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Kommunledningsförvaltningen 
Per Ekegren 
0171-626967 
per.ekegren@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Valnämndens årsplan 2021 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Valnämndens årsplan anmäls och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt den styrmodell som beslutades den 9 december 2019 (KS2019/744) ska 
nämnderna ta fram en årsplan som ett komplement till nämndernas långsiktiga 
planer för 2020-2023. Nämnderna ska fastställa sina årsplaner senast december 
2020 och kommunstyrelsen ska fastställa sin årsplan senast januari 2021. 

Valnämndens årsplan togs vid det första sammanträdet 2021 varför styrmodellen i 
denna del inte följts. Inför föregående möte (10 november 2020), som var det enda 
sammanträdet under året, var förvaltningens bedömning att årsplanen inte ännu 
kunde fastställas. Årsplanen anmäls till kommunfullmäktige som ett 
informationsärende.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Årsplanen består av årets plan och resurser för att nå nämndens långsiktiga plan. 
Årsplanen är till för att lokalisera vart på resan nämnden befinner sig för att uppnå 
de långsiktiga målen och med hjälp av uppdaterade förutsättningar och 
budgetramar beskriva prioriteringar för att nå dit, samt dess risker. Årsplanerna är 
upprättade enligt en mall för att uppnå en likartad utformning och innehåll. 

Skäl till avvikelse från styrmodellen bedöms föreligga.  

 
 
 
Ulrika K Jansson 
Kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
 
Per Ekegren 
Kansli- och utredningschef 
Enköpings kommun 
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Paragraf 4 Ärendenummer VALN2021/3 

Valnämndens årsplan 2021 

Beslut 
Valnämndens årsplan år 2021, med redaktionella ändringar, antas.  

Beskrivning av ärendet 
Årsplanen beskriver den politiska ambitionen för 2021. Fokus ligger på de effekter 
som ska uppnås under året och som därmed banar väg för att KFs mål uppnås och 
att det allmänna valet 2022 genomförs på ett effektivt och korrekt sätt.  Årsplanen 
innehåller även nämndens budget och internkontrollplan.  

  

Förvaltningens bedömning 
Valnämndens verksamhet är av strategisk betydelse för att Enköpings kommun 
ska nå de mål som är satta av kommunfullmäktige i den långsiktiga planen 2020-
2023. Genom nämndens verksamhet skapas förutsättningar för korrekta och 
effektiva allmänna val. Kommunledningsförvaltningens bedömning är att 
Valnämndens årsplan på ett tydligt sätt beskriver den politiska ambitionen, 
utgångslägen och målsättning för 2021. Planens upplägg och innehåll skapar goda 
förutsättningar för förvaltningen att arbeta vidare med målen genom en långsiktig 
verksamhetsplanering. Just långsiktigheten och att nämndens långsiktiga mål är 
satta till 2023 ger förvaltningen fortsatta möjligheter att både planera och följa upp 
de kommande årens arbete.  

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige
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Valnämndens årsplan 2021 

Vad innehåller nämndens årsplan? 

Valnämnden tar varje år fram en årsplan. I årsplanen finns budget, övergripande 

beskrivningar av aktiviteter  samt de ambitioner som valnämnden har för året. 

En nyhet är att årsplan 2021 innehåller valnämndens internkontrollplan. 

Beskrivning röda tråden mellan planerna 

Hur är valnämndens årsplan år 2021 uppbyggd?  

Samlat kan kommunens erbjudande om obligatoriska och frivilliga 
verksamheter beskrivas som sex uppgifter som kommunen har ansvar för att 
leverera på bästa sätt till de som bor, verkar och vistas i Enköpings kommun. 
Kommunfullmäktige konkretiserar uppgifterna i ett antal KF mål. Målen ger en 
färdriktning om vad valnämnden ska bidra med för att nå måluppfyllelse och 
effekt. Valnämnden har valt att fokusera på ett av målen. 

 När sker uppföljningar av årsplanen? 
Uppföljningar sker löpande och kontinuerligt och rapporteras till valnämnden i 
form av delårsrapport och i årsredovisning, avstämning görs också i årsplanen. 
Utöver detta sker återkommande rapporteringar från nämnden i specifika frågor 
som berör målet. 

Enligt kommunens regler för intern kontroll och styrning ska valnämnden följa 
upp planen två gånger per år, vilket sker i samband med delår samt årsplan. 
Valnämnden har utifrån en risk- och väsentlighetsanalys fastställt en egen 
internkontrollplan för år 2021. Denna finns som en avslutande del av årsplanen. 
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Årets budget 

Driftsbudget 

Valnämndens budget för 2021 är 300 tkr vilket är en ökning med 100 tkr jämfört med föregående 
år. Skillnaden består främst i det ökade antalet nämndsammanträden vilket i sin tur påverkar 
kostnaden för arvoden. Övriga poster som ökat är övriga verksamhetskostnader som ökat från 71 
tkr till 126 tkr.  

VERKSAMHET    BUDGET 2020 BUDGET 2021   
      0 0   
INTÄKTER     0 0   
      0 0   
KOSTNADER OCH UTGIFTER   0 0   
Fasta arvoden    25 000 25 000   
Arvoden förtroendevalda       12 000 28 000   
Ers förlorad arbetsförtjänst    5 000 10 000   
Arvoden förtr.valda födda 1938-1953    8 000 19 000   
Månadslön    22 000 25 000   
Bilersättning    2 000 2 000   
Kalkylerade PO-pålägg    24 000 34 000   
KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT  98 000 143 000   
Lokalhyror    30 000 25 000   
Övrigt förbrukn.material    0 5 000   
Mobiltelefoni    1 000 1 000   
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER   31 000 31 000   
Övriga främmande tjänster    71 000 116 000   
Utbildningar och kurser för personal    0 10 000   
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER   71 000 126 000   
        0   
FINANSIELLA INTÄKTER OCH 
UTGIFTER   0 0   
TOTALT       200 000 300 000   
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Valnämndens inriktning 
 

 

 

 

1. Enköpingsborna känner förtroende för hur kommunen styrs och känner att de 
kan vara delaktiga i kommunens utveckling. 

 
Målet är att Enköpingsbornas känner förtroende för kommunen och demokratin. Genom 
kommunens kanaler ska transparent information ges om de processer som är viktiga för att 
skapa förtroende och delaktighet. Målet adresserar också arbetet med att fånga upp 
medborgarnas behov och idéer, bland annat genom samråd med invånare och företag. För 
valnämnden innebär detta ytterst att kommunens medlemmar har förtroende för hur allmänna 
val och planeras och genomförs och att förutsättningar för fria och hemliga val är uppfyllda. 
Valnämnden ska tillse att alla som röstar, oavsett funktionshinder har tillgång till vallokalerna.  

Valnämnden kommer under 2021 fokusera på följande aktiviteter för att skapa förutsättningar 
för allmänna valen 2022.  

Utbildningar 
Valnämnden bevakar de utbildningar som erbjuds bland annat via Valmyndigheten och 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Valnämndens ledamöter förväntas delta i aktuella 
utbildningar.  

Röstmottagare 
Ett omfattande arbete för valnämnden är att rekrytera röstmottagare till förtidsröstningen och 
valdagen. Ungefär 160 personer behöver rekryteras. 

Utbildning för röstmottagare 
Det är viktigt att ha väl utbildade röstmottagare för att valet ska kunna genomföra på ett korrekt 
sätt. Utbildningar för dessa kommer därför att äga rum för att säkerställa ett säkert och 
demokratiskt val. 

Vallokaler 
Inventering av vallokaler utifrån vallagens krav på tillgänglighet kommer att ske, tillsammans 
med funktionshinderrörelsen och fastighetsavdelningen. Lokaler bokas i god tid före valet 
2022.  

Skapa förutsättningar för delaktighet i samhällsutvecklingen 
och tilltro till demokratin

Skapa förutsättningar för livslångt lärande

Skapa förutsättningar för att leva ett innehållsrikt och gott liv

Skapa förutsättningar för att leva i ett socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt hållbart samhälle

Skapa förutsättningar för arbetstillfällen och företagande 
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Inventering 

En inventering av valnämndens material och valutrustning kommer att genomföras under 
året.  

Kommunikation med politiska partier 
Valnämnden strävar efter god kommunikation med de politiska partier som ställer upp i valen 
i Enköpings kommun. Bland annat kommer en informationsträff att äga rum, där nämnden 
informerar om vad som gäller och där partierna kan framföra önskemål om samarbete med 
kommunen. 

Information till förstagångsväljare 

Valnämnden planerar att informera förstagångsväljare och nya medborgare om valen. 

Plan för genomförande av allmänna val  

Plan för genomförande av allmänna val kommer att fastställas av nämnden under 2021.  

Nämndens interna styrning och kontroll 
En tydlig intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen om 
verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar och regler. 
Varje år ska valnämnden besluta om en plan för intern styrning. Flera delar är väsentliga i 
arbetet intern kontroll: Riskanalyser som ger grund och riktning för arbetet, planerade 
åtgärder och kontroller,  uppföljning samt åtgärder. Enligt kommunens regler för intern 
kontroll och styrning ska valnämnden följa upp planen två gånger per år, vilket görs i samband 
med årsredovisning samt delårsrapport. Ett viktigt steg i arbete med intern kontroll är 
nulägesanalysen. Valnämnden har gjort en bedömning av de mest väsentliga riskerna som del 
av långsiktig verksamhetsutveckling. Eftersom valnämndens tjänstemannastöd och 
systemstöd hämtas från kommunstyrelsen utgår valnämndens analys detta år från de risker 
som identifierats av kommunstyrelsen och som är relevanta för valnämnden .  Nedan 
formuleras valnämndens riskanalys som grund för framtagen internkontrollplan.  
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Process/rutin Risk Kategori Kontrollmoment/riskreducerande 
åtgärd 

Kontrollaktivitet/metod Ansvar/Kommentar 

1.Informationshantering 

 

Om dataskyddsförordningen 
(GDPR) inte efterföljs får det till 
följd att enskildas rätt till skydd 
av personuppgifter. Risk för 
ekonomisk och juridisk skada. 

Administration 
Lagkrav 

Aktuella gallringsbeslut finns, inventering 
av ärendehanteringssystem, 
dokumenthanteringsplaner. 
 
 
 

Kontroll att gallringsbeslut finns, 
påbörjad inventering av 
ärendehanteringssystem samt 
dokumenthanterings-planer finns. 

Kanslichef. 

Kontroll av gallringsbeslut  
genomförs och att 
inventeringen har påbörjats. 
För riskområdet finns en 
fördröjning pga initial sen 
start e-arkivprojektet. 

2. Utlämnande av allmän 
handling 

 

Tryckfrihetsförordningen följs 
inte vid utlämnande av allmän 
handling dels på grund av 
tidigare oordning i arkivet, dels 
på grund av att rutiner inte är 
tillämpade eller kända. 

Administration 

Lagkrav 

Verksamheten bedrivs med god kvalitet 
utifrån gällande lagstiftning. Rutiner är 
tillämpade och kända.  
 

Stickprov av handläggningstid för 
utlämnande av allmän handling 
från verksamhet respektive arkiv. 

Att utbildning rörande allmänna 
handlingar och sekretess är 
genomförd. 

Kanslichef. 

Utbildningen är försenad på 
grund av Covid-19. 
Återkommer därför som 
kontrollmoment med 
planerade insatser under 
2021. 

3. Lagar och regler Förekomst av oegentligheter i 
form av korruption, mutor och 
jäv leder till brister i 
måluppfyllelse, ekonomiska 
förluster och att invånare tappar 
förtroende för kommunen. 

Ekonomi 

Lagkrav 

Kunskapen hos politiker och tjänstemän 
kring regelverk undersöks samt att rutiner 
tas fram och att utbildning för 
tjänstepersoner genomförs. 
 
 
 

Uppföljning av att rutiner finns 
samt att utbildningsinsatser 
genomförs. 

Ekonomichef. 

Regler mot korruption 
beslutades av KF 8 juni 2020, 
KF §85 

4. Inköp 

Ramavtalstrohet 

Verksamheten avropar inte mot 
de avtal som finns utan gör 
direktupp-handling, vilket 
medför att lagen om offentlig 
upphandling inte efterföljs. 
Detta medför risk för fördröjda 
upphandlingar samt ekonomisk 
och juridisk skada. 

Inköp 

Lagkrav 

Att inköp görs där det finns 
avtalsförhållande. 

Att vi har avtal där avtal saknas. 
 
 

Stickprov på inköp samt via 

spendanalyser. 

Inköpschef 

Kontroll av denna punkt har 
ännu inte genomförts men 
med en ny controllerfunktion 
kommer inköps- och 
leverantörsmönster kunna tas 
fram. 
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