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§13

Dn r VN 2019/00013

Revisionsrapport, Grundläggande granskning 2018
Sammanfattning

EY har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en grundläggande granskning.
Granskningens syfte var att ge revisorerna underlag inför ansvarsprövningen genom att
översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och god
revisionssed.
Den sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna i allt
väsentligt arbetat med att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål i enlighet
med kraven i kommunens styr- och ledningssystem. Den sammanfattande bedömning är
vidare att kommunstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt följer de anvisningar som
finns i kommunens styr- och ledningssystem avseende uppföljning och rapportering
samt de anvisningar som finns avseende arbetet med intern kontroll. Det bedöms dock
finnas utvecklingsområden avseende socialnämndens samt valnämndens arbete med
intern kontroll.
Revisorerna anser att:
Valnämnden bör utveckla uppföljningen utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer
för ekonomistyrning.
Valnämnden bör i samband med valår genomföra en risk- och
väsentlighetsanalys samt utarbeta en internkontrollplan samt erhålla uppföljning
av den interna kontrollen.
När det gäller revisorernas rekommendation att valnämnden bör utveckla uppföljningen
utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer för ekonomistyrning bedömer valkansliet, baserat
på samtal mellan avdelningen för juridik och administration och ekonomiavdelningen,
att valnämndens verksamhet är av liten omfattning och att det därför inte är nödvändigt
att upprätta delårsrapporter för valnämnden.
V al kansliet vill betona att det flera gånger om året görs en ekonomisk avstämning för
valnämndens verksamhet och det rapporteras in en ekonomisk årsprognos till
kommunens centrala ekonomiavdelning. Detta görs vid delårsbokslut för april och
augusti, samt vid controllerrapporterna för februari och oktober.
När det gäller revisorernas rekommendation att valnämnden i samband med valår bör
genomföra en risk- och väsentlighetsanalys, utarbeta en internkontrollplan samt erhålla
uppföljning av den interna kontrollen, så kommer valnämnden fortsättningsvis följa
kommunfullmäktiges riktlinjer för internkontroll för Uddevalla kommun.
Beslutsunderlag

Valkansliets tjänsteskri ve lse 2019-07-03.
Revisionsrapport Grundläggande granskning 2018.
Följebrev till revisionsrapport Grundläggande granskning 2018.
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forts. § 13
Beslut
Valnämnden beslutar

att översända valkansliets tjänsteskrivelse 2019-07-03 som svar på revisionsrapporten.

Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna valnämndens svar till revisorerna.
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§14

Dnr VN 2019/00014

Öppna sammanträden
Sammanfattning

Med anledning av kommunens delaktighetsmått har demokratiberedningen diskuterat
nämndemas öppna eller stängda sammanträden. Demokratiberedningen beslutade
föreslå kommunstyrelsen att uppmana nämnderna att ta beslut om öppna eller stängda
sammanträden.
Kommunfullmäktige har beslutat om att nämnderna får besluta om de vill ha öppna
sammanträden. Om nämnden inte beslutar om öppna sammanträden så är de per
automatik stängda. Enligt kommunallagen ska ärenden som avser myndighetsutövning
och ärenden med uppgifter som omfattas om sekretess hanteras bakom stängda dörrar.
Valnämndens presidium föreslår att huvudregeln ska vara att valnämndens
sammanträden är öppna.
Valnämndens presidium föreslår vidare att om det förekommer ärenden eller uppgifter
som inte omfattas av sekretess, men som nämnden bedömer som känsliga, så får
nämnden besluta om att ett sammanträde ska vara stängt.
Beslutsunderlag

Valkansliets tjänsteskrivelse 2019-07-05.
Kommunstyrelsens protokoll2019-01-30 § 11.
Beslut

Valnämnden beslutar
att huvudregeln är att valnämndens sammanträden ska vara öppna, samt
att nämnden får besluta att ett sammanträde ska vara stängt om det på sammanträdet
förekommer uppgifter eller ärenden som inte omfattas av sekretess enligt lag, men som
nämnden bedömer som känsliga.
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Dnr VN 2019/00012

Redovisning av delegationsbeslut 2019
Sammanfattning

I förteckning daterad 2019-08-12 redovisas delegationsbeslut fattade på valnämndens
vägnar.
Beslutsunderlag

Valkanslites tjänsteskrivelse 2019-08-12.
Förteckning över delegationsbeslut 2019-08-12.
Beslut

Valnämnden beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna.
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Dnr VN 264142

Ekonomisk uppföljning valnämnden
En resultatuppföljning för valnämndens budget har skickats med ut i kallelsen.
Resultatet till och med 2019-09-06 ligger inom budget och det preliminära resultatet för
året tyder på ett överskott för valnämnden.
Beslut

Valnämnden beslutar

att notera informationen till protokollet.
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§17

Dnr VN 264141

Uppföljning, utvärdering och åtgärder efter valet 2019
Utvärdering

Efter valet skickades en utvärdering ut till alla ordförande och vice ordförande som
arbetat i vallokal på valdagen, samt till de personer som arbetat som ambulerande
röstmottagare, varit språkstöd på valdagen och till kontaktcenter. Annika Thorström,
valsamordnare kommunledningskontoret går igenom de inkomna svaren. Några
exempel på synpunkter var:
Det är bra om utbildningarna ligger näavaldagen och det är bra om alla i
distriktet träffas på utbildningen.
De nya avskärmningarna vid valsedelsställen fungerade bra när det bara var ett
val och en valsedel. Samtliga upplevde problem med att väljare la valsedeln i
valkuvertet bakom avskärmningen istället för att gå till valbåset
Den nya rutinen med att valnämnden först åkte runt och lämnade förtidsröstema
och sen åkte runt och besökte vallokalerna uppskattades av samtliga som
svarade.
Det interna bokningsförfarandet för ambulerande röstmottagare behöver
förändras, vilket både de ambulerande och kontaktcenter påpekar.
Kontaktcenter anser att kontaktcenters reception inte kommer att fungera som
röstningslokal inför valet 2022.
Valdistriktsindelning

Valdistrikten behöver ses över och ändras inför valet 2022. Enligt vallagen ska ett
valdistrikt omfatta mellan l 000 och 2000 röstberättigade. Endast om det finns särskilda
skäl får ett distrikt omfatta fårre än l 000 eller fler än 2000. I Uddevalla finns valdistrikt
som omfattar både fårre än l 000 och fler än 2000. Valkansliet avser att påbörja arbetet
med nya valdistrikt under 2020.
Personalfrågor

Valkansliet har tillsammans med personalavdelningen påbörjat en genomlysning av hur
valnämnden betalar alla de som på något sätt är inblandade i valarbetet Syftet är att
säkerställa att alla får rätt betalning och att alla vet vad som gäller för respektive
uppdrag.
Valmyndighetens erfarenhetsrapport

Valmyndighetens erfarenhetsrapport från EU-valet 2019, som är inlämnad till
regeringen, finns att läsa på Valmyndighetens hemsida www.val.se.
Beslut

Valnämnden beslutar

att notera informationen till protokollet.
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