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Till Valnämnden och KS  För info till övriga nämnder och KF 
 
Missiv avseende granskning av kommunens och valnämndens arbete med att 
uppfylla Mål 16.7 i Agenda 2030 avseende främjande av valdeltagande i 2022 
års val samt regeringens, riksdagens, SKR:s och statliga myndigheters 
direktiv och råd med detta syfte. 
Jag har genomfört en granskning av rubricerat område. Granskningsrapporten som 
bifogats har faktagranskats av kommunen och kvalitetsgranskats av sakkunniga 
biträdet Professional management AB. 
Rapportens slutsatser är i sammandrag att: 

• Valnämnden har tolkat sitt uppdrag enligt Vallagen att sköta frågar 
avseende främjande av valdeltagande på ett tveksamt sätt.  

• Valnämnden har brustit i sitt arbete att se till så att aktiviteter med detta 
syfte har kunnat genomföras.  

• Endast en mindre del av föreslagna insatser i handlingsplanen för ökat 
valdeltagande har genomförts.  

• Kommunikationssektionens professionella kunnande har inte kunnat 
utnyttjats på grund av de fått sitt uppdrag för sent. 

• En del av aktiviteterna i handlingsplanen omfattar politikneutrala insatser  
• Valnämndens protokoll från möten under 2022 redovisar inte resultat 

avseende genomförande av Valnämndens Verksamhetsplan för 2022. 
• Valnämndens protokollerade beslut att de politiska partierna svarar för 

mobilisering av väljare saknar legalt stöd.  
• Kommunens arbete med social hållbarhet har påverkats menligt av de 

uteblivna insatserna för att främja valdeltagandet i de valdistrikt som har 
lågt valdeltagande. 

Rekommendationer 

• Valnämnden föreslås vidta ändamålsenliga åtgärder för att främja 
valdeltagande med prioritet för valdistrikt som hade lägre än 60% 
valdeltagande i 2022 års val. 

• Valnämnden och KS föreslås etablera en ändamålsenlig organisation med 
personella resurser och tillräcklig budget för arbete med främjande av 
valdeltagande. Valnämnden och denna organisation bör varje år arbeta 
med främjande av valdeltagande oavsett om det är valår eller inte valår. 

 
Rapporten överlämnas till Valnämnden och kommunstyrelsen för besvarande 
senast 2023-03-31 och som information till övriga nämnder och KF. 
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