KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
2017-05-08

Valnämnden i Borås
Valnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde onsdagen den 31
maj, Kungsgatan 55, Stadshuset, kl 18.00, i Galleri salen vån 4.5, ingång från
folktalaren.

VALNÄMNDEN I BORÅS
Ulla Krook
Ordf

Saier Yousef

ÄRENDEN
1. Sammanträdets öppnande.
2. Godkännande av dagordningen.
3. Justering.
4. Revisionsredogörelse och revisionsberättelse 2016 för Valnämnden.
5. Motion av Falco Guldenpfennig (KD), Ingela Hallgren (KD), Hans Gustavsson
(KD), Karl-Gustav Drotz (KD) angående kommunens indelning i valkretsar vid
valet 2018.
6. Övrigt.
7. Nästa Sammanträde.

Var god meddela per mejl, saier.yousef@boras.se eller tel. 033-35 70 69 om ni
inte kan närvara vid sammanträdet.

Valnämndens kansli
S-501 80 Borås Stad

Besöksadress: Kungsgatan 55
E-post: valnamnden@boras.se

Tel. : 033-35 70 69
Telefax: 033-35 53 03

BESLUTSFÖRSLAG

Revisionsredogörelse och revisionsberättelse 2016 för
Valnämnden
Valnämnden föreslås besluta:
Ärendet läggs till handlingarna.

Datum

Ulla Krok
Ordförande

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Paul-Andre Safko
Vice ordförande

Valnämnden

20
16

Stadsrevisionen • Borås
Revisionsredogörelse

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Valnämnden
år 2016
Vi har granskat Valnämndens årsredovisning 2016. Granskningen har utförts enligt
god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår
sammanfattande revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.
Vi bedömer att Valnämnden sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt
tillfredställande sätt.
Vi bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig, med hänsyn tagen till nämndens
begränsade verksamhet under året och det faktum att nämnden i budget lyfter risker
och redogör för hur nämnden ska arbeta med dessa.
Vi tillstyrker att Valnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2016.
Borås 2017-03-13

Nils-Gunnar Blanc
Ordförande

Bo-Lennart Bäcklund

Ingwer Kliche		
Vice ordförande

Bill Johansson

Valnämnden

| Revisionsredogörelse

Valnämnden 2016
Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden
är tillräcklig.
Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse för nämnden som en grund för Kommunfullmäktiges
ansvarsprövning. Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all
den granskning av nämndens verksamhet som har genomförts under året.
I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen,
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. Granskningen
av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar
i förekommande fall innehåller substansgranskning/ granskning av ändamålsenlighet i vilken
Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.

Ekonomiskt- och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett överskott på 132 tkr i förhållande till budget.
Nämnden har haft två sammanträden under året. Valkansliet har utöver sedvanliga arbetsuppgifter
främst ägnat sig åt arbetet med valdistriktsindelning och utbildning och att införa ett nytt valdatasystem
(Kaskelot).
Resultaträkningen stämmer mot avstämningen i ekonomisystemet.
Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden

Kommunfullmäktige har inte antagit några mål för nämnden.
Kommunfullmäktiges uppdrag

Verksamheten har inte fått några uppdrag från Kommunfullmäktige.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra riskanalyser
och upprätta planer för intern kontroll. Nämnden ska även anta egna regler och anvisningar för intern
kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa
processer i förekommande fall också genomförs inom ramen för kvalitetssystem.
Valnämnden har inte antagit någon intern kontrollplan och har inte heller antagit regler och anvisningar
för intern kontroll. Valnämnden lyfter i budget att uppmärksamheten skärpts kring rutinfrågor
och yttre former kring val. Nämnden har inlett ett arbete i syfte att skapa jämnare valdistrikt och
därmed minska svårigheterna gällande räkning av mottagna röster.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av årsredovisningen utgår bedömningarna från följsamhet mot Kommunfullmäktiges
budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kontroll bedöms
utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den sammanfattande bedömningen ingår också
granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade granskningar som
har varit riktade mot nämnden.
Stadsrevisionens bedömning är att nämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk
synpunkt tillfredställande sätt.
Stadsrevisionen bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig, med hänsyn tagen till nämndens
begränsade verksamhet under året, och det faktum att nämnden i budget lyfter risker och redogör
för hur nämnden ska arbeta med detta.
3

Stadsrevisionen
Besöksadress Sturegatan 42 Postadress 501 80 Borås
Telefon 033-35 71 54 e-post revisionskontoret@boras.se
Webbplats boras.se/stadsrevisionen

BESLUTSFÖRSLAG

Motion angående kommunens indelning i valkretsar vid
valet 2018
Valnämnden föreslås besluta:
Motionen avslås.

Datum

Ulla Krok
Ordförande

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Paul-Andre Safko
Vice ordförande

Sida
1(2)

PM
2017-05-12

Dnr 2016/KS0641

Stadsledningskansliet
Avd: Sekretariatet
Handläggare: Saier Yousef

Motion angående kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018
Som sakupplysning har Valnämnden haft möjlighet att yttra sig över samma mening
då Valnämnden hade haft en motion och ett ärende om valkretsindelning, se bil.
Borås stad har för nuvarande tre valkretsar. Valkretsen är Borås 1, 2 och 3. Den sista
indelning gjordes 1993 då Bollebygd skildes från Borås kommun för att utgöra en
egen kommun.
Antal valkretsar har olika effekter både när det gäller valmandatsuträkning och när det
gäller administration av valet och rösträkningar.
Idén bakom flera valkretser uppkom under 70-talet då var det stora kommunsammanslagning runtom hela landet, på det sättet bevarades det lokala intresset. Antalet
valkretsar respektive valkretsmandat regleras i vallagen med anknytning till antal röstberättigande i respektive kommuner.
Innan den sista ändringen i vallagen så var det tvingande för kommunen att indelas i
två eller flera valkretsar om det fanns fler än 24 000 röstberättigade i kommunen eller
om det skulle för kommunen utse minst 51 mandat i fullmäktige.
I det nya vallagen som trädde i kraft den 1 januari 2015 ändrades denna regel till att ge
mer frihet till kommunerna i frågan om valkretsindelningen. Kommunerna själv avgör
om de vill vara en valkrets eller fortsätta/delas in två eller fler valkretsar.
I 4 kap 11 § i nuvarande vallagen står det att vid val till Kommunfullmäktige är kommunen en enda valkrets, om inte något annat följer av 12 §.
I 4 kap 12 § i nuvarande vallagen står det att om en kommun har 36 000 personer
eller fler som har rösträtt, får kommunen delas in i två eller fler valkretsar. I samma
lagparagraf står det också att en valkrets bör utformas så att den får minst 13 fasta
valkretsmandat.
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I den nya vallagen räknas det med en bättre proportionalitet, med tanke på att en rad
av nya regler kommer att införas för första gången vid valet 2018. De nya regler som
har direkteffekt på mandatfördelning är utjämningsmandat, nytt jämförelsetal (1,2
istället för 1,4) och återföring av fasta mandat. Skillnaden mellan att en kommun är
indelad i två eller fler valkretsar och om kommunen utgör en enda valkrets saknar
betydelse.
Majoriteten av kommuner som har slopat valkretsar, har gjort det eftersom ingen av
fullmäktigepartierna i respektive kommun har använt sig av valkretslistor. Använder
en eller flera politiska partier sig som har mandat i Kommunfullmäktige av valkretslistor då blir det svårt för dem att nominera sina kandidater i fall valkretsar tas bort.
Utseendet av mandat på kommunalnivå görs på samma sätt som är på riks-och landstings nivå, d v s utjämningsmandat, jämförelsetal och återföring av fasta mandatsreglar.
Från ett praktiskt perspektiv tror Valnämndenskansli att det är lättare att administrera
valet och genomföra det med tre valkretsar än motionärens förslag med en valkrets.
Rösträkning blir mer organiserad och risken för förekommande fel blir mycket
mindre jämförande med om kommunen skulle utgöra en enda valkrets.
Slutligen kan det sägas att det saknas betydelse från ett demokratiskt perspektiv om
kommunen är en enda valkrets eller indelade i fler valkretsar eftersom den nya vallagen säkrar proportionalitet för mandatfördelning vid val till Kommunfullmäktige.
Svårigheten ligger framförallt i preliminära Valnämndens rösträkning d v s onsdagsräkningen som är ett viktigt moment när det gäller genomförandet av valet, varför det
är viktigt att fortsätta med tre valkretsar.

Stadsledningskansliet, Sekretariatet

Saier Yousef
Valledare

PROTOKOLLSUTDRAG
2016-08-24

§15
Valkretsindelning i enlighet med 4 kap 11 § vallagen
Ordförande lämnar ordet till Saier Yousef som informerar om effekten av
denna paragraf när det gäller val till kommunfullmäktige. Valnämnden behöver ta ställning till om det skall vara en enda valkrets vid val till kommunfullmäktige eller om det skall fortsätta att vara tre valktretsar, bilaga 5.
På ordförandens förslag beslutar Valnämnden att fastställa nuvarande valkretsindelning.

Vid protokollet
Saier Yousef

Justeras
Ordförande
Ulla Krok

Anne-Marie Ekström

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2016-09-05

Anslagets intygas
Marita Örtvik

Rätt Utdraget intygar
Saier Yousef

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag
2015-08-19
§8
Motion av Johan Hellström (MP) och Martin Neuman (Vägv) om
färre kommunala valkretsar.
Lars-Olof Danielsson redogör för motionen och en PM, bilaga 11, med
redovisning av nytillkommen lagstiftning på området, som i princip råder bot på
de brister i mandatfördelningssystemet, som motionärerna vill rätta till med färre
antal valkretsar.
På ordförandens förslag föreslår Valnämnden att Kommunfullmäktige ska avslå
motionen.

Vid protokollet

Lars-Olof Danielsson

Justeras
Andreas Ekström

Sofia Andersson

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2016-05-17
Marita Örtvik

Rätt utdraget intygar
Saier Yousef

Valnämndens kansli
S-501 80 Borås Stad

Besöksadress: Kungsgatan 55
E-post: valnamnden@boras.se

Tel. : 033-35 70 69
Telefax: 033-35 53 03

MOTION
KRISTDEMOKRATERNA

2016-09-29
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Motion angående kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018
Efter ändringar i vallagen är nu grundregeln att en kommun består av EN valkrets. Det
tidigare kravet om att en kommun, med minst 24 000 röstberättigade var tvingad att delas in i
valkretsar är borttaget fr.o.m. allmänna valen 2018.
Nya vallagen anger i 4 kap, §§ 11-12
”11 § Vid val till kommunfullmäktige är kommunen en enda valkrets, om inte något annat följer av 12 §.
12 § Om en kommun har 36 000 personer eller fler som har rösträtt, får kommunen delas in i två eller
flera valkretsar. En kommun som har färre än 36 000 personer som har rösträtt får delas in i valkretsar
endast om det finns särskilda skäl för det.”

Valen till kommunfullmäktige har genom denna förändring gjorts proportionella med
utjämningsmandat, på samma sätt som i riksdags och landstingsvalen. Representationen blir
proportionsenligt utifrån hela valresultatet varvid valkretsarna i sak har spelat ut sin roll. Detta
innebär att Borås kommun nu har rätt att kunna bestå av en enda valkrets. Det som kvarstår
är regeln enligt kommunallagen, 5 kap, 1§ om hur stort ett fullmäktige minst måste vara.
Valkretsindelningens negativa demokratiska konsekvenser har tidigare varit flera. En direkt
konsekvens har varit att alla röster i valet till kommunfullmäktige inte har varit lika mycket
värda beroende på var i kommunen man bor, då fördelningen enbart sett till aktuell valkrets,
istället för till kommunen som en helhet. Ett parti kunde mista eller vinna ett flertal mandat på
bara några rösters marginal.
Det huvudsakliga syftet med valkretsar var i den stora kommunreformen 1970 att lokala
intressen inte skulle förbises i kommunfullmäktige i samband med de stora
kommunsammanslagningarna runt i Sverige. Att lokala intressen som exempelvis fanns i den
tidigare mindre kommunen, som nu slagits samman i en större, inte skulle gå förlorat. Det
har nu gått 45 år sedan detta. Idag förekommer det ytterst sällan så lokala partier och lokala
intressen att valkretsarna har någon betydelse. Utifrån detta, samt att i princip inget parti i de
senaste valen till kommunfullmäktige har använt sig av valkretslistor, kan valkretsindelningen
ses som utspelad. Slutsatsen gällande valkretsindelningen är därför att det i nuläget inte
finns några skäl att behålla den. Borås kommun bör därför använda grundregeln i nya
vallagen om att kommunen utgör endast EN valkrets.
Kristdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta
Borås kommun från och med kommunfullmäktigevalet 2018 skall bestå av en valkrets

För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig
Ingela Hallgren
Hans Gustavsson
Karl-Gustav Drotz

