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Sammanfattning

I ärendet föreligger förslag till årsanalys 2019. Under 2019 har valnämnden fokuserat på planering, genomförande och utvärdering av EU-valet 26 maj med en föregående period av
förtidsröstning mellan 8–26 maj. Med anledning av beslut från Valprövningsnämnden att omval
skulle genomföras i Falun ålades även Malmö stad att arrangera förtidsröstning i Malmö.
Valnämndens utfall under 2019 visar en positiv avvikelse med 2 873 tkr. Den positiva avvikelsen
kan till stor del förklaras med att det statliga bidraget till förtidsröstningen blev högre jämfört
med budget, men också av att kostnader för införskaffandet av nytt valmaterial, extra
bemanning samt tillgänglighetsanpassningar har kunnat hållas lägre än beräknat.

Förslag till beslut

Valnämnden föreslås besluta
1. Valnämnden godkänner Årsanalys 2019.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Valnämndens arbetsutskott 2020-02-11
Valnämnden 2020-02-18

Ärendet

I Sverige genomförs EU-val vart femte år, och därav har valnämnden under 2019 arbetat med
att planera, genomföra och utvärdera val till Europaparlamentet den 26:e maj med en föregående
period av förtidsröstning mellan 8–26 maj.

SIGNERAD

Valnämnden kan med glädje konstatera att EU-valet 2019, liksom tidigare val, har genomförts på
ett demokratiskt och rättssäkert sätt, och att trenden mot ett ökat valdeltagande håller i sig.
Totalt har 24 röstningslokaler identifierats och installerats för att kunna erbjuda förtidsröstning
under 18 dagar. 192 vallokaler har identifierats, tillgänglighetskontrollerats och utrustats för
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valdagen. Ca 1 500 personer har rekryterats och utbildats av valnämnden för att genomföra EUvalet på ett tryggt och säkert sätt för Malmös ca 242 000 röstberättigade och andra
röstberättigade som befinner sig i staden.
I anslutning till det genomförda valet har en större utvärdering genomförts. En
utvärderingsenkät skickades ut till teamledare som tjänstgjort under förtidsröstningen,
ordföranden och vice ordföranden som tjänstgjort under valdagen, tjänstgörande vaktmästare
liksom ett digitalt utvärderingsformulär till valkansliets personal kring upplevd arbetsmiljö. Även
valnämnden fick svara på en digital enkät kring deras observationer och reflektioner kring
valprocessen. Resultaten från de olika utvärderingarna finns att läsa i Utvärdering av EU-val
2019 (2019 VN-2019-45).
Med anledning av beslut från Valprövningsnämnden om att omval skulle genomföras till
kommunfullmäktige i Falun ålades Malmö stad att erbjuda möjlighet till förtidsröstning även i
Malmö under en period av 10 dagar med början den 28:e mars.
Valnämnden och valkansliet genomförde en studieresa till Berlin 12–13 juni då ansvariga för
valadministrationen i Berlin träffades för att ta lärdom kring hur valprocesser och administrativa
valfrågor hanteras i vår omvärld, för att på så vis fördjupa sin kunskap och möjlighet att kunna
driva en utveckling inom sina ansvarsområden.
Valnämndens utfall under 2019 visar en positiv avvikelse mellan nettokostnad och budget med 2
873 tkr. Den positiva avvikelsen kan till stor del förklaras med att det statliga bidraget till
förtidsröstningen blev 1 043 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.
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