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VN 2017/0015
Fastställd av valnämnden den 25 januari 2018
Uppdragsplanen innehåller planeringsförutsättningar, uppdrag och fokusområden
för verksamhetsåret 2018.
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Nämndens ansvarsområden
Enligt reglemente för valnämnden i Norrköpings kommun har nämnden som
uppgift att:


Valnämnden fullgör de uppgifter som enligt vallagen och lagen om
kommunala folkomröstningar ankommer på valnämnd.



Valnämnden ska se till att det finns lämpliga lokaler som kan användas
som vallokaler och röstningslokaler och som i fråga om lokalisering,
tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta.



Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som fullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag
eller förordning, ingångna avtal samt bestämmelser i detta reglemente.
Detta gäller även när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av
35 § allmänna nämndreglementet har lämnats över till någon annan.

Planeringsförutsättningar
Den 9 september år 2018 är det val till riksdag, kommunfullmäktige och
regionfullmäktige. Året därefter, 2019, är det planerat val till Europaparlamentet.
I Norrköpings kommun finns 2 valkretsar och 72 valdistrikt med var sin vallokal.
Översynen av valdistriktet pågår kontinuerligt och det har inte funnits något behov av
förändring gällande valdistrikten. Den första mars 2017 beräknar Valmyndigheten att
106 912 personer är röstberättigade till kommun och region. Valmyndigheten
uppdaterar denna information den första mars år 2018.
Planeringen inför ett val startar cirka åtta månader innan valet. Valmyndigheten
publicerar en valkalender på sin hemsida och utifrån den görs en egen tidsplan.
Vid valen 2014 hade 105 000 personer rösträtt till kommun och landsting. I
riksdagsvalet var omkring 102 000 personer röstberättigade. Vid valet till
Europaparlamentet var ungefär 102 000 personer röstberättigade.

Valdeltagande bland kommunens röstberättigade till
riksdags-, kommun- och landstingsvalet 2010 och 2014
Valdeltagande RKL Norrköping 2010

2014

Riksdag

83,85 % 85,32 %

Kommun

81,22 % 82,97 %

Landsting

81,25 % 82,71 %
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Valdeltagande bland kommunens röstberättigade till EPvalet 2009 och 2014
Valdeltagande Norrköping

2009

2014

EP-valet

42,8 % 46,8 %

Vallagsändringar
Under 2016 har det genomförts vallagsändringar som påverkar nämndens arbete
inför valet 2018. Krav på samtycke för kandidatur måste lämnas in och sådant
samtycke kan ges in senast fredagen före valdagen. Rösträknarna måste veta vilka
partier som anmält deltagande och kunna informera väljarna om detta.
Lagen säger också att minst två röstmottagare ska vara närvarande vid
röstmottagning i röstningslokal för förtidsröstning.
Kommunala bud tas nu bort och ersätts av ambulerande röstmottagare vilket är
obligatoriskt för kommunen.

Budget 2018
Nämndens budgetanslag för år 2018 är 3 695 000 tkr. Den största
internbudgetposten för nämnden avser arvoden och ersättningar till röstmottagare.
Valnämnden får också statsbidrag för att genomföra förtidsröstning. Uppskattat
bidrag för 2018 är 2 500 000 tkr.
Nämndens kostnader och anslag varierar kraftigt mellan valår och icke valår.

Kommunfullmäktiges mål
Av kommunfullmäktiges mål för år 2018 är mål 13 det mål som valnämnden är
närmast berört av.
Mål nr 13: ”Norrköpings kommun ska arbeta med jämlikhet och jämställdhet
genom att främja lika rättigheter och möjligheter att delta i samhällslivet
oberoende av kön, förutsättningar och bakgrund.”
Valnämnden kan arbeta med målet genom att verka för att ingen röstberättigad
kommuninvånare avstår från att rösta på grund av strukturella hinder såsom
bristande tillgänglighet till vallokal.
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Uppdrag 2018
Nämnden lämnar för 2018 års verksamhet följande uppdrag:


Förbereda för att genomföra valet 2018 på ett sätt som främjar god
tillgänglighet till vallokaler, vallokalerna ska vara lämpliga och strategiskt
väl placerade.



Värna om valhemligheten och på bästa sätt kontrollera att den upprätthålls.



Arbeta med säkerheten i vallokalerna.



Informera om valet på de största minoritetsspråken.



Säkerställa rekrytering och kvalitativ utbildning för röstmottagarna genom att
utbildningen sker i mindre grupper och att ledamot eller ersättare finns med
under utbildningstillfället. Utbildning ska vara både teoretisk och praktisk.

Fokusområden för året
Valnämnden och dess förvaltning ska under året organisera och genomföra valet på
ett effektivt, korrekt och rättssäkert sätt och följa upp det praktiska arbetet kring
hanteringen av valet.

Uppföljning av uppdragsplanen
Nämnden ska genomföra en uppföljning av uppdragsplanen under inledningen av
år 2019.

Valnämndens årsplanering 2018
25 januari: uppföljning av uppdragsplan 2017, bokslut med verksamhetsberättelse,
ekonomisk uppföljning
22 mars: Flerårsbudget, ekonomisk uppföljning
12 september: Delårsrapport, ekonomisk uppföljning
25 oktober: Redovisning av intern kontroll 2017, internbudget, internkontrollplan,
ekonomisk uppföljning
18 december: Uppdragsplan 2019, ekonomisk uppföljning

