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1 Inledning 
Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomförandet av de allmänna valen till Riksdag, 
Regionfullmäktige, Kommunfullmäktige och valet till Europaparlamentet samt för av Riksdagen, 
Regionfullmäktige och Kommunfullmäktige beslutade folkomröstningar. 

Borås Stad är indelad i tre valkretsar, som i sin tur är indelade i valdistrikt. Borås Stad har sammanlagt 
83 valdistrikt som har olika antal röstberättigade. Varje valdistrikt betyder i praktiken en vallokal, där 
Valnämnden använder sig av kommunens befintliga lokaler i den mån det är möjligt, som exempelvis 
grundskolor och gymnasieskolor. 

År 2020 är en mellanvalsperiod och verksamheten har bestått i att utvärdera genomförandet av EU-
valet 2019 och arbeta med verksamhetsutveckling inför kommande val. Dessvärre har flertalet åtgärder 
inte kunnat genomföras som planerat på grund av rådande pandemi. Tilltänkta studiebesök och 
omvärldsbevakningar har inte genomförts då besök ute i verksamheterna inte varit lämpligt med tanke 
på smittspridning. 
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2 Nämndens verksamhet 1 

2.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 
Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Statsbidrag 2 364 3 195 0 0 0 

Avgifter och övriga 
intäkter 6 2 0 0 0 

Summa intäkter 2 370 3 197 0 0 0 

Personal -4 872 -5 157 -812 -751 61 

Lokaler -365 -233 -162 -162 0 

Material och tjänster -1 128 -1 084 -26 -137 -111 

Kapitalkostnader      

Summa kostnader -6 365 -6 474 -1 000 -1 050 -50 

Buffert (endast i 
budget)      

Nettokostnad -3 995 -3 277 -1 000 -1 050 -50 

Kommunbidrag 4 150 4 025    

Resultat efter 
kommunbidrag 155 748 -1 000 -1 050 -50 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända 
"öronmärkta" projekt      

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 155 748 -1 000 -1 050 -50 

Ackumulerat resultat   -600  600 

Resultatanalys 
Valnämnden erhöll år ett kommunbidrag som uppgick till 1 000 tkr. Nämnden fick även beviljat att 
behålla 600 tkr av sitt överskott från 2019. Det ackumulerade resultatet på 600 tkr har inte nämnden 
kunnat nyttja med hänvisning till covid-19 pandemin. Därav är nämnden i behov att få behålla dessa 
medel för att kunna genomföra flertalet åtgärder för att kommande val ska kunna genomföras på ett 
rättssäkert sätt och begär att få behålla dessa från år 2020 års resultat.  Anledningen till detta är för att 
stärka Valnämndens organisation inför kommande val 2022. Vallagsändringen kräver en översyn av 
samtliga vallokaler och förtidsröstningslokaler för att uppfylla tillgänglighetskraven. Dessutom behöver 
samtliga lokaler numera vara utformade så att kraven på avskärmningar av valsedelsställen kan 
uppfyllas. Flertalet av tidigare använda förtidsröstningslokaler kommer inte kunna användas till 
kommande val och därför krävs det en omfattande översyn, som dokumenteras i valdatasystemet 
Kaskelot. Detta påverkar även de valstugor som Valnämnden haft uppställda på Stora Torget samt 
Knalleland som varit mycket populära under åren och som har bidragit till ett ökat valdeltagande, 
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utredning samt eventuell ombyggnad av de tre stugorna behöver genomföras om de fortsatt ska 
användas. 

Därtill måste en bredare översyn göras av valdistriktsindelningen, särskilt där Länsstyrelsen lade 
samman flera distrikt inför valet 2019 till EU-parlamentet, för att få en för väljarna lämpligare indelning 
med hanterligt antal röstberättigade i varje distrikt och en rimligare geografisk utformning av distrikten. 

2.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Allmänna val -3 995 -3 277 -1 000 -1 050 -50 

Summa -3 995 -3 277 -1 000 -1 050 -50 

2.3 Verksamhetsanalys 
Valnämndens kansli har en heltidsanställd Valledare. När det är valår tillkommer 3 tidsbegränsade 
tjänster för att kunna genomföra ett val samt rekryteringen av röstmottagare. 

Under år 2020 har Valnämnden haft tre sammanträden och arbetat med att utvärdera genomförandet 
av Europaparlamentsvalet 2019 samt planering inför kommande val. I övrigt har nämnden behandlat 
verksamhetsärenden och beslutat om ordinarie nämndsärenden som berör Valnämnden. 

Underskottet om -50 tkr kan härledas till kostnader för valdatasystemet Kaskelot som blev högre än 
budgeterat. 

2.4 Jämställdhetsperspektivet 
Valnämnden arbetar för att ha en jämställd förvaltning. Det arbetas löpande med detta och när 
rekrytering sker anställs personalen efter kompetens. Jämställda löner sätts sedan utifrån ålder, 
arbetslivserfarenhet samt utbildning. 

3 Konsekvenser av coronaviruset 
Med anledning av situationen med covid-19 pandemin påverkades Valnämndens planerade verksamhet 
för år 2020. Nämnden har inte kunnat inventera sina tidigare använda vallokaler och granska dem 
utifrån tillgänglighetsdirektivet på grund av att verksamheterna inte är öppna för besök under pandemin 
med hänvisning till smittspridningen. Dessa åtgärder måste nämnden genomföra under 2021 års 
verksamhet inför kommande val. 
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