Verksamhetsberättelse 2020
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Övriga bilagor
I valnämndens internbudget 2020 finns inga bilagor.
Nämndens uppdrag
Valnämnden har enligt Linköpings kommuns reglemente i uppdrag att svara för:
- genomförande av val i enlighet med bestämmelserna i vallagen, kommunallagen, folkomröstningslagen, lagen om
kommunala folkomröstningar
- övriga till området hörande lagar, förordningar och föreskrifter.
I detta uppdrag ingår bland annat att valnämnden vid val ska utse och utbilda röstmottagare, se till att det finns
vallokaler och ansvara för förtidsröstningen i kommunen. Nämnden ansvarar också för den preliminära räkningen av
rösterna dels på valkvällen och under onsdagen, veckan efter valdagen. Valen ska genomföras på ett rättssäkert sätt.
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Nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys
Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av valnämndens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget
och förvaltningens verksamhetsplan. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser dras för att ta fram
planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser
används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade
ramar och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal
Under 2020 har valnämnden haft ett sammanträde, för att bland annat besluta om internbudget 2021, besluta om
uppdrag som rör översyn av valdistriktsindelningen inför valet 2022 samt följa upp de uppdrag som Kommunkansliet
arbetar med.
På uppdrag av valnämnden bedriver Kommunkansliet viss förberedande verksamhet inför valet 2022. Exempel på
aktiviteter är arbete med att finna nytt valförråd, att förbättra och effektivisera arbetet med rekrytering av röstmottagare
samt schemaläggning av röstmottagare.
Det finns, liksom tidigare, fortfarande behov av att prioritera genomförandet av val i högre grad. Den organisation och
de arbetssätt som tagits fram under val till riksdag, kommun och landsting 2018 och val till Europarlamentet 2019
behöver fortsätta att implementeras och utvecklas, men framförallt behöver kontinuitet och långsiktighet över tid
uppnås. Detta för att valorganisationen ska kunna behålla den upparbetade kompetensen och minska sårbarheten.
Behovet av personella och ekonomiska resurser kommer även fortsättningsvis att öka med tanke på bland annat
säkerhet, befolkningsutveckling och förändringar av vallagen. För att möta detta behov arbetar Kommunkansliet
strukturerat när det gäller målstyrning, budget och internkontroll för valnämnden, satsningar på digitalisering,
ytterligare modernisering av arbetssätt samt nya lokaler för förvaring av valmaterial.
I valnämndens internbudget för 2020 finns det inga nämndmål och heller inga bilagor i form av verksamhetsplan eller
internkontrollplan varför detta inte går att kommentera. I internbudget 2021 med plan för 2022-2024 finns dock
nämndmål och bilagor i form av verksamhetsplan och internkontrollplan för att valnämnden ska arbeta på ett
strukturerat sätt vad gäller mål- och verksamhetsstyrning.
Valnämnden redovisar inga negativa avvikelser och därmed ingen påverkan på internbudget eller verksamhet 2021.
Däremot har valnämnden i internbudget 2021 med plan för 2022-2024 särskilt lyft kostnaden för lokalhyra/valförråd,
som kan komma att öka under budgetåret i och med att Kommunkansliet fått i uppdrag att hitta en större och mer
funktionell lokal för allt valmaterial. Under 2021 har nämnden bedömt att det är rimligt att sammanträda tre gånger, för
att få kontinuitet i arbetet och få återkoppling på och kunna fatta beslut när det gäller de uppdrag som pågår. Kostnaden
för arvoden beräknas därför att bli högre.
Ekonomi
Ekonomi, belopp tkr
Verksamhetens nettokostnader
varav nettokostnader för coronapandemin
Investeringar, netto

Bokslut
2020
180
0
0

Budget
2020
203
0

Avvikelse

0

23
0
0

Väsentliga avvikelser
Valnämnden redovisar en positiv avvikelse med 23 tkr jämfört med budget vilket till största del beror på att
valnämndens nuvarande valförråd inte uppbär en hyreskostnad på 100 tkr. Kommunkansliet bedriver dock ett
förberedande arbete kring nytt valförråd där plan är att ett nytt valförråd ska vara valnämnden tillhanda år 2021.

Viktiga beslut och händelser
Händelser


Valmyndigheten har beslutat om fem ställningstaganden i frågor om val
o Ställningstagande avseende anmälan om samtycke till kandidatur
o Ställningstagande avseende avskärmning av platsen för valsedlar
o Ställningstagande angående tidsramar för ambulerande röstmottagning
o Ställningstagande avseende röstmottagarnas utbildning
o Ställningstagande angående valsedlarnas ordning i valsedelställen
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Ekonomi
Driftsammandrag
Resultat 31 december 2020
Driftsammandrag, netto tkr
Verksamhet

Statsbidrag Valmyndigheten
Arvoden, förlorad arbetsförtjänst
Lokalkostnader vallokaler, förråd m m
Övrigt material
Post och transport
Administrativa tjänster
Data och tele
Datalicenser
Konsulter, tolkar, kommunikation
Övriga kostnader, annonser, soc medier etc
Summa

Bokslut
2020

0
50
74
0
4
9
3
36
0
4
180

Budget
2020

0
30
100
0
0
15
0
35
23
0
203

Avvikelse

0
-20
26
0
-4
6
-3
-1
23
-4
23

Redovisat
samma
period
föregående
år
-3 455
3 905
195
54
192
778
30
141
0
364
2 204

.

Nettoeffekt av coronapandemin som ingår
i tabellen ovan, netto tkr
Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i
driftsammandraget ovan, enligt separat
specifikation i Verksamhetsberättelsen

Bokslut
2020

Budget
2020

0

0

Avvikelse
0

Analys och kommentar
I valnämndens budget för 2020 är det inte avsatt medel för något sammanträde. Posten ”Arvoden, förlorad
arbetsförtjänst” redovisar ett underskott som beror på att valnämnden har haft ett sammanträde som inte var planerat när
valnämndens internbudget för 2020 fastställdes. Det har i tidigare delårsrapporter och månadsrapporter under 2020
prognosticerats ett underskott med anledning av att valnämnden har haft ett sammanträde. Trots att valnämnden har
genomfört ett sammanträde är nämndens resultat i nivå med budget.
Valnämnden bedömer att det är nödvändigt att förändra arbetssättet kring rekrytering och utbildning av röstmottagare,
att fortsätta med den nya externa hanteringen av förtidsröster samt att ordna mer ändamålsenliga lokaler för förvaring av
valmaterial till valet 2022. Baserat på ovanstående har valnämnden därför flaggat för ett behov av utökade resurser till
valet 2022, som kommer att krävas för att möta den fortsatta utvecklingen och för att kunna genomföra rättssäkra val
även i framtiden.

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin
Coronapandemin bedöms inte ha haft någon påverkan på valnämndens internbudget eller verksamhet 2020.

