S)
(C)

Utses att justera: Per-Ivar Ivarsson
Paragrafer:

1-3

Justeringsdatum: 2015-05-26

Sekreterare

……………………………………………………
Jens Odevall

Ordförande

……………………………………………………
Marie Sällström

Justerande

……………………………………………………
Per-Ivar Ivarsson

Anslag/Bevis
Organ:
Sammanträdesdatum:
Datum då anslaget sätts
upp:
Förvaringsplats för
protokollet:

Valnämnden
2015-05-19
2015-05-26

Datum då anslaget
tas ner:

2015-06-17

Rådhuset

Underskrift: _________________________________________________________________________________________
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§ 3 Yttrande – Revisionsrapport, tillförlitligheten i genomförande av val
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar
att ta yttrandet som sitt eget och överlämna det till revisionen.
Sammanfattning
Karlshamns kommuns revisorer gav PwC i uppdrag att granska tillförlitligheten i
genomförande av val. Den övergripande revisionsfrågan var om valnämnden säkerställer
att genomförandet av val sker på ett ändamålsenligt och tillförlitligt sätt?
Kommunrevisionen önskar nu valnämndens svar senast 2015-05-27 med redogörelse för hur
de revisionella bedömningarna kommer att hanteras.

Yttrande
Nedan beskrivs revisionens synpunkter och i anslutning till dessa valnämndens
kommentarer.
Kommunrevisionen rekommenderar att delegationsordningen utvecklas till att omfatta
återkommande beslut i syfte att underlätta administrationen för valkansliet.
Valnämndens kommentar:
Nämnden kommer se över delegationsordningen inför nästkommande val.
Kommunrevisionen rekommenderar att nämnden upprättar rutinbeskrivningar och genomför en
processkartläggning över de moment och ansvarsområden som ingår.
Valnämndens kommentar:
Valmyndighetens instruktioner och material är numer mer eller mindre att betrakta som
rutinbeskrivningar, varför det förefaller som mer eller mindre onödigt att göra egna
rutinbeskrivningar och processkartläggningar för denna verksamhet. Noteras ska också att
nämnden genom ordföranden i god tid före valet försågs med viktiga
aktivitetsförberedelser som erfordrades för att kunna genomföra valet på ett betryggande
sätt.
Kommunrevisionen framför att valnämndens egna protokoll från valnämndens preliminära
rösträkningar efter båda valtillfällena saknas, vilket är en brist.
Valnämndens kommentar:
Valnämnden kommer se över dessa rutiner inför nästkommande val, men vill samtidigt
poängtera att protokoll från onsdagsräkningen lämnas till länsstyrelsen.
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Kommunrevisionen framför att det är en brist att valnämnden i protokoll ej fastställt
placeringsordningen på valsedlar. Röstmottagarna har dock utbildats som om beslut fattats.

Valnämndens kommentar:
Valnämnden har beslutat anamma valmyndighetens rekommendation. En brist som
valnämnden delar är att det inte tydligt framgår av protokollen.
Det finns en osäkerhet kring hur valmaterial ska förvaras och arkiveras och vi rekommenderar
att valnämnden tar fram en dokumenthanteringsplan utifrån vallagens bestämmelser och
kommunens arkivreglemente.
Valnämndens kommentar:
Valnämnden delar denna iakttagelse. Kommunalförbundet Sydarkivera har fått i uppdrag
att ta fram förslag på dokumenthanteringsplan som ska omfatta hela kommunen.
Det är enligt vår bedömning viktigt att nämnden formellt fastställer principer för rekrytering av
röstmottagare för att undvika eventuella diskussioner om godtycke vid rekrytering.
Valnämndens kommentar:
Valnämnden delar inte denna uppfattning. Nämnden kan inte diskriminera någon
beroende på ex ålder, föreningstillhörighet ed. Däremot har valnämnden eftersträvat att
inte utse politiskt aktiva till röstmottagare.
Vi har fått divergerande uppgifter kring vilket ansvar röstmottagarna ansett sig ha när det gäller
ordningen i valsedelställen. Vi rekommenderar att val- nämnden förtydligar detta vid
kommande utbildningstillfällen.
Valnämndens kommentar:
Ordningen framgick tydligt på utbildningen och valmyndighetens upptryckta affischer
delades ut till samtliga röstmottagningsställen och vallokaler. Röstmottagarna ansvarade
för de av valnämnden levererade valsedlarna enligt den ordning som valmyndigheten
rekommenderade och även ordningen i de separata ställ som partierna hänvisades till.
För att uppnå en säkerställd hantering av förtidsröster är vår rekommendation att det alltid är
minst två personer som transporterar förtidsröster.
Valnämndens kommentar:
Valnämnden kan dela denna uppfattning för en säkrare hantering. Valnämnden kan dock
konstatera att tex posten mfl använder ett bud vid transport av förtidsröster. Valnämnden
vill också framhålla att transporterna skedde på ett betryggande sätt då de av kommunen
utsedda transportörerna hade slutna lådor som ej gick att öppna utan åverkan som
lämnades till kommunens centralarkiv.
Vi har i den dokumentation som granskats inte sett att röstmottagarna vid förtidsröstningen
förordnats av valnämnden med namn, vilket är en brist.
Valnämndens kommentar:
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Valnämnden kan dela denna synpunkt. Valnämnden tecknade avtal med butiker och
utbildade samtliga röstmottagare.
Servicen gentemot de röstberättigade kan förbättras då endast en förtids- röstningslokal hade
möjlighet att skriva ut dubblettröstkort.
Valnämndens kommentar:
Detta stämmer inte. Samtliga förtidsröstningslokaler hade denna möjlighet. Kommunens
medborgarkontor skickade dubblettröstkort till de övriga förtidsröstningslokalerna som i
sin tur skrev ut dem.
Valnämnden bör se över hanteringen av röstlängderna då det vilar ett stort ansvar på respektive
valdistrikts ordförande att förvara dessa i hemmet.
Valnämndens kommentar:
Valnämnden gav instruktioner till hur dessa ”värdehandlingar” skulle förvaras i hemmet.
Att hämta röstlängden samma morgon ter sig tämligen onödigt, då det idag är enkelt att
skriva ut en så kallad nödlängd från valdatasystemet. Valnämnden kommer emellertid att
beakta detta inför nästkommande val.
Vid valnämndens kontroll av röstningslokaler och vallokaler rekommenderar vi att checklistor
med fastställda kontrollpunkter används.
Valnämndens kommentar:
Valnämnden hade med sig checklistor.
Vid onsdagsräkningen är vår rekommendation att detta genomförs av val- kansliets personal
och kommunala tjänstemän. Det kan uppstå en
förtroendeproblematik om kommuninvånare ifrågasätter att politiker räknar valsedlar, även om
rösträkningen endast är preliminär.
Valnämndens kommentar:
Valnämnden delar inte revisionens uppfattning. Kansliets personal medverkade vid
rösträkningen och att påstå att det kan uppstå en förtroendekonflikt när de folkvalda har utsett
ledamöter till en valnämnd med enda uppgift att tillse att valet går rätt till som sköter
kontrollen av underkända och felsända förtidsröster kan knappast vara förtroendeskadande.
Den så kallade onsdagsräkningen är också öppen för allmänheten och väldigt strikt reglerad.
Bilagor
1
2

Missiv om granskning av tillförlitligheten i genomförande av val.docx
Rapport - Granskning av valnamnden i Karlshamn SLUTGILTIG.pdf

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

Karlshamns
kommun
Administrativ chef, Jens Odevall
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