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Sammanfattning
År 2021 är ett mellanvalsår vilket innebär att det inte förekommer några planerade val eller omröstningar
som valnämnden enligt sitt regemente är skyldig att genomföra. Däremot kan inte extraval uteslutas varpå
en beredskap ska upprätthållas även under 2021. Nämndens arbete under 2021 är därmed i huvudsak
inriktat på att diskutera strategier och prioriteringar inför valåret 2022, allmän kompetensutveckling,
översyn av valdistrikten, beredskap för extraval och en översyn kring hantering av val i en
pandemikontext.
Kostnaden för ett funktionellt valkansli under mellanvalsåret 2021 beräknas till 2 041 000 kronor. Utöver
denna kostnad tillkommer valnämndens driftkostnader om 828 000 kronor.
Valnämnden har under 2020 påbörjat en översyn av Malmö stads valdistrikt som innebär en kostnad även
under 2021 på ca 50 000 kronor för extern hjälp av stadsbyggnadskontoret.
Två studiebesök planeras kunna genomföras under året, ett till Norge och ett till Danmark i samband med
val, till en kostnad av ca 100 000 kronor.
Sammanlagt beräknas valnämndens totala kostnader 2021 därmed uppgå till 3 019 000 kronor, vilket
innebär att valnämndens behov av kommunbidrag beräknas ligga i paritet med beviljat kommunbidrag för
mellanvalsåret 2020, med en sedvanlig uppräkning.
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Nämndens ansvar
Valnämnden fullgör, enligt sitt reglemente, de uppgifter som enligt gällande författningar ankommer på en
valnämnd vid genomförandet av val till riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige och
Europaparlamentet samt vid genomförandet av folkomröstningar, opinionsundersökningar eller liknande.
Valnämnden ska vidare




till kommunfullmäktige upprätta förslag till budget, fastställa den interna budgeten samt göra
framställningar och upprätta yttranden som rör den egna verksamheten,
föra talan i mål och ärenden som rör valnämndens ansvarsområden, såvida inte
kommunfullmäktige beslutar annat,
fullgöra de uppgifter som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen lämnat över till
valnämnden.

Under år då det inte förekommer några val eller omröstningar är nämndens arbete i huvudsak inriktat på
att utvärdera tidigare genomförda val, upprätthålla beredskap, kompetensutveckling samt arbete med
valrelaterade utvecklingsfrågor inför kommande val.
Valnämndens förvaltningsorganisation bemannas av valchef, valsamordnare och
valsamordnare/nämndsekreterare. Under valår utökas bemanningen ytterligare efter behov. Valchefen
leder arbetet och svarar inför nämnden. Valnämnden bistås med olika stödfunktioner från stadskontoret
som är kommunstyrelsens förvaltning.
Valnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Ordföranden leder nämndens sammanträden och
därutöver har nämnden två vice ordföranden.
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Kommunfullmäktigemål
Målområde - Stadsutveckling och klimat
Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade
utsläpp av växthusgaser
Agenda 2030 fokus på

Agenda 2030 verkar även för

7 Hållbar energi för alla

3 God hälsa och välbefinnande

9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur

6 Rent vatten och sanitet för alla
11 Hållbara städer och samhällen
14 Hav och marina resurser

12 Hållbar konsumtion och produktion
13 Bekämpa klimatförändringarna

15 Ekosystem och biologisk mångfald
16 Fredliga och inkluderande samhällen
17 Genomförande och globalt
partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod
Valnämnden ska under 2021 avsluta den valgeografiska översyn som syftar till att anpassa antalet
valdistrikt efter Malmö stads växande befolkning. Valdistriktens storlek ska vara i enlighet med vallagen
och dess vallokaler ska så långt möjligt vara placerade så att väljare kan nå dessa till fots eller med cykel.
Kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder, ges i uppdrag att utveckla och
förbättra arbetet med en serviceinriktad myndighetsutövning.

Målområde - Trygghet och delaktighet
Kommunstyrelsen, tillsammans med berörda nämnder och relevanta myndigheter, ges i
uppdrag att växla upp arbetet med att komma åt strukturer kring välfärdsfusk och den
svarta ekonomin i Malmö.

Målområde - En god organisation
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att
säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar
Agenda 2030 fokus på
3 God hälsa och välbefinnande
5 Jämställdhet
8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt

Agenda 2030 verkar även
för
1 Ingen fattigdom
10 Minskad ojämlikhet

Planeringskommentar mandatperiod
Valnämnden ska upprätthålla god valkompetens inom kommunen och utforma strategier för att förbättra
arbetsmiljön för röstmottagare vid kommande val.
Valnämnden ska genomföra en översyn av rekryteringsprocessen för att säkerställa en jämlik fördelning
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bland ordföranden och vice ordföranden i valdistrikten inför kommande val.
Valnämnden har påbörjat en utredning av arvoderingssystemet för att skapa ett mer rättvist, lättbegripligt
och administrativt mer lätthanterligt system inför kommande val.
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning
Agenda 2030 fokus på

Agenda 2030 verkar även för

4 God utbildning för alla
8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt

11 Hållbara städer och samhällen
16 Fredliga och inkluderande samhällen
17 Genomförande och globalt
partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod
Valnämndens valkansli ska vara aktivt i det nationella kommunnätverket för valadministration.
Valnämndens valkansli ska delta i referensgrupp för regeringens vallagsöversyn
Valnämndens valkansli ska delta vid nationella och internationella webinar kring genomförande av val i en
pandemikontext.
Valnämnden och dess valkansli ska genomföra ett studiebesök i samband med kommunval i Danmark
(2021-11-16). Valnämndens presidium ska tillsammans med valkansliet genomföra ett studiebesök i
samband med stortingsval i Norge (2021-09-13). Syftet med studiebesöken är att studera hur val
genomförs i vår närmiljö ur ett Covid-19 perspektiv, valprocessen i allmänhet, valteknologi, samt
hantering av förtidsröstning.
Valkansliets bemanning ska särskilt under 2021 genomgå en utbildning i det valadministrativa systemet
inför hanteringen av RKR-valet 2022.
Valnämndens valkansli ska vara aktivt i en nationell brukarförening för att utveckla det valadministrativa
systemet att bli mer användarvänligt, funktionellt och tillgängligt.
Kommunfullmäktigemål - Fler Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva
att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet,
professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den
digitala utvecklingen
Agenda 2030 fokus på
5 Jämställdhet
10 Minskad ojämlikhet
11 Hållbara städer och samhällen
16 Fredliga och inkluderande
samhällen

Agenda 2030 verkar även för
1 Ingen fattigdom
4 God utbildning för alla
8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt
9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur
13 Bekämpa klimatförändringarna
17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod
Valnämnden ska avsluta den under 2020 påbörjade översynen av Malmö stads valdistrikt, identifiera samt
säkerställa nya vallokaler som uppfyller tillgänglighetskrav. Samverkan ska ske med berörda förvaltningar i
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detta arbete.
Valnämndens valkansli ska vara aktivt i en nationell brukarförening för att utveckla det valadministrativa
systemet att bli mer användarvänligt, funktionellt och tillgängligt.
Valnämnden kommer att fortsätta att arbeta med frågor kring elektronisk röstning bl.a. genom att
valnämndens valkansli ingår i Valmyndighetens referensgrupp.
Kommunstyrelsen, tillsammans med samtliga nämnder, ges i uppdrag att tillsammans
med medarbetare och chefer, initiera ett utvecklingsarbete i organisationen med målet
att skapa ett öppet, inkluderande och tryggt Malmö.
Malmö är en växande stad och valnämnden ska avsluta den under 2020 påbörjade valgeografiska
översynen av indelningar i valdistrikt. En ny valdistriktsindelning ger förutsättningar för en bättre service
till malmöborna, och innebära att nya vallokaler ska identifieras och prövas utifrån ett
tillgänglighetsperspektiv i samverkan med andra berörda förvaltningar.
En ökad polarisering och hätskare samhällsdebatt innebär att trygghet- och säkerhetsfrågor kring
valprocessen bör ha högre prioritering även under mellanvalsår. Valnämnden ska i samverkan med andra
aktörer bedriva ett risk- och säkerhetsarbete även under mellanvalsår inför kommande val. Inte minst
frågor kring extern påverkan bör hanteras.
Utifrån värdskapet för den svenska delen av World Pride 2021 är det viktigt att Malmö
tar ytterligare ett kliv i arbetet med att stärka HBTQIA+ -personers rättigheter. Inför
och under 2021 ges därför samtliga nämnder och bolagsstyrelser i uppdrag, att inom
ramen för nämndernas arbete med att integrera tvärsektoriella frågor i planering och
uppföljning säkerställa utveckling av ett tydligt HBTQIA+ -perspektiv i sin verksamhet.
Valnämndens valkansli ska öka sin kompetens för att säkerställa att samtliga valmoment genomsyras av ett
aktivt antidiskriminerande förhållningssätt.
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Plan för verksamheten
År 2021 är ett mellanvalsår vilket innebär att det inte förekommer några planerade val eller omröstningar.
Nämndens arbete är därmed i huvudsak inriktat på att utifrån tidigare genomförda val diskutera
valrelaterade utvecklingsfrågor, strategier och prioriteringar, upprätthålla beredskap, kompetensutveckling
och ge valnämndens permanenta valorganisation möjligheter till deltagande i nationella nätverk och
referensgrupper för valadministration samt till att stärka sin kompetens allmänt kring valprocesser.
2020 har präglats av Covid-19, vilket också har lyft många nya frågor kring hantering inför och under ett
val i en pandemisk kontext. Valnämnden ser ett starkt behov av att dra lärdomar av de val som kommer
att genomföras i Sveriges (lokala folkomröstningar och val till sametinget), samt i grannländerna under
2021. Målsättningen är att kunna genomföra studiebesök i Danmark och Norge i samband med
genomförandet av val. Inför kommande val har valnämnden även identifierat behovet av att utreda
alternativa lokaler för lagerhållning, arkivering samt ett förberedelsearbete kring genomförandet av val i
spåren av Covid-19. Samtliga moment kring förberedelse, genomförande och efterarbete måste därför
analyseras utifrån ett Covid-19 perspektiv.
Det nya politiska landskapet 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.
Inför valen 2018 och 2019 gjorde valnämnden bedömningen att det behövdes ett ökat fokus på trygghetsoch säkerhetsfrågor i samband med valprocessen. Valnämnden anser att säkerhetsfrågor, inte minst kring
extern påverkan, bör ha en högre prioritering även under mellanvalsår.
Malmö är Sveriges snabbast växande storstad. År 2029 förväntas det finnas över 50 000 fler malmöbor än
vad det gör idag. Dessutom pågår en byggboom i Malmö och nya bostäder planeras i så gott som alla delar
av staden. Under 2020 påbörjade valnämnden därför en större valgeografisk översyn av Malmö stads
valdistriktsindelning. Översynen kräver särskild kompetens varpå stadsbyggnadskontoret har involverats
med tillhörande kostnader. Översynen ska enligt planering avslutas under 2021 vilket innebär ekonomiska
kostnader även under 2021.
Nya valdistrikt ställer i sin tur krav på införskaffande av valmaterial, men också på att nya vallokaler
identifieras och att dess tillgänglighet säkerställs. Tillgänglighetsarbetet kräver samverkan med andra
berörda förvaltningar och är därför en ständigt aktuell fråga att hantera även löpande mellan valen.
För att kunna genomföra dessa planerade uppgifter har valnämnden gjort bedömningen att det nya
permanenta valkansliet kräver en bemanning av två 100% tjänster fördelade på tre personer (valchef,
valsamordnare/nämndsekreterare och förtidsröstsamordnare) fram till september 2021. I samband med
att valorganisationen går in i skarpt förberedelseläge inför RKR-val 2022 utökas bemanningen fr.o.m. 1
oktober 2021 med ytterligare en 100 % tjänst (då totalt tre 100 % tjänster). Kostnaden för denna ökning
ingår i det upprättade SLA (Service Level Agreement) som reglerar överenskommelsen mellan
valnämnden och kommunstyrelsen kring personalkostnader relaterade till bemanning av valkansliet, och
som sträcker sig t.o.m. 2022.
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Plan för ekonomin
För andra gången går den nya permanenta valorganisationen in i ett mellanvalsår 2021. Kostnaden för
valkansliet faktureras från stadskontoret efter ett SLA som tecknats mellan valnämnden och stadskontoret
för åren 2020 - 2022. Den totala kostnaden för ett valkansli, bemanning, kontorsarbetsplatser, interna
OH-kostnader, arbetsredskap och övriga kringkostnader med koppling till bemanningen under
mellanvalsåret 2021 beräknas till 2 041 000 kronor (motsvarande för år 2020 är 1 768 000 kronor).
Utöver kostnaden för ett bemannat valkansli beräknas valnämndens driftkostnader år 2021 uppgå till
828 000 kronor (arvoden till förtroendevalda, lagerlokalshyra, underhållslicenser mm).
Översyn av Malmö stads valdistrikt som påbörjades 2020 beräknas medföra extern konsultkostnad på
50 000 kronor under 2021.
Under året planeras två utrikes studiebesök (Danmark och Norge) som tillsammans beräknas kosta
100 000 kronor.
Sammanlagt beräknas valnämndens totala kostnader 2021 därmed uppgå till 3 019 000 kronor, vilket
innebär att valnämndens behov av kommunbidrag beräknas ligga i paritet med beviljat kommunbidrag för
mellanvalsåret 2020, med en sedvanlig uppräkning.

Resultaträkning
Tkr

Prognos 2020

Budget 2021

Förändring

-217

-328

-111

-42

-132

-90

Totala personalkostnader

-259

-460

-201

Lokal- och markhyror

-321

-325

-4

-2 043

-2 234

-191

Totala övriga kostnader

-2 364

-2 559

-195

Nettokostnad exkl. finansnetto

-2 623

-3 019

-396

2 796

3 019

223

173

0

-173

-2 623

-3 019

-396

Bidrag
Övriga intäkter
Totala intäkter
Lönekostnader
PO-Pålägg
Övriga personalkostnader

Övriga kostnader
Avskrivningar

Kommunbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat
Nettokostnad
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Resultaträkning
Budget för mellanvalsåret 2021 kan jämföras med budget för år 2020 som också var ett mellanvalsår.
Förändringen av valorganisationen med start 2018 innebar en förstärkning i bemanning i den permanenta
organisationen som även ligger kvar under mellanvalsåren.
Köpta tjänster av stadskontoret för valkansliet uppgick år 2017, innan översynen av valorganisationen, till
endast 270 000 kronor. År 2021 är valkansliet budgeterat att kosta 2 041 000 kronor, (motsvarande år
2020, 1 768 000 kronor). Posten ligger i övriga kostnader. Bemanningen förstärks med ytterligare en tjänst
fr.o.m. 1 oktober vilket gör att kostnaden är högre för år 2021. Även lönekostnaden ökar något under år
2021 i jämförelse med år 2020, vilket beror på ökad aktivitet.
Köpta tjänster för översyn av valdistrikt är budgeterade till 50 000 kronor, vilket är 150 000 kronor lägre
än budget år 2020. Totalt kommunbidrag för år 2021 uppgår till 3 019 000 kronor, jämfört med år
2020, 2 796 000 kronor (här ingår en tillfällig minskning på 200 000 kronor).
Tkr

Budget 2020

Budget 2021

Förändring

-200

-328

-128

-80

-132

-52

Totala personalkostnader

-280

-460

-180

Lokal- och markhyror

-315

-325

-10

-2 201

-2 234

-33

Totala övriga kostnader

-2 516

-2 559

-43

Nettokostnad exkl. finansnetto

-2 796

-3 019

-223

2 796

3 019

223

0

0

0

-2 796

-3 019

-223

Prognos 2020

Budget 2021

Förändring

0

0

0

0

0

0

Bidrag
Övriga intäkter
Totala intäkter
Lönekostnader
PO-Pålägg
Övriga personalkostnader

Övriga kostnader
Avskrivningar

Kommunbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat
Nettokostnad

Investeringsram
Typ av investering

Summa
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