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Skellefteå kommuns process Att genomföra ett val  
 

När vi har kartlagt processen har vi tittat på de moment som valkansliet ska utföra. Som förklarande 

text till huvudkartan har vi beskrivit de olika aktörernas (Valmyndighet, Länsstyrelse och valnämnd) roll 

och ansvar.  

De moment som beskriver hur det går till att rösta och så vidare finns beskrivna i de dokument som 

Valmyndigheten tillhandahåller och dessa är kopplade till processkartan.  

Vad som ingår i rollen som ordförande, vice ordförande och röstmottagare i val- och röstningslokal 

finns beskrivna i separata uppdragsbeskrivningar som också är kopplade till processen.  

Dessutom har vi länkar till lagtexter och Valmyndighetens webb. 

En process bör alltid ha ett syfte och en kund. Syftet bör tala om vad processen gör, varför och för vem. 

I detta fall är processens syfte likställt valnämndens uppdrag.  

Kund till processen är den som ska rösta. Allt vi gör ska skapa värde direkt eller indirekt för denne.  

Processen triggas igång av ett behov, som är kopplat till syftet och i förlängningen de mål vi satt upp. 

Den består av tre faser: planera, genomföra och slutföra. Varje fas är sedan uppdelad i delprocesser.  

I regel löper en process sekventiellt, men eftersom vi i ”verkligheten” arbetar med många moment 

parallellt har vi valt att rita de flesta delprocesser på ett sådant sätt.  

Varje delprocess är uppdelad i aktiviteter. Till varje aktivitet finns en beskrivande text och i de flesta fall 

även en checklista. Vi har även kopplat manualer, mallar, brev och liknande till respektive aktivitet.  

Processen är ritad i Visio och den är publicerad på vårt intranät som är byggt i Sharepoint. 

Vi har kartlagt processen av främst dessa anledningar:  

• att gå igenom vad vi gör och varför - skapar det värde för kund (direkt eller indirekt) eller gör vi 

det för att vi alltid har gjort det? Kan vi göra det smartare och bättre?  

• att få en stringens i det vi gör, för att behandla alla moment lika oavsett det handlar om 

förtidsröstning eller valdag 

• för att försöka bygga bort sårbarheten i organisationen   

Vi har tagit kartläggningen ett steg längre genom att visualisera den på vår tavla. Där finns utrymme för 

varje delprocess med tillhörande aktiviteteter. Processens kund, syfte, mål och mått finns uppsatt 

bredvid tavlan. På väggen finns också fack med varje aktivitets checklista. Aktiviteterna är tidssatta och 

varje måndag morgon samlas vi på valkansliet vid tavlan och går igenom status per delprocess. Det ger 

oss alla en överblick av hur vi ligger till och underlättar för oss i eventuella beslut om omprioritering 

och så vidare.   
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