Nämndens verksamhetsplan 2022
Valnämnden

1 Nämndens ansvarsområde
Valnämnden ansvarar på kommunal nivå för genomförande av riksdags-,
kommunfullmäktige- och landstingsfullmäktigval enligt vallagen samt för folkomröstningar och val till EUparlamentet.
Nämnden ska även utarbeta förslag till valdistriktsindelning och yttra sig över planer, utredningar och remisser
som rör nämndens verksamhetsområde

2 Nämndsordförande har ordet
Valnämndens fokus under 2022 är tydligt; att på bästa möjliga sätt tillgodose medborgarnas
rättighet att avlägga sin röst i riksdags-, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktigevalet
som äger rum den 11 september 2022.
Under 2021 har Valnämnden gjort en grundlig översyn av valdistriktens utformning och namnsättning, där medborgarna har involverats genom att ges möjlighet att själva lägga förslag på
namnsättning. Att arbeta med medborgarinflytande på detta sätt är ett led i nämndens demokratiuppdrag, där målet är att öka valdeltagandet.
Nämndens huvuduppdrag är att administrera säkra, korrekta och effektiva processer för att
alla ska ha goda möjligheter att rösta. I detta ingår att de som arbetar med valet som förtroendevalda röstmottagare ska ha bra förutsättningar och stöd för sina viktiga uppdrag i demokratins tjänst.
Pär Fredriksson
Ordförande
Valnämnden i Östersunds kommun

3 Kommunövergripande mål och uppdrag

Nämnden ska bidra till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges åtta kommunövergripande mål i
budget 2022 genom följande uppdrag per mål:

3.1 I Östersunds kommun har vi en tillväxt som är jämställd och ekonomiskt
hållbar, där alla känner sig delaktiga
Uppdrag.

Förtydligande av uppdrag

Öka kunskapen om val
för förstagångsväljare
och grupper med lågt
valdeltagande (KS)

Uppdraget innebär att insatser för att
öka kunskapen om val och demokrati
ska genomföras. Fokus är förstagångsväljare och andra grupper med
lågt valdeltagande. Det är också viktigt
att säkerställa att alla medborgare har
tillgång till tillgänglig information i
lättläst form och via talsyntes samt på
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Uppdrag.

Förtydligande av uppdrag
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olika språk.

4 Nyckeltal
Nämnden ska löpande följa upp nedanstående nyckeltal:
Kommunövergripande mål

Ty
p

1. I Östersunds kommun har vi en
tillväxt som är jämställd och ekonomiskt hållbar, där alla känner sig
delaktiga

Politiska nyckeltal
Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%)
Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval, andel
(%)
Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet,
andel (%)

5 Ekonomi
5.1 Driftsredovisning
Driftbudget/plan (Mnkr med en decimal)
Taxor och avgifter
Externa bostads- och lokalhyror
Statsbidrag
Övriga externa intäkter
Interna hyresintäkter
Övriga interna intäkter
Kommunbidrag
SUMMA INTÄKTER
Personalkostnader
- varav arvoden, uppdragstagare och övriga löner
Personalomkostnader (PO-pålägg)
Varor
Köp av verksamhet
Övriga kostnader
Lämnade bidrag
Hyror, externt
Hyror, internt
Avskrivningar
Internränta
Interna köp exklusive hyror
SUMMA KOSTNADER
RESULTAT

Utfall
2020

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

1204

59
59
6
6

61
61
41
41

16

20

22
37

61
0

2087
3291
1900
1900
700
200
241

Plan
2024

1400

61
61
41
41

20

600
2000
1200
1200
300
100
200

100

100

150
3291
0

100
2000
0

61
0

Uppskattat statsbidrag för genomförande av RKL-val 2022. Beslut om exakt summa fattas av
regeringen under 2022.
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