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Valnämnden

Ekonomiuppföljning per mars samt verksamhetsuppföljning per
april 2018
Förslag till beslut
Valnämnden föreslås besluta
att godkänna ekonomiuppföljning per mars samt verksamhetsuppföljning per april 2018.
Ekonomisk uppföljning per mars

Belopp i miljoner kronor

Nettokostnad
KF-budget
Prognos 201803

Avvikelse från KF-budget
Bokslut 201803 Bokslut 201703 Prognos 201803

Nämnden totalt

5,2

5,2

1,2

0,0

0,0

Politisk verksamhet
Övriga verksamheter

5,2
0,0

5,2
0,0

1,2
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

KF-budget

Prognos 201803

Bokslut 201803

Bokslut 201703

Resultatrisk

Försämring

Förbättring

0,0

0,0

Prognosspann
0,0

Analys av ekonomiskt utfall
Valnämndens nettokostnader uppgår till 0,1 mnkr vilket är 0,3 mnkr lägre än budgeterat.
Kostnaderna kommer senare under året och per mars prognostiserar valnämnden ett utfall för
helåret enligt budget.
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Lönekostnadsutveckling
Varav effekt
av

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING
Belopp i tusen kronor

Varav
återstående
del (volymer
mm)

löneavtal
Utfall fg.år

Lönekostnad (konto 50-51)

46

Helårsprognos

Diff %

Diff tkr

3 877 8395%

3 832

%

tkr

%

tkr

8395%

3 832

Avvikelsen mellan föregående år och helårsprognos förklaras av lönekostnader för valet som
hålls i september.
Verksamhetsuppföljning
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8
Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället
Uppdrag: Öka valdeltagande i områden och för grupper med lågt valdeltagande
samt verka för ett mer jämlikt valdeltagande. (KS och VLN)
Nämndens åtgärd

Säkerställa hög tillgänglighet
för förtidsröstning och
flerspråkiga röstmottagare.

Koppling till styrdokument

Förväntade effekter
av åtgärden
Väljarna får ökad tillgänglighet
till förtidsröstningen och till
röstmottagare.

Uppföljning: Valkansliet har tagit fram förslag på förtidsröstningslokaler och öppettider
utifrån tillgänglighet samt antalet mottagna röster vid de allmänna valen 2014. Det är dock
inte klart med alternativ för stadshuset som är stängt för renovering samt annan lokal i
närheten av resecentrum. Detta arbetar valkansliet vidare med.
Valkansliet arbetar för närvarande med rekrytering av röstmottagare och har i formuläret för
anmälan till röstmottagare på kommunens webbplats bett dem ange språkkunskaper för att
kunna få en överblick vid placering i valdistrikt.
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Uppdrag: Öka tillgängligheten vid allmänna val. (VLN)
Nämndens åtgärd

Koppling till styrdokument

Förväntade effekter
av åtgärden

Genomföra en
tillgänglighetsutredning av
samtliga vallokaler och lokaler
för förtidsröstning samt
beställa anpassning av lokaler
föranledda av utredningen.

Samtliga väljare ska få tillgång
till de lokaler de ska rösta i.

Säkerställa säkra och
ändamålsenliga lokaler utifrån
framtaget underlag.

Samtliga väljare ska ha tillgång
till de lokaler de ska rösta i.

Uppföljning: Valkansliet har identifierat ett antal enkelt avhjälpta hinder, exempelvis för
höga trösklar, i vallokalerna. Det förs en dialog med stadsbyggnadsförvaltningen angående
åtgärderna för att göra lokalerna tillgängliga för väljarna.

