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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.
Under år 2019 genomfördes valet till Europaparlamentet.
Europaparlamentsvalet genomfördes med en delvis förändrad vallag, bland annat innebärande att
valsedelsställen skulle avskärmas för att förbättra skyddet av valhemligheten.
Europaparlamentsvalet genomfördes utan att några inkomna, anmälda incidenter från
Valprövningsnämnden har rapporterats. Valnämndens kansli har utvärderat årets val och har fått in
värdefulla förbättringsförslag från röstmottagare genom enkäter. Detta kommer beaktas i Valnämndens
framtida arbete med val. Under valperioden tjänstgjorde ca 650 personer i förtidsröstningen samt
röstmottagningen i vallokalerna på valdagen.

2 Nämndens verksamhet 1
2.1 Resultat
Ekonomiskt sammandrag
Tkr

Bokslut 2017

Statsbidrag

Bokslut 2018

Budget 2019

Bokslut 2019

Avvikelse

2 364

2 700

3 195

495

Avgifter och övriga
intäkter

1

6

0

2

2

Summa intäkter

1

2 370

2 700

3 197

497

Personal

-689

-4 872

-5 651

-5 157

494

Lokaler

-219

-365

-410

-233

177

Material och tjänster

-285

-1 128

-664

-1 084

-420

-1 193

-6 365

-6 725

-6 474

251

-1 192

-3 995

-4 025

-3 277

748

Kommunbidrag

950

4 150

4 025

4 025

0

Resultat efter
kommunbidrag

-242

155

0

748

748

-242

155

0

748

748

Kapitalkostnader
Summa kostnader
Buffert (endast i
budget)
Nettokostnad

Godkänt
ianspråktaget
ackumulerat resultat
Godkända
"öronmärkta" projekt
Resultat jfr med
tillgängliga medel
Ackumulerat resultat
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Resultatanalys
Utfallet visar på ett överskott om 748 tkr. Överskottet beror på att Valnämnden erhöll ett högre
statsbidrag än budgeterat. Statsbidraget blev högre med anledning av vallagsändringen som innebar en
högre kostnad för nämnden med inköp av avskärmningar till valsedelställen samt att extra
röstmottagare behövde rekryteras.
En annan grund till överskottet är att projektanställd personal avslutat sina anställningar tidigare än
beräknat samt att valledaren varit föräldraledig i 6 månader.
Valnämnden har även fått 500 tkr i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
(MUCF) för att arbeta med att öka valdeltagandet i valet till Europaparlamentet 2019.
Valnämnden kommer att begära att få behålla 600 tkr av sitt överskott från 2019. Anledningen till detta
är för att stärka Valnämndens organisation inför kommande val 2022. Den nya vallagsändringen kräver
en översyn av samtliga vallokaler och förtidsröstningslokaler för att uppfylla tillgänglighetskraven.
Dessutom behöver samtliga lokaler numera vara utformade så att de nya 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. 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;
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
Bokslut
2017

Bokslut
2018

Budget 2019

Bokslut
2019

Avvikelse

Allmänna val

-1 192

-3 995

-4 025

-3 277

748

Summa

-1 192

-3 995

-4 025

-3 277

748

Tkr

2.3 Verksamhetsanalys
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.
Valnämndens kansli har en heltidsanställd valledare sedan juni 2013. När det är valår tillkommer tre
tidsbegränsade tjänster för att kunna genomföra ett val samt rekrytering av röstmottagare.
Inför valet 2019 anlitade Valnämnden ca 650 röstmottagare för att tjänstgöra i förtidsröstningen och på
valdagen. Utöver detta anställdes en projektsamordnare och två valinformatörer för att genomföra
projektet öka valdeltagandet i Europaparlamentsvalet som beslutades av Valnämnden. Under den mest
intensiva valperioden var flertalet tjänstepersoner från Stadsledningskansliet behjälpliga i valarbetet.
Under år 2019 har Valnämnden haft åtta sammanträden och arbetat med planering samt genomförande
av Europaparlamentsvalet 2019. Det har genomförts flertalet utbildningar för ordföranden, vice
ordföranden samt röstmottagare som tjänstgjort i förtidsröstningen samt på valdagen för att de ska
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klara sina uppdrag.
I projektet öka valdeltagandet har Valnämndens kansli haft en samordnande roll och utbildat flertalet
tjänstepersoner inom Borås Stad som träffar medborgare dagligen. Utbildningens fokus har varit att
informera om rösträtt, valets genomförande samt det viktiga budskapet att använda sin röst.
I övrigt har nämnden behandlat verksamhetsärenden och beslutat om ordinarie nämndsärenden som
berör Valnämnden.
Valdatasystemet Kaskelot har använts för andra gången i samband med årets val. Med hjälp av
valdatasystemet har arbetssättet effektiviserats gällande rekryteringen av röstmottagare samt bemanning
av valdistrikten. Efter varje genomfört val träffar Valnämndens kansli ett valnätverk samt
systemleverantören av Kaskelot för att utvärdera systemet och förbättra valprocessen.
Vid detta val användes ett schemaprogram för att lättare kunna planera och strukturera röstmottagarnas
scheman för de som tjänstgjorde i förtidsröstningen. Valnämndens kansli använde sig av Timecare som
Vård- och äldreförvaltningen använder som schemaprogram. Detta arbetssätt blev både effektivare
samt att det blev bättre och tydligare för berörda röstmottagare.

2.4 Verksamheten 2019
Efter Europaparlamentsvalet 2019 blev utfallet enligt nedan samt en jämförelse med
Europaparlamentsvalet 2014.
Valdeltagande

Röstande

Antal röstberättigade

Borås, 2019

53,77 %

44 182

82 166

Borås, 2014

49,85 %

40 100

80 436

Sverige, 2019

55,27 %

4 187 762

7 576 917

Sverige, 2014

51,07 %

3 758 951

7 359 962

2.5 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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