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1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning 

1.1 Marks kommuns vision 

Mark är känd som en attraktiv kommun. 
En kommun där det är bra att bo och verka. 
En kommun där livskvalitet står i fokus. 

1.2 Strategiska områden och kommungemensamma mål  

  Strategiska områden  

I Mark ska barn och unga    
få en bra start i livet för att 

utveckla sin potential 

I Mark ska de som behöver 
få bra stöd och en god 

vård och omsorg för att ha 
ett gott liv 

I Mark ska det vara lätt 
att starta, driva och 

utveckla företag för att 
skapa arbetstillfällen 

I Mark ska vi vara en 
kreativ kommun för att 

alla ska trivas med att bo 
och leva 

    

 Kommungemensamma mål  

Barn och unga har en god 
utbildning 

All hjälp utformas efter 
individuella behov med 
delaktighet från brukare 

och anhöriga 

Ett gott företagsklimat En god kommunal service 

Barn och unga har en     
meningsfull fritid 

Allt arbete bedrivs med    
professionellt 

förhållningssätt och god 
kvalitet 

En god samverkan    
mellan skola och 

näringsliv 

Goda boendemiljöer 

Barn och unga är trygga     
och ges möjlighet att 

påverka i frågor som rör 
dem 

Arbetet har en     
rehabiliterande och 

förebyggande inriktning 

 Goda möjligheter till 
inflytande och ett rikt 
fritids- och kulturliv 

1.3 Utgångspunkt 

Hållbar utveckling är utgångspunkten i vår verksamhetsplanering, vår vision och 
våra mål. Hållbar utveckling ska genomsyra allt arbete vi gör. Hållbar utveckling 
utgörs av: 

• Ekologisk hållbarhet 
• Social hållbarhet 
• Ekonomisk hållbarhet 

1.4 Förutsättningar 

Förutsättningar för att jobba mot de strategiska områdena och 
kommungemensamma målen är: 

• God ekonomisk hushållning 
• Hållbar personalförsörjning 

1.5 Effektiva processer och verksamheter 

Alla kommunens verksamheter ska präglas av ett tydligt 
kommuninvånarperspektiv med god tillgänglighet och stark känsla för service. Var 
och en som söker kontakt med kommunen ska få en snabb återkoppling. 
Arbetsprocesser ska vara väl anpassade till uppgiften och med tillgängliga 
resurser ge största möjliga nytta för kommuninvånarna. Kvaliteten ska 
fortlöpande utvärderas, säkras och förbättras. 
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2 Nämndens övergripande styrning 

2.1 Agenda 2030 

Valnämnden arbetar för delmål 16.10 i Agenda 2030.  Säkerställa allmän tillgång 
till information och skydda de grundläggande friheterna. Ett mål som för 
valnämnden innebär att säkerställa tillgång till information i samband med 
allmänna val. 

3 Nämndens grunduppdrag 
Grunduppdragen ger en sammanfattande beskrivning av den verksamhet som 
nämnder och styrelser ska bedriva med utgångspunkt från sina reglementen eller 
bolagsordningar samt lagar, förordningar och föreskrifter. Nämnden ska i 
nämndplanen precisera sitt grunduppdrag genom att ange vilken nivå som 
grunduppdraget ska ha för att nämnden ska ha uppfyllt det. Grunduppdragets 
nivå kan preciseras med hjälp av följetal som kopplas till utförandet av 
grunduppdraget. 

I Budget 2021–2022 för Marks kommun tydliggörs vikten av samarbete och 
nämnderna får som grunduppdrag att säkerställa att samarbete sker med berörda 
nämnder. Förvaltningschefen har att verkställa detta och att återredovisa vilka 
samarbeten som finns. 

Alla grunduppdrag följs upp i april-, delårs-, oktober-, och årsrapporten. 

3.1 Val  

Valnämnden ska, vid allmänna val, delegatsval till EU-parlamentet samt 
eventuella folkomröstningar 

• genomföra rättssäkra val för i första hand kommunens röstberättigade 
invånare, men även för andra röstberättigade personer som inte bor i 
kommunen. 

• utse och utbilda röstmottagare. 
• se till att det finns vallokaler. 
• tillhandahålla valmaterial. 

Valnämnden har uppnått sitt uppdrag om allmänna val, val europaparlamentet 
och eventuella folkomröstningar har genomförts i enlighet med vallagen. 

Prioriteringar och Strategier 

Under 2021 ska planering inför kommande val göras med bland annat översyn av 
valdistrikt och att fortsätta påbörjat arbete med att tillgänglighetsinventera 
vallokaler och röstmottagningslokaler. 
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4 Nämndens mål 
Nämnderna ska sätta mål för den verksamhet de ansvarar för utifrån tilldelade 
grunduppdrag. Målen ska bidra till att kommunfullmäktiges vision och mål 
uppfylls. Nämnden ska också anta indikatorer för sin verksamhet. Indikatorerna 
anger hur målen ska följas upp. 

4.1 I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och 
leva 

Kommungemensamma mål: En god kommunal service 

Nämndens mål: Samtliga röstlokaler ska vara politiskt och religiöst obundna och 
tillgänglighetsanpassade 

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Prognos 
2020 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 

Andel röstlokaler som är 
politiskt och religiöst obundna 96% 96% 96% = 100% = 100% = 100% 

Andel röstlokaler som är 
tillgänglighetsanpassade 96% 96% 96% = 100% = 100% = 100% 

Eftersom inget val genomförts under 2020 så har heller inte vallokalerna förändrats. 

Nämnden ska arbeta med att sprida information om det val som ska förrättas, 
samt se till att vallokaler och lokaler för förtidsröstning är tillgängliga, både när 
det gäller placering och öppettider. 

 

Nämndens mål: Röstmottagare och ordförande i valdistrikt upplever att de har 
tillräckligt med kunskap och stöd i fråga om lagstiftning och genomförande av val 

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Prognos 
2020 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 

Andel som upplever att de hade 
tillräckligt med kunskap och 
stöd i fråga om lagstiftning och 
genomförande av val 

100% 100% 100% = 100% = 100% = 100% 

 

5 Ekonomi 
Ekonomiavsnittet beskriver hur kommunens verksamheter ska finansieras. Det 
avser både driftkostnader och investeringar. 

5.1 Driftbudget 

Driftbudget - Belopp i 
tusental kronor (Tkr) Budget 2020 Prognos/utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Intäkter 0 0 0 800 

Personalkostnader -90 -90 -490 -1 500 

Övriga kostnader -10 -10 -10 -800 

Nettokostnader -100 -100 -500 -1 500 

Under 2021 ska planering inför kommande val göras. Bland annat ska en översyn 
av valdistrikt göras. För detta beräknas att det behövs en halvtids administrativ 
tjänst. Kostnaden för denna beräknas uppgå till 400 tkr. 
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6 Nämndens internkontroll 

6.1 Riskanalys 

Vid riskanalysen har sannolikhet och väsentlighet bedömts enligt riskmatrisen 
nedan. Talen för sannolikhet och väsentlighet har multiplicerats och risker med 
riskvärde på 12 eller högre har lyfts in i internkontrollplanen. 

 
Presidiet har varit delaktiga i att ta fram internkontrollplanen. 

 

6.2 Uppföljning av internkontrollen 

Nämnden avser att följa upp internkontrollplanen i delårsrapporten. 

6.3 Internkontrollplan 

Ekonomi 

Huvudprocess Risker Sanno-
likhet 

Väsent-
lighet 

Risk-
värde Kontrollmoment Uppföljning 

Inköp Att inköp sker som 
inte följer avtal 

Mindre 
sannolik 

Försum-
bar 

2 Inköpskontroll Är kontroll av inköp 
utförd. 

Då nämnden har mycket små inköp och få personer som gör inköp, särskilt under ett icke valår, 
bedöms riskvärdet lågt. Men risken hanteras ändå i nämndplanen enligt kommunfullmäktiges 
anvisningar. 

Val 

Huvudprocess Risker Sanno-
likhet 

Väsent-
lighet 

Risk-
värde Kontrollmoment Uppföljning 

Val Svårigheter i att 
rekrytera 
röstmottagare, samt 
ordförande och vice 
ordföranden till 
valdistrikt inför val. 

Möjlig Mycket 
allvarlig 

15 Första planering Är en första planering 
utförd 

Underbemanning och 
sårbarhet på 
valkansliet under 
valår 

Möjlig Mycket 
allvarlig 

15 Plan för bemanning Finns en plan för 
bemanning framtagen 

Nämnden har fler risker i sin internkontrollplan som endast är aktuella under valår. 
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7 Följetal 

7.1 Valdeltagande 

Följetal Utfall 2009 Utfall 2010 Utfall 2014 Utfall 2018 Utfall 2019 

Val till riksdag  85,65% 86,42% 87,99  

Val till landstingsfullmäktige  44,05% * 82,94% 84,45  

Val till kommunfullmäktige  83,09% 83,66% 85,33  

Val till europaparlamentet 44,59%  50,25%  54,8 

7.2 Röstberättigade 

  Utfall 2010 Utfall 2014 Utfall 2018 Utfall 2019 

Röstberättigade till riksdagsval 25 742 25 953 26 180  

Röstberättigade till landstings- och 
kommunfullmäktigeval 26 392 26 656 27 016  

Röstberättigade till europaparlamentsvalet  26 070  26 347 
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