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Sammanfattning

År 2020 har varit ett mellanvalsår vilket inneburit att det inte förekommit några planerade val
eller omröstningar i kommunen. Valnämndens förvaltningsorganisation har under året löpande
arbetat med administration av valnämndsärenden, valrelaterade utredningar samt utvecklingsoch säkerhetsfrågor.
Valnämndens valorganisation har under 2020 fokuserat mycket arbete på en valgeografisk
utredning. I detta arbete har intern kompetens kunnat nyttjas på ett sätt som bidragit till 138 000
kronor i lägre kostnader jämfört med budgeterad konsultkostnad. Med anledning av
Coronaviruspandemin har nationella nätverksträffar och konferenser genomförts digitalt istället
för fysiskt vilket också har inneburit minskade kostnader för resor och sammankomster.
Den positiva budgetavvikelsen för valnämnden år 2020 är totalt 181 000 kronor.
I ärendet föreligger förslag till årsanalys 2020.
Förslag till beslut

Valnämndens arbetsutskott föreslår valnämnden besluta
1. Valnämnden godkänner Årsanalys 2020
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Valnämndens arbetsutskott 2021-02-16
Valnämnden 2021-02-23
Ärendet

År 2020 har varit ett mellanvalsår vilket inneburit att det inte förekommit några planerade val
eller omröstningar i kommunen. Det bör dock nämnas att extraval inte har kunnat uteslutas
varpå en beredskap har upprätthållits under hela året.
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Valnämndens förvaltningsorganisation har under året löpande arbetat med administration av
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valnämndsärenden, valrelaterade utredningar samt utvecklings- och säkerhetsfrågor.
Bemanningen har under 2020 bestått av två st. 100 % tjänster fördelat på tre personer (varav en
längre föräldraledighet). Kostnaden för ett upprättat valkansli 2020 har reglerats genom en
överenskommelse mellan Stadskontoret och valnämnden via ett SLA som sträcker sig över
perioden 2020–2022.
Med anledning av Coronaviruspandemin har nationella nätverksträffar och konferenser
genomförts digitalt istället för fysiskt. Även planeringsdagar och eventuella studiebesök för
valnämnd och valkansli har skjutits på framtiden. Detta har inneburit minskade kostnader för
resor och sammankomster.
Valnämndens valorganisation har under 2020 fokuserat mycket arbete på valrelaterade
utredningar varav främst en valgeografisk utredning. I valnämndens budget 2020 har nämnden
tagit höjd för särskilda kostnader för extern konsulthjälp i det fall nödvändig kompetens inte
gick att finna inom Malmö stad. Det nära samarbetet med stadsbyggnadskontoret och
stadskontorets enhet för statistik och analys har dock inneburit att intern kompetens har kunnat
nyttjas på ett sätt som bidragit till 138 000 kronor i lägre kostnader jämfört med budgeterad
konsultkostnad.
Tillsammans med övriga avvikelser på 43 000 kronor är den totala positiva budgetavvikelsen för
valnämnden år 2020 181 000 kronor.
I ärendet föreligger förslag till årsanalys 2020.
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