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Sammanfattning

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 samt fastställa den interna budgeten.
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. 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
hantering av val i en pandemikontext.
Den totala kostnaden för valnämnden 2021 beräknas 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.
Den totala kostnaden 2021 är beräknad utifrån upprätthållandet av ett funktionellt valkansli,
valnämndens driftkostnader, utförandet av en valgeografisk översyn samt genomförandet av två
studiebesök.
Förslag till beslut

Valnämndens arbetsutskott föreslår valnämnden besluta
1. Valnämnden godkänner nämndsbudget 2021
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse VNAU 210119 Nämndsbudget 2021
Nämndsbudget 2021 (Valnämnden)

Beslutsplanering

SIGNERAD

Valnämndens arbetsutskott 2021-01-19
Valnämnden 2021-01-26

2 (2)
Ärendet

I ärendet föreligger förslag till valnämndens nämndsbudget 2021.
Valnämndens 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 och fastställa den interna budgeten.
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 arbeta 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.
Valnämndens budget 2021
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 hantering av
val i en pandemikontext samt upprätthålla en beredskap för eventuellt extraval 2021.
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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