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Sammanfattning

För att valnämnden ska kunna fördjupa sin kunskap och driva en utveckling kring sina
ansvarsområden är det viktigt att ta lärdom av hur valprocesser och administrativa valfrågor
hanteras i vår omvärld. Vi kan se en uppåtvändande trend i Tyskland beträffande valdeltagande,
och en rad likheter med Berlin kring de utmaningar som staden ställs inför i samband med val.
Förslag till beslut

Valnämnden föreslås besluta
1. Valnämnden godkänner planerad studieresa till Berlin 12-13 juni 2019.
2. Valnämndens ordinarie ledamöter, ersättare och valkansliets personal ges möjlighet att delta i
planerad studieresa till Berlin.
Beslutsunderlag



[Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in
automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.]

Beslutsplanering

Valnämndens arbetsutskott 2019-04-23
Valnämnden 2019-04-29
Ärendet

Genomförandet av demokratiska och rättssäkra val innebär stora utmaningar på många
områden. För att valnämnden ska kunna fördjupa sin kunskap och driva en utveckling kring sina
ansvarsområden är det viktigt att ta lärdom av hur valprocesser och administrativa valfrågor
hanteras i vår omvärld. Utöver valkansliets deltagande i nationella nätverk kring
valadministration har valnämnden inför RKL-valet 2018 genomfört studiebesök under
kommun- och regionvalet 2017 i Danmark. Under 2018 har valkansliet tagit emot besök från två
norska kommuner för att utbyta erfarenheter.

SIGNERAD

Till skillnad från många EU-länder har vi i Sverige sett en positiv trend med ökat valdeltagandet i
de föregående EU-valen. Vi kan se samma uppåtvändande trend i Tyskland som dessutom har
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längre erfarenhet av att genomföra EU-val. Förutom många likheter i de administrativa
uppgifterna i förrättandet av val till Europaparlamentet kan Malmö stad också konstatera en rad
likheter med Berlin kring de utmaningar som staden ställs inför i samband med val. Hur hanterar
politiker och valadministrationen det faktum att Berlin är en delad stad inte minst vad gäller
valdeltagande, hur arbetar man med rekrytering av röstmottagare, säkerhetsfrågor, hur ser
möjligheterna till förtidsröstning ut, och mycket mer.
Det pågår en diskussion på olika nivåer i Sverige kring det svenska valsystemets utformning, och
även i detta sammanhang kan ett utbyte med Berlin vara en god inspiration för valnämnden.
Samtal har under en tid förts med kontaktpersoner från valadministrativt ansvarig myndighet i
Berlin, Berlin Ministry of the Interior and Sports i Berlin, samt med Berlin Center for Civic
Education kring ett eventuellt besök, men det har varit praktiskt omöjligt att genomföra en
studieresa innan EU-valet 2019. Däremot finns det ett stort intresse i att kunna utbyta
erfarenheter och lärdomar i nära anslutning till genomfört val. Våra kontaktpersoner i Berlin
välkomnar ett besök från Malmös valnämnd och valkansli i juni kort efter valet 2019, och ett
programförslag har kunnat sammanställas (bilaga 1).
En undersökning av alternativa transportmedel visade att tåg har utökade avgångar först i juli
månad och därmed inte kan uppfylla vårt behov i samband med studieresan. Buss som
transportmedel är ett dyrare alternativ och med en betydligt längre restid. Kvar återstår flyg som
innebär en lägre kostnad med kortare restid.
Berlin kan betraktas vara geografiskt närliggande och en studieresa som består av ett heldags
program på plats beräknas kräva en övernattning om resan kan genomföras med flyg. En total
kostnad för studieresa till Berlin med flygtransport, lokal transport och en natts boende 12-13
juni för ca 20 st. deltagare från valnämnd och valkansli beräknas till en kostnad på ca 126 000 kr
(bilaga 2).
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