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Risk
Förtidsröster påverkas

Riskbeskrivning
Någon mixtrar med
förtidsrösterna mellan
dagarna

Konsekvens
Allvarligt, beror på
påverkan, lär
framförallt inte
stämma med
inrapportering men
kan även handla om
röstmanipulation
Originalröstlängden
kan inte användas

Glömd röstlängd

Röstlängden förstörs eller
glöms bort

Rösträkningen störs

Någon agerar för att störa
rösträkningen

Rösträkningen kan
behöva avbrytas
temporärt

Någon försöker
påverka någon annans
röstning / hantering av

Att någon försöker
kontrollera eller hindra någon
annan från att rösta

Den drabbade
personen får inte
möjlighet att

Åtgärd
1. Förvaras i papplådor
2. Låser in förtidsrösterna under
uppehåll och efter avslutad
dag i arkiv som enbart delar
av valnämndskansliet
använder
1. Hämtar röstlängden ifall detta
är möjligt, annars: ->
2. Ansvarig ordförande för
röstlängden kontaktar
Valnämnden som i sin tur
kontaktar Länsstyrelsen kring
detta för att slutligen skriva ut
en nöd-röstlängd som kan
användas istället
1. Om det är en röstmottagare
kan ordförande i lokalen
skicka hem denna
2. Om det är någon
utomstående (och efter
uppmaningar om att lämna
lokalen) kontakta polis för att
ta bort dem därifrån.
1. Vid misstanke att någon
kontrolleras/hindras ska
röstmottagare först:

Ansvarig
Röstmottagarna
för
förtidsröstningen

Ansvariga
ordföranden samt
Valnämndskansliet

Ansvarig
ordförande för
vallokalen.

Klart när

valsedlarna

Påverkade valsedlar i
vallokal

genomföra ett fritt val

Någon försöker påverka
valsedlarna i vallokalen

Beroende på påverkan,
men kan vara röra eller
att något har
kastats/förstörts

1.

2.
3.
Elavbrott

Elavbrott i en eller flera
vallokaler

Elektroniska delar i
vallokalerna slutar
fungera

1.

2.
3.

Otillåten valpåverkan

Någon genomför

Vallokalens

1.

A) Försöka undersöka om den
misstänkt drabbade individen
exempelvis verkligen vill ha
med personen bakom
valskärmen. (Alla som går två
och två bakom valskärmen
ska tillfrågas, för att
säkerställa att det handlar om
assistans)
B) Vid hot eller allvarlig oro
kontakta polis
C) Se till att notera eventuell
händelse för att lyfta detta till
valnämnden.
Eftersträva att ha en
röstmottagare i närheten av
borden för att säkerställa att
det inte händer
Kontakta polis om någon
påverkan faktiskt sker
Säkerställa att det finns
reserver av valsedlarna
Vallokalerna har möjlighet att
kontakta valkansliet ifall ljus
eller liknande måste tas ut till
vallokalerna.
Automatiska dörrar m.m.
ställs upp
Kommunkontoret har ett eget
elaggregat för att kunna
producera el för dubblett
röstkort.
Regel om att sådana aktörer

Ansvarig
ordförande i
vallokal

mot väljare

påverkanskampanj mot
väljarna i eller i nära
anslutning till vallokalen

partipolitiska
neutralitet och
propagandafria miljö
hotas

inte får vara närmare än 25m
från entrén har beslutats om
2. Vid allvarliga påverkan bör
polis tillkallas (efter dessa
aktörer har uppmanats sluta
samt samtal med Valnämnden
har förts
1. Röstlängd, valurna och om
möjligt protokoll tas ut av
ordförande samt
röstmottagare vid brand.

Röstlämningen störs

Olycka eller annan händelse
som gör att röstlämningen
inte kan ske.

Rösterna från
vallokalen kommer inte
fram till valnämnden

Sjukdom / bortfall av
röstmottagare

Vissa röstmottagare kommer
inte till röstningslokalen eller
vallokalen

Blir minskat antal
människor som kan
genomföra
röstmottagningen

Desinformation

Sprider sig inkorrekt

Valgenomförandet

1. Vid allvarligare olycka,
prioritera att kontakta 112.
2. Valnämnden skickar ut 2
representanter (inkl. någon
från valkansliet) för att möta
upp och ordna röstlämningen
på plats.
1. Alla vallokaler har
kontaktlistor till samtliga
röstmottagare för att kunna
nå dessa om de skulle utebli
2. Utökat antal röstmottagare
har anställts, inkl. ett visst
övertal för vissa lokaler för att
någon ska kunna åka emellan
om det skulle behövas.
3. Röstmottagarna i
röstningslokalen är samtliga
anställda och det finns 5
tillgängliga.
1. Vårt uppdrag är enbart att

Brand

information om hur valet går
till på de olika valnivåerna.

påverkas

2.

3.
Frakt av röster till LST
påverkas

1.

2.

informera om
valgenomförandet (så som
lokaler, tider m.m.) vilket vi
ska sätta fokus på.
Har en öppen linje till
Valnämnden som folk kan
kontakta vid frågor
Övrig info som upptäcks
anmäls till kommunpolisen
2 sedan tidigare utsedda
individer transporterar
tillsammans rösterna till LST
Tät kontakt med LST om
något skulle hända, samt om
det skulle uppstå ett behov av
att ändra de utsedda
individerna som ska
transportera rösterna

