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Sammanfattning

I Delårsrapport 2019 beskrivs kortfattat det arbete som valnämnden har genomfört under
perioden 2019-01-01 t.o.m. 2019-08-31 samt uppföljning av den ekonomiska utvecklingen.
Arbetet har främst avsett planering, genomförande och uppföljning av val till
Europaparlamentet i maj 2019. Utöver detta har valnämnden även möjliggjort för deltagande i
omval till Faluns kommunfullmäktige i mars samt genomfört ett studiebesök till Berlin i juni.
Valnämndens utfall under perioden januari-augusti 2019 visar en positiv avvikelse mellan
nettokostnad och budget med 3 070 tkr. Ny prognos för helår 2019 är ett överskott på 2 600
tkr.
Förslag till beslut

Valnämnden föreslås besluta
1. Valnämnden godkänner Delårsrapport 2019.
2. Valnämnden justerar beslutet omedelbart.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse VN AU190910 Delårsrapport 2019

Beslutsplanering

Valnämnden 2019-09-17
Ärendet

I Sverige genomförs val till Europaparlamentet (EU-val) vart femte år, och därav har
valnämnden under januari-augusti främst arbetat med att planera, genomföra och utvärdera EUvalet den 26 maj med en föregående period av förtidsröstning mellan 8–26 maj.

SIGNERAD

Under valåret har valkansliets personalstorlek anpassats efter behov. Utöver ordinarie
bemanning, valchef och valsamordnare/nämndsekreterare, har valkansliet under perioder stärkts
upp med fyra assistenter, en förtidsröstningssamordnare samt tillgång till en stadsjurist. Med
anledning av de arbetsuppgifter kopplade till EU-valet 2019 som kvarstår efter valet så har
valkansliets bemanning höjts under perioden 1 augusti- 31 december 2019 i förhållande till
ursprunglig beräkning. Detta har inneburit en extra kostnad på 266 000 kr.
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Valnämndens valkansli har under perioden främst arbetat med urval av vallokaler, genomgång av
vallokaler ur ett tillgänglighetsperspektiv, tillsättande av röstmottagare, inventering, beställning
och paketering av valmaterial, planering och anordnande av förtidsröstning, institutionsröstning
och ambulerande röstmottagning, planering och genomförande av obligatoriska utbildningar för
röstmottagare samt trygghet- och säkerhetsarbete i samband med valet.
Efter valperioden har utvärderingar genomförts och sammanställts. Gallring och arkivering av
handlingar rörande administration av val har påbörjats.
Med anledning av beslut från Valprövningsnämnden om att omval skulle ske till
kommunfullmäktige i Falun, ålades Malmö stad att erbjuda möjlighet till förtidsröstning även i
Malmö. Valnämnden genomförde detta under en period av 10 dagar med början den 28 mars.
För att valnämnden och valkansliet ska kunna fördjupa sina kunskaper och driva en utveckling
kring sina ansvarsområden är det viktigt att ta lärdom av hur valprocesser och administrativa
valfrågor hanteras i vår omvärld. Med detta syfte planerades och genomfördes en studieresa för
valnämnden och valkansliet till Berlin 12–13 juni för att träffa ansvariga för Berlins
valadministration.
Valnämndens utfall under perioden januari-augusti 2019 visar en positiv avvikelse mellan
nettokostnad och budget med 3 070 tkr. Den positiva avvikelsen på 3 070 tkr kan till stor del
förklaras med att det statliga bidraget till förtidsröstningen blev 1 017 tkr högre jämfört med
budget. Denna ökning har direkt relation till Malmös befolkningsökning och de kostnader som
beräknats till följd av anpassning till förändrad vallag. Införskaffandet av nya insynsskydd och
övrigt valmaterial, extra bemanning för att hantera köbildning samt tillgänglighetsanpassningar
av nya vallokaler har kunnat hållas lägre än beräknat. Bemanningsbehovet vid röstningslokaler
under förtidsröstningen har inte varit så högt som förväntat och därav en avvikelse för lägre
personalkostnader på 1 559 tkr jämfört med budget. De prognostiserade personalkostnaderna
för år 2019, (9 497 tkr) ligger 340 tkr högre än utfallet 2018 (9 157 tkr). Prognostiserat utfall
personalkostnader år 2019 ligger därmed närmre utfallet år 2018 än budgeterad siffra för år 2019
(11 056 tkr). Ny prognos för helår 2019 är ett överskott på 2 600 tkr.
I bilaga 1 beskrivs ovan nämnd uppföljning av verksamhet samt ekonomi mer detaljerat.
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