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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se 

Valnämndens uppföljning av ekonomi per 
mars och verksamhet per april 2019 
Förslag till beslut 

Valnämnden föreslås besluta 

att  godkänna kommunledningskontorets förslag till uppföljning av ekonomi per mars 
och verksamhet per april enligt bilagd handling, samt 
 
att  översända upprättade handlingar i valnämndens uppföljning till 
kommunstyrelsen. 
 

Sammanfattning 

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan vad gäller inriktningsmål och uppdrag. 
De planerade åtgärderna för perioden är genomförda och de förväntade effekterna 
kommer att uppnås. Samtidigt har arbetet med de utvecklingsområden som 
identifierades under 2018 påbörjats och löper enligt plan. Under 2019 ska val till 
Europaparlamentet genomföras och kostnader för genomförandet kommer till största 
delen belasta perioden april – juli 2019. Statsbidrag har utbetalats till Valnämnden och 
beloppet stämmer överens med budget. Statsbidraget har bokförts på 
balansräkningen tillsvidare men kommer lyftas över till resultatet i maj för att då möta 
de kostnader som kommer för genomförandet av valet. Resultatet januari – mars 
stämmer väl överens med budget för perioden. Nämndens prognos är +/- 0 kronor med 
ett prognosspann på 0,3 mnkr. 

Ärendet 

Kommunledningskontoret har sammanställt förslag till uppföljning av 
ekonomi per mars och verksamhet per april 2019. för 2018. Uppföljningen 
innehåller de underlag som ska lämnas till kommunstyrelsen avseende 
delårsbokslut och uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål 
och uppdrag. Samtliga underlag i uppföljningen finns i den bilagda 
handlingen. 
 

Datum: Diarienummer: 
2019-04-02 VLN-2019-0040 

Kommunledningskontoret Valnämnden 
 

Handläggare:  
Blomgren Sofie 
Nilsson Bjervner Åsa 
Svensson Karin 
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se 

Valnämndens uppföljning av ekonomi per 
mars och verksamhet per april 2019 
Uppföljningen av verksamhet och ekonomi syftar till att ge en helhetsbild av nämndens 
verksamhet och resultat för första tertialen 2019. Den innehåller uppföljning av 
kommunfullmäktiges styrsignaler från Mål och budget, uppdrag som tillkommit under 
året och den uppföljning nämnden själva gör för att följa upp sin verksamhetsplan. 
Utifrån underlagen gör nämnden en sammantagen bedömning av resultatet av arbetet 
inom sitt ansvarsområde. 

Nämndens uppdrag 

Valnämndens uppdrag är att på lokal nivå ansvara för genomförandet av allmänna val 
till riksdag, kommun- och regionfullmäktige, val till Europaparlamentet samt 
folkomröstningar i enlighet med gällande lagar. 

Nämndens styrning och kontroll 
Valnämndens planering och styrning av verksamheten för 2019 tog sin utgångspunkt i 
Mål och budget 2019 med plan för 2020 och 2021. De inriktningsmål och uppdrag som var 
relevanta för ansvarsområdet bröts ner till strategier och åtgärder för 2019. Strategier, 
åtgärder och nämndens budget utgör nämndens styrning av arbetet vid 
kommunledningskontoret. Nämndens verksamhetsplan omsätts i aktiviteter av 
kommunledningskontoret.  

Nämnden följer upp arbetet genom löpande kontakter med förvaltningen och i samband 
med den kommunövergripande uppföljningen i april, augusti och i årsbokslutet. 

Sammantagen måluppfyllelse 
Nämnden har genomfört planerade åtgärder för perioden. Nämnden bedömer att de 
förväntade effekterna kommer att uppnås. Samtidigt har arbetet med de 
utvecklingsområden som identifierades under 2018 påbörjats och löper enligt plan. 
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Handläggare:  
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Ekonomiskt resultat 
VALNÄMNDEN   Resultat per mars 

  Kommunbidrag Periodens utfall Periodens utfall Helårsprognos 

Belopp i miljoner kronor 2019 201901-201903 201801-201803 201903 

Politisk verksamhet (1) 5,9 0,0 1,2 0,0 

Övriga verksamheter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nämnden totalt 5,9 0,0 1,2 0,0 

          

  Prognos- Prognos- Prognosspann 

  försämring förbättring Min Max 

Prognososäkerhet     0,3 0,3 

 

Resultat per verksamhet 

Nämndens budget och utfall återfinns under politisk verksamhet. Under 2019 ska val 
till Europaparlamentet genomföras den 26 maj och kostnader för genomförandet 
kommer till största delen belasta perioderna april – juli 2019. Statsbidrag har 
utbetalats till Valnämnden och beloppet stämmer överens med budgeterad nivå. 
Statsbidraget har bokförts på balansräkningen tillsvidare men kommer lyftas över till 
resultatet i maj för att då möta de kostnader som kommer för genomförandet av valet. 
Resultatet januari – mars stämmer väl överens med budget för perioden.  

Risker och osäkerhet 

Nämndens kostnader för genomförande av Europaparlamentsvalet kommer till största 
del att belasta nämnden under perioden fram till delårsbokslutet per den 31 augusti 
2019. Än så länge följer kostnaderna budget men det finns alltid risker och osäkerheter 
vid genomförandet av ett val och oförutsedda kostnader kan uppkomma, likväl kan 
kostnaderna bli lägre än budgeterat. Nämnden strävar att hela tiden följa den budget 
som finns för valets genomförande. Nämndens prognos är +/- O kronor med ett 
prognosspann motsvarande 0,3 mkr.  

Uppföljning av inriktningsmål och uppdrag 

Inriktningsmål 2: Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i 

Målet är helt uppfyllt för perioden. Nämndens åtgärder verkställs som planerat och 
bedöms vara tillräckliga för att leda till de effekter nämnden förväntar sig. Arbete pågår 
inom flera områden med förberedelserna inför valet till Europaparlamentet 2019. 
Bland annat har en risk- och säkerhetsanalys genomförts. Analysen utgör ett underlag i 
det fortsatta arbetet inför genomförandet av valet. Resultatet av analysen är levande 
material som uppdateras löpande tills valet är genomfört. 

Uppdrag 2.1: Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka 
tryggheten. 
Uppdraget är påbörjat och åtgärder genomförs enligt plan. Arbete pågår inom flera 
områden med förberedelserna inför valet till Europaparlamentet 2019. Bland annat har 
en risk- och säkerhetsanalys genomförts. Analysen utgör ett underlag i det fortsatta 
arbetet inför genomförandet av valet. Resultatet av analysen är ett levande material 
som uppdateras löpande tills valet är genomfört. 
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Säkerhets- och trygghetsaspekten har beaktats vid inventering av vallokaler inför 
beslut om vilka lokaler som ska användas. Vid inventering har Myndigheten för 
delaktighets checklista för tillgängliga vallokaler använts där bland annat krav på 
utrymmesvägar finns med. 

I nämndens beslut om bemanning av vallokaler ligger flera kriterier till grund för 
bedömningen. Det handlar om att ta hänsyn till och väga ihop flera aspekter som till 
exempel lokalers utformning, antalet väljare i ett distrikt, erfarenheter från tidigare val 
och om det förekommer social oro i ett område. 

Utbildningen av röstmottagare har utökats med ett avsnitt som handlar om säkerhet. 
En folder med rutiner som är specifika för röstmottagare i Uppsala har 
utarbetats. Foldern omfattar bland annat en checklista för hur en ska agera vid olika 
händelser. 

Uppdraget planeras vara genomfört under 2019. 

Inriktningsmål 4: Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda 
förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet 

Målet är helt uppfyllt för perioden. Nämndens åtgärder verkställs som planerat och 
bedöms vara tillräckliga för att leda till de effekter nämnden förväntar sig. Förberedelse 
för valet till Europaparlamentet pågår. I samband med det fortsätter arbetet med 
ambulerande röstmottagare och nämnden har beslutat att ta kostnaden för 
ledsagning till vallokal. 

Uppdrag 4.1: Utveckla en äldrevänlig kommun inom ramen för WHO:s nätverk.  

Uppdraget är påbörjat och genomförs enligt plan. För att skapa förutsättningar för alla 
att rösta på lika villkor har valnämnden beslutat stå för kostnaden för ledsagning till 
vallokal för personer som beviljats ledsagning. Även arbetet med ambulerande 
röstmottagare fortsätter. Äldreboenden och institutioner i kommunen har erbjudits att 
boka in dessa till brukare som inte kan ta sig till en vallokal för att rösta. Uppdraget 
förväntas bli färdigt 2019. 

Inriktningsmål 8: Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara 
delaktiga i att utforma samhället 

Målet är helt uppfyllt för perioden. Nämndens åtgärder verkställs som planerat och 
bedöms vara tillräckliga för att leda till de effekter nämnden förväntar sig. Förberedelse 
för valet till Europaparlamentet pågår. Flera av de erfarenheter som gjordes under 
valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige under 2018 ligger till grund för 
det förbättringsarbete nämnden driver. Det utvecklingsarbete som påbörjades under 
2018 bedöms ha gett positiva effekter på bland annat tillgänglighet till lokaler och 
möjligheter för fler grupper att rösta. Utifrån resultatet av de förändringar och nya 
arbetssätt som prövades fortsätter arbetet med till exempel flerspråkiga röstmottagare 
och ambulerande röstmottagare. 

Uppdrag 8.1: Öka valdeltagande under 2019 i kommande EU-parlamentsval i 
områden och för grupper med lågt valdeltagande samt verka för ett mer jämlikt 
valdeltagande. (KS och VLN)  

Flera åtgärder som förväntas bidra till att öka valdeltagandet i grupper med lågt 
valdeltagande genomförs. Satsningar görs framför allt för att nå medborgarna i 
berörda grupper och områden med information om hur en röstar. Information har 
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förberetts för olika kanaler, bland annat planeras kampanjer i sociala medier. Skriftlig 
information som ska finnas tillgänglig i alla vallokaler tas fram på flera språk. 

Genom att rekrytera flerspråkiga röstmottagare breddas möjligheten till muntlig 
information på flera språk. Detta ökar tillgängligheten. 

Genom att säkerställa ändamålsenliga och tillgänglighetsanpassade vallokaler och 
lokaler för förtidsröstning ökar nämnden möjligheten för fler att rösta på ett sätt som 
passar deras individuella behov. För att bedöma vilka lokaler som uppfyller kraven på 
tillgänglighet har Myndigheten för delaktighets checklista för tillgängliga vallokaler 
varit en del av underlaget. Under inventeringen av lokaler har nämnden förstärkt 
kompetensen kring bedömningen genom att anlita en konsult som är expert på 
tillgänglighet. 

Ett resultat av inventeringen är att flera av de lokaler som använts vid tidigare val bytts 
ut då det fanns brister i tillgängligheten. Det medför att samtliga lokaler som används 
för röstning når upp till minikraven för tillgänglighet. I förtidsröstningslokalen i 
Stationsgallerian har nämnden större rådighet över utformning av lokalen än över de 
lokaler som används tillfälligt. Där görs en extra satsning på tillgänglig utformning. Det 
handlar dels om att inreda lokalen på ett så bra sätt som möjligt och dels om 
information till olika organisationer som arbetar med tillgänglighet så att 
Stationsgatan blir ett känt alternativ. 

Tillkommande uppdrag 

Kommunfullmäktige har beslutat att uppdra åt samtliga nämnder och 
bolagsstyrelser att under 2018 arbeta fram egna ledningsplaner inför och 
vid allvarliga störningar i enlighet med rutin för detta. 
 
Inför genomförandet av valet till Europaparlamentet har en analys 
genomförts för att säkerställa hanteringen av identifierade risker som kan 
uppstå i samband med valet. Arbetet med en framåtsyftande ledningsplan 
påbörjas under hösten och beräknas vara klart i slutet av 2019 eller tidigt 
under 2020. 
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