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Uppdrag och ansvar
Valnämnden i Enköpings kommun är en myndighet med ansvar för en lagstadgad verksamhet.
Valnämnden ansvarar för genomförande av val till riksdag, landsting, kommun och
Europaparlamentet. 2016 är ett mellanår för valnämnden, då inget ordinarie val är inplanerat.
Beredskap för ett eventuellt extraval finns och åtgärder kan snabbt vidtas för att genomföra ett
extraval. Det är viktigt att kompetensen hos ledamöter och ersättare hålls på en hög nivå under hela
perioden för att möta krav på insatser vid ett eventuellt extra val. Sådan kompetens fås genom
regelbundna sammanträden och deltagande i utbildningar.
Nämndens verksamhet under 2016 syftar i första hand till att förbereda valen till riksdag, landsting
och kommun 2018 och till Europaparlamentet 2019.
Budget
Valnämndens budget är fastställd av kommunfullmäktige.
Sammanträden
Valnämnden planerar att under 2016 ha minst fyra sammanträden med hela nämnden och fyra
presidieträffar med ordförande, vice ordförande och tjänstemän. En tidsplan för nämndens arbete
under mandatperioden kommer att tas fram.
Utbildningar
Valnämnden bevakar de utbildningar som erbjuds bland annat via Valmyndigheten och Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL). Valnämndens ledamöter förväntas delta i aktuella utbildningar.
Tjänstemannastöd
Kommunledningskontorets kansli tillhandahåller administrativt stöd till valnämnden. Under 2016 är
det främst sekreterarservice i samband med sammanträden, bevakning av post, stöd från
ekonomiavdelningen med bl.a. budget och övriga ekonomifrågor samt bevakning av övrigt
tillhörande valnämndens verksamhet och myndighetsutövning. Även juridisk rådgivning finns att
tillgå via kansliet.
Vallokaler och valdistrikt
Inför valen 2014 gjorde valnämnden en inventering av vallokaler tillsammans med
funktionshinderrörelsen och fastighetsavdelningen. En liknande översyn kommer att påbörjas under
2016 och vara slutförd under våren 2017.
En översyn av valdistrikt gjordes inför valen 2014 och några distrikt fick förändrade gränser.
Valnämnden avser att med början 2016 göra en liknande översyn som ska vara klar att fastställas av
kommunfullmäktige inför sommaren 2017.
Samverkan mellan förvaltningar
Valnämnden planerar att under 2016 påbörja en plan för ett utökat samarbete med skolnämnden
och utbildningsnämnden. Det gäller i första hand information till elever om demokratifrågor såsom
rösträtt, vallagen, valprocessen och valnämndens ansvar. Under hand tas kontakter även med övriga
relevanta förvaltningar.

