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Sammanfattning

Valnämnden föreslås höja ersättning till stadskontoret för ökad bemanning av valkansliet 1
augusti – 31 december 2019, till en kostnad av 266 000 kronor. Total kostnad för bemanning
från stadskontoret uppgår därefter till 3 171 000 kronor för år 2019. Valkansliet behöver öka
bemanningen för att kunna slutföra arbetsuppgifter kopplade till EU-valet 2019. Kostnaden
beräknas rymmas inom valnämndens befintliga budget.

Förslag till beslut

Valnämnden föreslås besluta
1. Valnämnden beslutar om höjning av valkansliets bemanning under perioden 1 augusti- 31
december 2019 till en nivå då valchef tjänstgör med 50 %, valsamordnare tjänstgör med 50 %
samt att valassistent tjänstgör med 100 % t.o.m. 15 september.
2. Valnämnden ersätter stadskontoret med totalt 266 000 kronor för ökad bemanning av
valkansliet under 2019.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Valnämndens arbetsutskott 2019-09-10
Valnämnden 2019-09-17
Ärendet

SIGNERAD

I enlighet med den överenskommelse (SLA - Service Level Agreement) som undertecknats av
valnämnden och stadskontoret, åtar sig kommunstyrelsen/stadskontoret att till valnämnden
tillhandahålla och på lämpligt sätt bemanna ett valkansli under 2019 med ett fast belopp på 2 905
000 kr. Överenskommelsen innebär att valchef och valsamordnare arbetar till 100 % med
arbetsuppgifter kopplade till EU-valet t.o.m. 31 juli 2019 för att därefter sänka sin
tjänstgöringsgrad inom ramen för valkansliet till 20 %.

2 (2)
Med hänsyn till de arbetsuppgifter som kvarstår under 2019 med koppling till EU-valet 2019
görs bedömningen att valchef och valsamordnare bör öka sin tjänstgöring inom ramen för
valkansli till 50 % under perioden 1 augusti - 31 december 2019 samt att befintlig valassistent
tjänstgör till 100 % fram t.o.m. 15 september. Den ökade tjänstgöringsgraden inom valkansliet
innebär en ökad kostnad för valnämnden på totalt 266 000 kr. gentemot stadskontoret.
Detta förslag på tillägg i överenskommelsen mellan stadskontoret och valnämnden motiveras av
den omfattning valrelaterade uppgifter som valkansliet behöver arbeta med under resterande
månader 2019: genomförande av utvärderingar (ordföranden/vice ordföranden, vaktmästare,
valnämnd) valrapportering, delårsrapportering, intern kontroll, årsanalys, gallring och arkivering
av handlingar rörande valadministration, hantering av valmaterial på Kosterögatan samt löpande
nämndadministration.
Föreslagen höjning av ersättning till stadskontoret för ökad bemanning av valkansliet innebär att
den totala kostnaden för bemanning från stadskontoret uppgår till 3 171 000 kronor för år 2019.
I enlighet med Valnämndens delårsrapportering 2019 beräknas valnämnden att gå med ett
ekonomiskt årsöverskott som ger vida utrymme för den föreslagna ökade bemanningen av
valkansliet under 2019.
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