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Sammanfattning
Valnämnden fullgör, enligt sitt reglemente, de uppgifter som enligt gällande författningar ankommer på
valnämnd vid genomförandet av val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige och
Europaparlamentet samt vid genomförandet av folkomröstningar, opinionsundersökningar eller liknande.
Under 2019 ska valnämnden anordna val till Europaparlamentet (EP-val 2019) i kommunen. Valnämnden
är lokal valmyndighet och har hela ansvaret för genomförandet av röstning inom kommunen.
Valnämnden utser och utbildar röstmottagare och ska se till att det finns vallokaler och lokaler för
förtidsröstning samt se till att allt material finns på plats då röstning ska genomföras. Valnämnden svarar
också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen, dels på onsdagen och eventuellt
torsdagen i veckan efter valdagen (den s.k. onsdagsräkningen). I vallagen har det införts krav på
tillhandahållande av s.k. ambulerande röstmottagning (röstmottagning i hemmet för den som är sjuk,
gammal eller har någon funktionsnedsättning) En organisation kring tillhandahållande av ambulerande
röstmottagning skapades inför RKL-valet 2018 och ska vidareutvecklas under EP-valet 2019.
För att anordnandet av val ska kunna ske på ett rättssäkert och ändamålsenligt sätt genomfördes en
omorganisation inför valet 2018 som innebar en förstärkning av valorganisationen med ett flertal
befattningar och kompetenser. Det nya valkansliet genomförde RKL-valet 2018 och ska under 2019
vidareutveckla interna rutiner, delta i externa referensgrupper/nätverk och stärka sin kompetens allmänt
kring valprocesser. Det nya politiska landskap som utkristalliserats efter RKL-valet 2018 kan anses ställa
krav på den nya valorganisationen att med relativt kort varsel kunna organisera och genomföra ett
eventuellt extraval. En överenskommelse, liknande det SLA som upprättades mellan valnämnden och
stadskontoret inför val 2018, bör upprättas inför EP-val 2019 i vilken valnämndens personalkostnader
(inklusive lokalhyra för kansli) garanteras till 3 000 000 kronor för 2019.
Valnämnden och länsstyrelsen har träffat en överenskommelse rörande granskning och mottagande av
valmaterial som speglar i sak den ordning som gällt mellan valnämnden och länsstyrelsen vid tidigare val,
med den skillnad att länsstyrelsen nu ersätts för faktiska kostnader för det merarbete avtalet medför
jämfört med länsstyrelsens ansvar enligt vallagen.
Till följd av ett nytt lagkrav som träder i kraft inför EP-valet 2019 om skärpt krav för skydd av valsedlar
för att säkra valhemligheten, ska nya insynsskydd köpas in. Kompletterande insynsskydd innebär en ökad
kostnad för valmaterial.
Den största kostnaden i samband med anordnandet av ett val hänför sig till arvode för anlitade
röstmottagare och annan personal. Totalt beräknas sammanlagt ca 1550 personer (ca 100 st. fler än vid
RKL-valet 2018). För att kunna anlita bra, kompetent och motiverad personal höjdes arvodet inför valet
2018, och beräknas vara oförändrat under EP-valet 2019.
Inför valet 2018 gjorde valnämnden bedömningen att det behövdes ett ökat fokus på trygghets- och
säkerhetsfrågor i samband med röstmottagningen vid förtidsröstningen, i vallokalerna samt vid
kommunikation med allmänheten och de politiska partierna. Denna bedömning görs även inför EP-val
2019.
I samband med EP-valet 2019 kommer valnämnden att vidareutveckla användningen av det nya
valadministrativa systemet Kaskelot som introducerades i samband med RKL-valet 2018. Valnämnden
kommer även att fortsätta arbeta med övergripande frågor kring elektronisk röstning.
För anordnande av förtidsröstning utgår statsbidrag. Kostnader för anordnande av förtidsröstning ingår
därför inte i denna begäran. Det är dock i nuläget inte beslutat hur stort bidraget kommer att bli och
någon bedömning om huruvida bidraget är tillräckligt eller ej kan inte göras.
Totalt begär valnämnden ett förändrat kommunbidrag med 11 300 000 kronor utöver ordinarie
kommunbidrag (ca 12 781 000 kronor inklusive ordinarie kommunbidrag).
Valnämndens ordinarie kommunbidrag täcker bland annat kostnader för arvoden till förtroendevalda,
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studieresor, hyra för kanslilokaler och andra löpande förvaltningskostnader (allmän administration,
ekonomisystem, löneberedning, datakommunikation, telefonkostnader, valadministrativt system och
licenser). Den största kostnaden i samband med ordnandet av ett val hänför sig till förstärkning av
valkansliet och arvode för anlitade röstmottagare och annan personal. Härutöver tillkommer kostnader för
bland annat inköp av valmaterial, lagring, sortering och transport av förtidsröster, transport av valmaterial
till vallokalerna, hyra av vallokaler, utbildning, trycksaker och skyltar, trygghets- och säkerhetsåtgärder och
tillgänglighetsåtgärder. För anordnande av förtidsröstning utgår statsbidrag. Regeringen har i nuläget inte
beslutat hur stort bidraget kommer att bli. I denna skrivelse utgår vi ifrån att statsbidraget kommer att bli
ca 5 434 000 kr i enlighet med preliminära uppgifter från valmyndigheten.
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Nämndens ansvar
Valnämnden fullgör, enligt sitt reglemente, de uppgifter som enligt gällande författningar ankommer på
valnämnd vid genomförandet av val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige och
Europaparlamentet samt vid genomförandet av folkomröstningar, opinionsundersökningar eller liknande.
Under år då det är val innebär detta att valnämnden har hela ansvaret för genomförandet av röstning inom
kommunen.
Valnämnden utser och utbildar röstmottagare och ser till att det finns vallokaler och lokaler för
förtidsröstning som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter
att rösta samt ser till att allt material finns på plats då röstning ska genomföras.
Väljare som på grund av funktionsnedsättning eller liknande inte själva kan göra i ordning sina röster, kan
få hjälp med detta av röstmottagarna i den utsträckning som behövs. Väljare som på grund av sjukdom,
funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får om de begär det
lämna sina valsedlar till ambulerande röstmottagare eller lämna sina valsedlar genom bud.
Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen, dels på onsdagen
och eventuellt torsdagen i veckan efter valdagen.
Kommunen svarar för kostnaderna för röstmottagare och vallokaler.
Valnämnden har en begränsad förvaltningsorganisation som bistås med olika stödfunktioner av
stadskontoret. Förvaltningsorganisationen biträder nämnden i verksamheten.
Valnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.
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Mål
Vad avser kommunfullmäktiges mål så har valnämnden inte beslutat om några särskilda nämndsmål i
anslutning till kommunfullmäktigemålen då nämndens ansvarsområde är sådant att man svårligen kan
medverka till uppfyllandet av dessa i någon större mån. I enlighet med vad som framgår rörande
nämndens uppgifter och verksamhet under avsnitt 2, är emellertid frågor om exempelvis tillgänglighet,
delaktighet, likabehandling och säkerhet frågor som löpande integreras i bland annat riktlinjer, rutiner,
handledningar och utbildningar vid nämndens arbete med valets anordnande.

Målområde 1 – En ung, global och modern stad
Kommunfullmäktigemål – Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin unga,
globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, antidiskriminering,
miljö och delaktighet står högt på dagordningen.
Valnämnden har inte beslutat om något särskilt nämndsmål i anslutning till kommunfullmäktigemålet utan
hänvisar till vad som anförs rörande nämndens ansvar och verksamhet under avsnitt 2.

Målområde 2 – En stad för näringsliv och arbete
Kommunfullmäktigemål – Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbetsmarknad
och ges förutsättningar för självförsörjning.
Valnämnden har inte beslutat om något särskilt nämndsmål i anslutning till kommunfullmäktigemålet utan
hänvisar till vad som anförs rörande nämndens ansvar och verksamhet under avsnitt 2.

Målområde 3 – En stad för barn och unga
Kommunfullmäktigemål – Malmös barn och unga ska få det stöd och den utbildning
de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin
fulla potential.
Valnämnden har inte beslutat om något särskilt nämndsmål i anslutning till kommunfullmäktigemålet utan
hänvisar till vad som anförs rörande nämndens ansvar och verksamhet under avsnitt 2.

Målområde 4 – En öppen stad
Kommunfullmäktigemål – Malmö ska vara en öppen, jämställd och inkluderande stad,
fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter och där mångfalden
är en tillgång.
I enlighet med vallagen ska samtliga vallokaler och röstningslokaler vara tillgängliga för personer med
funktionsnedsättning.
Valnämnden ska vid förordnande av röstmottagare och vid deras placering i vallokaler och
röstningslokaler, generellt söka eftersträva att röstmottagarna får en spridning avseende ålder, kön och
etnicitet motsvarande den som finns på befolkningen i kommunen.
Särskilt ordförandeuppdrag ska förordnas med jämn fördelning mellan könen.
Valnämnden ska ha nedskrivna rutiner för röstmottagares bemötande av diskriminerande och kränkande
uttalande/agerande. Samtliga utbildningar för röstmottagare ska innehålla presentation av gällande rutiner.

Nämndsbudget 2019, Valnämnden

6(9)

Målområde 5 – En jämlik stad
Kommunfullmäktigemål – Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemötas med
respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin
vardag och i samhället
I enlighet med vallagen ska samtliga vallokaler vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
I enlighet med vallagen ska personer som inte har möjlighet att budrösta eller på egen hand ta sig till
röstningslokal/vallokal pga sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning ges möjlighet att begära besök av
ambulerande röstmottagare.

Målområde 6 – En trygg stad
Kommunfullmäktigemål – I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra såväl i
hemmet som i stadens offentliga rum.
Röstmottagare och väljare ska känna sig trygga och säkra i kommunens röstmottagningslokaler.

Målområde 7 – En aktiv och kreativ stad
Kommunfullmäktigemål – I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med hjälp av
ett meningsfullt fritid- och kulturliv.
Valnämnden har inte beslutat om något särskilt nämndsmål i anslutning till kommunfullmäktigemålet utan
hänvisar till vad som anförs rörande nämndens ansvar och verksamhet under avsnitt 2

Målområde 8 – En ekologiskt hållbar stad
Kommunfullmäktigemål – Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för en
växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig stad.
Valnämnden har inte beslutat om något särskilt nämndsmål i anslutning till kommunfullmäktigemålet utan
hänvisar till vad som anförs rörande nämndens ansvar och verksamhet under avsnitt 2
Kommunfullmäktigemål – Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart stad där
det är enkelt att göra hållbara val.
Valnämnden har inte beslutat om något särskilt nämndsmål i anslutning till kommunfullmäktigemålet utan
hänvisar till vad som anförs rörande nämndens ansvar och verksamhet under avsnitt 2

Målområde 9 – En stad med bra arbetsvillkor
Kommunfullmäktigemål – Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska
med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna.
Valnämnden ska arbeta för att upprätthålla en god arbetsmiljö på valkansliet och i
röstmottagningslokalerna.
I enlighet med vallagen ska samtliga röstmottagare genomgå valnämndens obligatoriska utbildning inför
EP-valet 2019.

Nämndsbudget 2019, Valnämnden

7(9)

Plan för verksamheten
Under 2019 ska valnämnden anordna val till Europaparlamentet (EP-val 2019) i kommunen. Valnämnden
är lokal valmyndighet och har hela ansvaret för genomförandet av röstning inom kommunen.
Valnämnden utser och utbildar röstmottagare och ska se till att det finns vallokaler och lokaler för
förtidsröstning samt se till att allt material finns på plats då röstning ska genomföras. Valnämnden svarar
också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen, dels på onsdagen och eventuellt
torsdagen i veckan efter valdagen (den s.k. onsdagsräkningen). I vallagen har det införts krav på
tillhandahållande av s.k. ambulerande röstmottagning (röstmottagning i hemmet för den som är sjuk,
gammal eller har någon funktionsnedsättning) En organisation kring tillhandahållande av ambulerande
röstmottagning skapades inför RKL-valet 2018 och ska vidareutvecklas under EP-valet 2019.
För att anordnandet av val ska kunna ske på ett rättssäkert och ändamålsenligt sätt genomfördes en
omorganisation inför valet 2018 som innebar en förstärkning av valorganisationen med ett flertal
befattningar och kompetenser. Det nya valkansliet genomförde RKL-valet 2018 och ska under 2019
vidareutveckla interna rutiner, delta i externa referensgrupper/nätverk och stärka sin kompetens allmänt
kring valprocesser. Det nya politiska landskap som utkristalliserats efter RKL-valet 2018 kan anses ställa
krav på den nya valorganisationen att med relativt kort varsel kunna organisera och genomföra ett
eventuellt extraval.
Till följd av ett nytt lagkrav som träder i kraft inför EP-valet 2019 om skärpt krav för skydd av valsedlar
för att säkra valhemligheten, ska nya insynsskydd köpas in. Rutiner för hantering av dessa och ett nytt
kösystem ska implementeras i samtliga röstmottagningslokaler. Kompletterande insynsskydd innebär en
ökad kostnad för valmaterial.
Den största kostnaden i samband med anordnandet av ett val hänför sig till arvode för anlitade
röstmottagare och annan personal. Totalt beräknas sammanlagt ca 1550 personer (ca 100 st. fler än vid
RKL-valet 2018 för att hantera köbildning och säkra valhemlighet).
Inför valet 2018 gjorde valnämnden bedömningen att det behövdes ett ökat fokus på trygghets- och
säkerhetsfrågor i samband med röstmottagningen vid förtidsröstningen, i vallokalerna samt vid
kommunikation med allmänheten och de politiska partierna. Denna bedömning görs även inför EP-val
2019.
I samband med EP-valet 2019 kommer valnämnden att vidareutveckla användningen av det nya
valadministrativa systemet Kaskelot som introducerades i samband med RKL-valet 2018. Valnämnden
kommer även att fortsätta arbeta med övergripande frågor kring elektronisk röstning.
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Ekonomi
Ordinarie verksamhet
Valnämndens ordinarie kommunbidrag täcker bland annat kostnader för arvoden till förtroendevalda,
studieresor, hyra för kanslilokaler och andra löpande förvaltningskostnader (allmän administration,
ekonomisystem, löneberedning, datakommunikation, telefonkostnader, valadministrativt system och
licenser).
Kostnader för anordnande av val
Den största kostnaden i samband med anordnandet av ett val hänför sig till förstärkning av valkansliet och
arvode för anlitade röstmottagare och annan personal. Härutöver tillkommer kostnader för bland annat
inköp av valmaterial, lagring, sortering och transport av förtidsröster, transport av valmaterial till
röstmottagningslokaler, hyra av röstmottagningslokaler, utbildning, trycksaker och skyltar, trygghets- och
säkerhetsåtgärder och tillgänglighetsåtgärder. För anordnande av förtidsröstning utgår statsbidrag.
Regeringen har i nuläget inte beslutat hur stort bidraget kommer att bli. I denna skrivelse utgår vi ifrån att
statsbidraget kommer att bli ca 5 432 000 kr. i enlighet med preliminära uppgifter från valmyndigheten.

Resultaträkning
Tkr
Bidrag
Övriga intäkter

Utfall 2018

Budget 2019

Förändring

6 097

5 432

-665

10

-10

Totala intäkter

6 107

5 432

-675

Lönekostnader

-7 083

-7 544

-461

PO-Pålägg

-2 031

-2 978

-947

Övriga personalkostnader

-43

43

Totala personalkostnader

-9 157

-10 522

-1 365

Lokal- och markhyror

-1 184

-1 055

129

Övriga kostnader

-6 041

-6 636

-595

-7 225

-7 691

-466

-10 275

-12 781

-2 506

11 667

12 781

1 114

Avskrivningar
Totala övriga kostnader
Nettokostnad exkl. finansnetto
Kommunbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat
Nettokostnad
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2

1 390

0

-1 390

-10 277

-12 781

-2 504
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