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1 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle 
Under 2021 har valnämnden startat planeringsarbetet inför valet i september 2022. 
Valdistrikten har setts över och ändrats eftersom ett par av dem översteg det 
maxantal om 2000 röstberättigade som vallagen tillåter. Arbetet med att rekrytera 
och förordna röstmottagare har påbörjats. 

Valmyndigheten har beslutat om sitt ställningstagande i ett antal olika rättsliga 
frågor. Ett sådant ställningstagande är vägledande för valadministrationen i 
kommuner och regioner. Syftet med ställningstagandena är att höja kvalitén och 
likvärdigheten i genomförandet av val. De måste behandlas politiskt för att kunna 
påverka och förändra rutiner kring valarbetet i Mark. Valnämnden har tagit del av 
dessa ställningstaganden och har när det gäller värdeneutrala röstmottagningsställen 
också fattat beslut. 

Representanter för valnämnden deltog i aktiviteter på Kunskapens hus som en del av 
Prideveckan och visade hur det går till praktiskt att rösta. 

 

2 Verksamhet 

2.1 Uppföljning av grunduppdrag 

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt I hög 
grad Delvis I låg grad Inte alls 

Val X     

Då inget val genomförts under 2021 rapporteras resultat från det senaste valet 2019. 
 

2.2 Uppföljning av samarbete mellan nämnderna 

Enligt Marks kommuns budget 2021–2024 ska nämnderna redovisa vilka samarbeten 
som finns, hur det genomförs och vilket resultat som uppnåtts. De 2–5 väsentligaste 
samarbeten på nämndsnivå eller på förvaltnings-/verksamhetsnivå ska redovisas. 

Aktuella samarbeten 
med andra nämnder Genomförande Resultat 

Demokratiberedningen Valnämndens presidium 
har träffat 
demokratiberedning och 
diskussion 

Under vecka 41 uppmärksammades i Mark 
att det i år är 100 år sedan allmän och lika 
rösträtt infördes i Sverige. Delar av 
valnämnden deltog på Kunskapens hus och 
informerade om hur det går till att rösta. 
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3 Måluppföljning 
Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som 
utgångspunkt. I detta avsnitt följs mål och indikatorer upp. 

 
 

3.1 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: 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 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

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

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

 

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 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

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

100% 100% 100% = 100%  



5 

4 Uppföljning av internkontroll 

4.1 Årets internkontrollarbete 

Nämnder och styrelser har ansvar för att den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde är tillräcklig och ska rapportera om sitt arbete med intern 
kontroll. 

4.2 Uppföljning av internkontrollplanen 

Ekonomi 

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021 

Att inköp sker som inte 
följer avtal Är kontroll av inköp utförd De inköp som gjorts under 2021 har varit 

minimala och inte krävt avtal. 

Val 

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021 

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

Är en första planering 
utförd 

E-tjänst har öppnat under våren. Alla som varit 
röstmottagare i valet 2019 fick mejl, eller brev 
om E-tjänsten. Dessutom information i 
Markbladet och på hemsidan. 
I december förordnade valnämnden drygt 170 
röstmottagare. Det innebär att det saknas 
cirka 30 plus reserver. Fortsatt rekrytering 
med fokus på de fyra valdistrikt som saknar 
flest. 

Underbemanning och 
sårbarhet på valkansliet 
under valår 

Är arbetet med 
bemanningsplan på gång 

Det finns en plan för hur arbetet på valkansliet 
bemannas under 2022. 
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5 Ekonomi 
Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av utfall för 2021. 

5.1 Driftredovisning 

Driftredovisning 
(belopp i tkr) Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 Budgetavvikel

se 

Intäkter 780,3 0 0 0 0 

Personalkostnader -1 020,2 -53,8 -76,8 -90 13,2 

Övriga kostnader -507,9 0 -416,5 -410 -6,5 

Nettokostnader -747,8 -53,8 -493,3 -500 6,7 

 

Analys av driftredovisning 

Valnämndens budget avseende personalkostnader består av arvoden till nämndens 
ledamöter. Övriga kostnader består av köp av en halvtidstjänst avseende 
nämndsekreterare/handläggare. Tjänsten köps från kommunstyrelsens förvaltning. 

Valnämndens resultat är i enlighet med budget.  

 

6 Övrig uppföljning 
Nämnders och styrelsers uppföljning rör främst verksamhet, personal och ekonomi. 
Utöver detta sker också en uppföljning av vissa planer och beslut. Från och med 
årsrapporten 2018 ska nämnder rapportera avtal enligt Idéburet offentligt 
partnerskap (IOP), avtalssamverkan med andra kommuner samt uppföljning/tillsyn 
av privata utförare. 

Valnämnden saknar avtalssamverkan med andra kommuner och avtal enligt Idéburet 
offentligt partnerskap 

 

7 Följetal 
Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling. 

Valdeltagande (%) 

Följetal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Val till landstingsfullmäktige 84,45%  - - 

Val till kommunfullmäktige 85,33% - - - 

Val till europaparlamentet - 54,8% - - 

Val till riksdagen 87,99% - - - 
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