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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 80 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 2021 är en mellanvalsperiod och verksamheten har bestått i att arbeta med verksamhetsutveckling 
och förarbetet inför kommande val. Den största delen har bestått i att granska samtliga vallokaler och 
förtidsröstningslokaler under året för att ha lämpliga vallokaler nästa år och då fokuserat på 
tillgängligheten. 

2 Nämndens verksamhet 1 

2.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 
Tkr Bokslut 2019 Bokslut 2020 Budget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse 

Statsbidrag 3 195 0 0 0 0 

Avgifter och övriga 
intäkter 2 0 0 0 0 

Summa intäkter 3 197 0 0 0 0 

Personal -5 157 -751 -760 -889 -129 

Lokaler -233 -162 -233 -178 55 

Material och tjänster -1 084 -137 -107 -463 -356 

Kapitalkostnader      

Summa kostnader -6 474 -1 050 -1 100 -1 530 -430 

Buffert (endast i 
budget)      

Nettokostnad -3 277 -1 050 -1 100 -1 530 -430 

Kommunbidrag 4 025 1 000 1 100 1 100 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 748 -50 0 -430 -430 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

   430 430 

Godkända 
"öronmärkta" projekt      

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 748 -50 0 0 0 

Ackumulerat resultat 600 600    
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Resultatanalys 
Valnämnden erhöll år 2021 ett kommunbidrag som uppgick till 1 100 tkr. Nämnden fick även beviljat 
att behålla 600 tkr av sitt överskott från 2020. Av det beviljade ackumulerade resultatet på 600 tkr har 
nämnden behövt nyttja 430 tkr för att rusta sig inför kommande val. För medlen har det gjorts 
kompletteringar av valmaterial såsom valskärmar, tillgänglighetspassade valskärmar, valurnor till valdag 
samt valurnor till förtidsröstningen. En annan kostnad som debiterats 2021 är ombyggnationen av 
valstugorna. Valnämnden har haft valstugor uppställda på Stora Torget samt Knalleland som varit 
mycket populära under åren och som har bidragit till ett ökat valdeltagande. För att kunna ha centrala 
förtidsröstningslokaler krävs en ombyggnad av stugorna och dessa blir nu rymligare för att kunna 
användas vid valet och öka tillgängligheten. 

Valnämnden har genomfört flertalet åtgärder för att kommande val ska kunna genomföras på ett 
rättssäkert sätt. Valnämndens organisation har stärkts inför allmänna valen 2022 och en valhandläggare 
har anställts för att påbörja förarbetet inför valet och därav ökade personalkostnader. Under 2021 har 
valkansliet även gjort en översyn av samtliga vallokaler och förtidsröstningslokaler för att uppfylla 
tillgänglighetskraven. Flera av vallokalerna är nya som är rymligare och har separata in- och utgångar 
vilket leder till bättre köflöden och de tidigare platserna vilka nämnden fått synpunkter på har ersatts. 

En ny valdistriktssindelning har fastställts för att få en för väljarna lämpligare indelning med hanterligt 
antal röstberättigade i varje distrikt och en rimligare geografisk utformning av distrikten. Slutligen har 
flera av de planerade åtgärderna för året avklarats och nämnden är desto mer rustade inför valåret. 

2.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 Budget 2021 Bokslut 

2021 Avvikelse 

Allmänna val -3 277 -1 050 -1 100 -1 530 -430 

Summa -3 277 -1 050 -1 100 -1 530 -430 

2.3 Verksamhetsanalys 
Valnämndens kansli har en heltidsanställd Valledare. När det är valår tillkommer tidsbegränsade tjänster 
för att kunna genomföra ett val samt rekryteringen av röstmottagare. Det kommer behöva rekryteras 
ca 800 röstmottagare för att klara förtidsröstningen, ambulerande röstmottagningen och valdagen. 

Under år 2021 har Valnämnden haft fem sammanträden och arbetat med valdistriktsindelningen, 
förbereda för nya lagkrav i röstmottagningen samt planering inför kommande val. I övrigt har nämnden 
behandlat verksamhetsärenden och beslutat om ordinarie nämndsärenden som berör Valnämnden. 
Underskottet om -430 tkr kan härledas till kostnader för valhandläggare, ombyggnation av valstugor 
och komplettering med nödvändigt valmaterial. Underskottet vägs upp med hjälp av det ackumulerande 
resultatet och Valnämnden har 170 tkr kvar av det ackumulerande resultatet som inte kunde nyttjas pga 
upphandlingar som tagit längre tid än beräknat. 

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. 
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3 Konsekvenser av coronaviruset 
Med anledning av situationen med covid-19 pandemin påverkades Valnämndens sammanträden och de 
flesta av dessa har skett digitalt för att förhindra smittspridning. I övrigt har inte verksamheten 
påverkats av pandemin. 
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