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Yttrande om förslag till Mål och budget 2020 
med plan för 2021-2022 
Förslag till beslut 

Valnämnden föreslås besluta 

 

att  till kommunfullmäktige avge yttrande enligt ärendets bilaga 1. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 28 augusti 2019 beslutat att remittera 
förslag till Mål och budget 2020 med plan för 2021-2022 till nämnderna för yttrande.  

I valnämndens yttrande tillstyrker nämnden förslaget till Mål och budget 2020 med 
plan för 2021-2022 avseende nämndens ansvarsområde och föreslår att ärendet 
lämnas till kommunfullmäktige för beslut. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 28 augusti 2019  beslutat att remittera 
förslag till Mål och budget 2020 med plan för 2022-2022 till nämnderna för yttrande. 
Sista dag för yttrande är den 27 september 2019.  

Förslaget 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. 

Ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och valnämnden i fullgörandet av 
uppdraget ovan specificeras inte i förslaget varför utgångspunkten måste vara att 
fördelningen i ett senare skede sker genom dialog mellan kommunstyrelsen och 
valnämnden. Valnämnden utesluter inte att samverkan kan ske under förutsättning att 
nämndens neutralitet inte kan ifrågasättas.   

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

Datum: Diarienummer: 
2019-09-16 VLN-2019-0103 

Kommunledningskontoret Valnämnden 
 
 
Handläggare:  
Nilsson Bjervner Åsa 
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Johan Pelling (S) 

Ordförande 
 
 

Bilaga 1: Yttrande om förslag till Mål och budget 2020 med plan för 2021-2022 
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Yttrande om förslag till Mål och budget 2020 
med plan för 2021-2022 
Kommunstyrelsen har, enligt planeringsdirektiv för mål- och budgetprocessen, den 28 

augusti 2019  beslutat att remittera ärendet om mål och budget 2020 med plan för 

2021-2022 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. 

Frågan om valnämnden ska verka för ökat valdeltagande i områden och för grupper 

med lågt valdeltagande samt verka för ett mer jämlikt valdeltagande har väckts vid 

tidigare möte i valnämnden och diskuterades även inför valet 2018. 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. Valnämnden är lokal valmyndighet och uppdraget är att planera och 

genomföra ett rättssäkert, tillgängligt och effektivt val. 

I kravet på tillgängligt ligger bland annat ett tydligt ansvar att tillhandahålla korrekt 

information om valet och att detta exempelvis görs på flera språk. Målet är att väljarna 

har kunskap om vem som får rösta, när man kan rösta, hur man röstar och var man 

röstar. Det kan också handla om att tillse att möjligheten att förtidsrösta motsvarar 

kommuninvånarnas behov. Att motivera väljarna att rösta ligger däremot inte inom 

Valnämndens uppdrag. 

Ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och valnämnden i fullgörandet av 

uppdraget ovan specificeras inte i förslaget varför utgångspunkten måste vara att 

fördelningen i ett senare skede sker genom dialog mellan kommunstyrelsen och 

valnämnden. Valnämnden utesluter inte att samverkan kan ske under förutsättning att 

nämndens neutralitet inte kan ifrågasättas.  Det kan handla om att Valnämndens 

expertis kan finnas till hands för såväl kommunala som andra organ som behöver 

fakta. Trenden är att förtidsröstningen ökar för varje val. Valnämnden ser också en 

trend att många förtidsröstar sent. Detta tar valnämnden med i beräkningen i 

förberedelserna inför valet 2022 där exempelvis mer mobila förtidsröstningslokaler ska 

utredas. 

Datum: Diarienummer: 

2019-09-16 VLN-2019-0103 

Bilaga 1. Valnämnden 
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Ärendet har beretts i valnämnden och nämnden föreslår att kommunfullmäktige 

beslutar att anta förslaget till Mål och budget 2020 med plan för 2021-2022, avseende 

nämndens ansvarsområde. 

 

Valnämnden 

 

Johan Pelling     Samuel Lundström 

Ordförande    Sekreterare 


	Tjänsteskrivelse valnämnden
	Yttrande om förslag till Mål och budget 2020 med plan för 2021-2022

	Ytrtande

