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Förslag till beslut 
Valnämnden föreslås besluta 

att  till kommunfullmäktige lämna yttrande daterat 2018-08-08, bilaga 1. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 13 juni beslutat att remittera förslag till Mål 
och budget 2019 med plan för 2020-2021 till nämnderna för yttrande. Sista dag för yttrande är 
den 24 augusti 2018.   

I valnämndens yttrande tillstyrker nämnden förslaget till Mål och budget 2018 med plan för 
2019-2020 avseende nämndens ansvarsområde och föreslår att ärendet lämnas till 
kommunfullmäktige för beslut.  

Ärendet 
Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 13 juni beslutat att remittera förslag till Mål 
och budget 2019 med plan för 2020-2021 till nämnderna för yttrande. Sista dag för yttrande är 
den 24 augusti 2018.   

Förslaget till Mål och budget 2019 innehåller ett uppdrag till valnämnden vilket är till både 
kommunstyrelsen och valnämnden. Uppdraget rör ökat valdeltagande: Öka valdeltagandet i 
områden och för grupper med lågt valdeltagande samt verka för ett mer jämlikt 
valdeltagande. 



Det är fortsatt viktigt att valnämnden endast genomför åtgärder som upplevs som opartiska 
och sakliga. Ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och valnämnden i fullgörandet av 
det gemensamma uppdraget är inte specificerat i förslaget utan det kan ske i dialog mellan 
kommunstyrelsen och valnämnden för att kunna bibehålla nämndens neutralitet och samtidigt 
arbeta för ett högt valdeltagande i hela kommunen. För valnämndens del av uppdraget kan det 
handla om lokalisering av förtidsröstning, öppettider vid förtidsröstningen och att rekrytera 
flerspråkiga röstmottagare. 

Nämnden föreslås tillstyrka förslaget till Mål och budget 2019 med plan för 2020-2021 
avseende nämndens ansvarsområde och överlämna förslaget till kommunfullmäktige för 
beslut.  

Caisa Lycken 
Ordförande  
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Kommunstyrelsen 
 

 
 
Yttrande över förslag till Mål och budget 2019 med plan för 2020-
2021, KSN-2017-3559 
 

  
Kommunstyrelsen har, enligt planeringsdirektiv för mål- och budgetprocessen, den 13 juni 
2017, beslutat att remittera ärendet om mål och budget 2019 med plan för 2020-2021, till 
samtliga nämnder för kvalitetssäkring och kompletteringar med taxor och avgifter. 
 
Förslaget innehåller ett uppdrag till både kommunstyrelsen och valnämnden, under rubriken 
Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället, att arbeta 
med att öka valdeltagandet i områden och för grupper med lågt valdeltagande samt verka för 
ett mer jämlikt valdeltagande.  
 
Det är positivt att åtgärder vidtas för att öka valdeltagandet och göra det mer jämlikt. 
Samtidigt är det viktigt att valnämnden endast genomför åtgärder som upplevs som opartiska 
och sakliga.  
 
Ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och valnämnden i fullgörandet av uppdraget 
ovan specificeras emellertid inte i förslaget varför utgångspunkten måste vara att fördelningen 
i ett senare skede sker genom dialog mellan kommunstyrelsen och valnämnden. Det finns 
därför goda möjligheter för valnämnden att arbeta på sådant sätt att förutsättningar för ett högt 
valdeltagande blir goda samtidigt som nämndens neutralitet inte kan ifrågasättas. 
 
Ärendet har beretts i valnämnden och nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
anta förslaget till Mål och budget 2019 med plan för 2020-2021, avseende nämndens 
ansvarsområde.  
 
Valnämnden 
 
 
 
Caisa Lycken   Samuel Lundström 
Ordförande    Sekreterare 
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