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1 Årsrapportens disposition   

Myndigheten ska senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse till regeringen 

om sin verksamhet under det senaste kalenderåret och om kostnaderna för verksamheten. 

Eventuella förändringar av kostnaderna ska förklaras. 

Årsrapporten inleds med ett avsnitt som innehåller allmän information om 
Valmyndighetens uppdrag och organisation. Därefter följer en sammanfattning av 
verksamhet under året som redovisas i avsnitt tre. Där beskrivs prestationer och 
måluppfyllelse. I avsnitt fyra beskrivs de viktigaste aktiviteterna som genomförts 
under 2021 mer detaljerat. Avsnitt fem innehåller en beskrivning av uppdrag som 
Valmyndigheten alltid har beredskap för. Internationellt samarbete beskrivs i avsnitt 
sex följt av den kortfattade ekonomiska redovisningen i kapitel sju. 

  

2 Om Valmyndigheten 

2.1 Uppdrag 

Valmyndigheten ansvarar, enligt förordningen (2007:977) med instruktion för 
Valmyndigheten, centralt för genomförandet av val och landsomfattande folkomröstningar 
och ska i övrigt fullgöra de uppgifter som den centrala valmyndigheten har enligt lag eller 
förordning. Valmyndigheten är nationell kontaktpunkt både för val och för 
medborgarinitiativ inom EU liksom behörig myndighet enligt förordningen om en 

gemensam digital ingång ((EU) 2018/1724). 

Valmyndighetens nämnd har beslutat om en inriktning som ska styra 
Valmyndighetens arbete 2018 – 2022. Inriktningen används i 
verksamhetsplaneringen för respektive år. Den anger att Valmyndigheten ska vara en 
öppen, pålitlig och utvecklingsinriktad myndighet som bidrar till ett högt förtroende 
för valsystemet. För att Valmyndigheten ska lyckas med sitt uppdrag och bedriva ett 
aktivt utvecklingsarbete krävs ett aktivt samarbete med den samlade 
valadministrationen (länsstyrelser, kommuner och utlandsmyndigheter), Sveriges 
Kommuner och Regioner, Statistiska Centralbyrån m.fl. En utgångspunkt i 
samarbetet är att Valmyndigheten ska stärka sin roll som nav och motor i den 
samlade valadministrationen. 

 

2.2 Organisation 

Valmyndigheten leds av en nämnd som sammanträder ca sex gånger per år. Arbetet 
utförs av ett kansli och leds av en kanslichef. Vid årsslutet 2021 hade 
Valmyndighetens kansli 31 anställda varav en tjänstledig. Av de anställda var 23 
kvinnor och 8 män. Det är en ökning med 11 personer sedan förra årsskiftet. 
Ökningen beror på att Valmyndigheten beviljats medel från MSB för att arbeta med 
att öka skyddet av valet, samt att Valmyndigheten vid årsskiftet fick ett stärkt 



 
      

 Rapport 4(15) 

 Datum Dnr  

 2022-02-18 VAL-136  

   

  
 

 

uppdrag kring utbildningsproduktion. Antalet årsarbetskrafter var 29 och har varit 
det under flera års tid.  
 
Valmyndighetens kansli är indelat i två enheter, se bild nedan. 

 
 

3 Sammanfattning av verksamheten under året 

 

Nedanstående tabell visar Valmyndighetens slutprestationer under året och sedan 

2011. De slutprestationer Valmyndigheten arbetar med skiljer sig åt mellan åren 

beroende på om det är val och på typ av val.   
 

Tabell 1 Antal avslutade slutprestationer 

 Slutprestationer, 

antal avslutade  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Val till riksdag,  
kommun och region  

- - - 1 - - - 1 - - - 

Val till  
Europaparlamentet  

- - - 1 - - - - 1 - - 

Val till Sametinget  - - 1 - - - 1 - - - 1 

Nationell 

folkomröstning  

- - - - - - - - - - - 

Kommunal 

folkomröstning  

1 4 6 12 - 3 3 5 3 4 5 

Extra val  - - - - - - - - - - - 

Omval  2 - - - 1 -   1 - - 

Medborgarinitiativ  - - 1 3 - - 1 1 2 1 1 

Summa  3 4 8 17 1 3 5 7 7 5 7 

 

Under 2021 har inga nationella val genomförts men däremot val till Sametinget och  
fem kommunala folkomröstningar. Ett medborgarinitiativ kontrollerades under året.  

  
 

Kanslichef

Utvecklingsenhet Valenhet
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Tabell 2: Valmyndighetens arbetade tid 2021 har fördelat sig på verksamhetsområden 

enligt nedan. 

Arbetad tid fördelad på 

verksamhetsområde 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

         
 

Förvaltning 13 776 11 045 11 850 12 787 6 510 4 521 7 065 8 406 13912 

Valsystemet 6 577 5 076 8 780 12 455 10 292 5 382 15 991 12 359 10342 

Val och Folkomröstningar 15 426 27 499 8 115 3 917 14 012 25 096 22 619 6 979 16158 

Medborgarinitiativ 2 295 1 173 716 144 347 125 195 137 179 

Nytt IT-stöd 
     

9 667 42 694 64 625 88 250 

Summa timmar 38 074 44 793 29 461 29 303 31 161 44 791 88 564 92 506 128900 

 

Tabellen ovan visar att andelen arbetade timmar nedlagda på valarbete (Valsystemet och Val 
och folkomröstningar) inte ökat under de år som tabellen visar. Det är problematiskt då 
behoven ökat dramatiskt och förändringar i omvärlden ökar efterfrågan på Valmyndighetens 
arbete. Under 2021 är återigen det antal timmar som lagts ned inom det projekt som 
utvecklar nytt IT-stöd för valadministrationen, större än det antal timmar som 
Valmyndighetens anställda totalt arbetat, vilket återspeglar IT-stödets komplexitet och 
projektets prioritering. Valmyndighetens anställda lägger ner nästan 70 procent av 
arbetstiden på det nya IT-stödet och kommer att behöva fortsätta med det även under 2022 
och 2023.  

Arbetet med det nya IT-stödet för valadministrationen är helt nödvändigt och måste av 
säkerhetsskäl prioriteras. Bristen på resurser har tvingat fram prioriteringar i verksamheten 
som riskerar att få allvarliga konsekvenser för valen 2022. Valmyndigheten har i flera 
budgetunderlag äskat om utökade medel och beskrivit konsekvenserna av uteblivna medel. I 
november 2021 skickade Valmyndighetens nämnd en skrivelse till regeringen som beskriver 
allvaret i situationen och behovet av en permanent resursförstärkning.  

Den höga arbetsbelastning som situationen innebär får en negativ påverkan på 
Valmyndighetens arbetsmiljö.  

Under 2021 har totalt 28 partibeteckningar registrerats. Av dessa avsåg 19 val till 
kommunfullmäktige, fyra val till regionfullmäktige och fem val till riksdagen. Av 
samtliga registreringar var 10 stycken s.k. nyregistreringar, dvs. sådana som inte avsåg 
ändringar av tidigare registrerade partibeteckningar. De resterande 18 avsåg 
ändringar av tidigare registrerade partibeteckningar.  
 
Under 2021 har Valmyndigheten fattat beslut om avslag i sex ärenden rörande 
registrering av partibeteckning. Det inkom ett överklagande mot ett av 
avslagsbesluten. Valprövningsnämnden avslog överklagandet. Ett ärende rörande 
registrering av partibeteckning har avskrivits till följd av att ingivaren har återkallat 
sin anmälan under handläggningens gång. En partibeteckning har avregistrerats till 
följd av att partiet själv begärt det.  
 
Vidare har Valmyndigheten under 2021 fattat totalt 45 beslut om att registrera 
uttryckliga anmälningar om deltagande i val. Av dessa avsåg 12 val till 
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kommunfullmäktige, fyra val till regionfullmäktige och 29 riksdagsval. Det inkom 
inga överklaganden mot dessa beslut.  
 
Utöver detta har Valmyndigheten fattat beslut om avslag i sex ärenden om 
uttryckliga anmälningar om deltagande i val. Två av dessa överklagades till 
Valprövningsnämnden. Ett överklagande bifölls av Valprövningsnämnden och 
skickades tillbaka till Valmyndigheten för ny prövning, medan det andra 
överklagandet avslogs. Fem ärenden rörande anmälan om deltagande avskrevs under 
2021 till följd av att ingivarna återkallade sina anmälningar under handläggningens 
gång. Valmyndigheten avvisade slutligen tre ärenden på grund av att ingivarna i 
ärendena inte lämnat in fullständiga anmälningar om deltagande i val.  
 
2021 har tolv nya ledamöter av riksdagen utsetts. Antalet nya ersättare som utsetts 
har varit tjugofem. En ny ledamot har utsetts till Europaparlamentet.  
 
Antal remissvar under året har varit tre.  
 
Myndighetens växel tog under året emot 2047 samtal vilket är betydligt fler än 2020 då det 
var 995 samtal (2019: 3 845 samtal). Under året besvarade Valmyndigheten, utöver sedvanlig 
begäran om utlämnande av allmänna handlingar, ett antal inkomna mejl. Till e-postadressen 
registrator@val.se inkom 2243 mejl, vilket är en stor ökning (2020: 1370 mejl, 2019: 1301 
mejl 2019 och 2018: 7 025 mejl). Valmyndigheten arbetar medvetet med att styra 
allmänhetens frågor till andra kanaler, såsom framför allt webbplatsen val.se. Under 2021 har 
Valmyndigheten inte haft någon närvaro i sociala medier. Valmyndigheten upplever ofta 
ökningar i inflödet av mejl när det är politiska diskussioner om extra val, liksom när det är 
uppmärksammade val i andra länder. Både diskussioner om extra val och valet i USA 2020 
kan ha påverkat inflödet av frågor till Valmyndigheten under 2021.  
Under året skickade Valmyndigheten löpande ut nyhetsbrev med information och 

instruktioner till kommunernas valnämnder, utlandsmyndigheterna och till länsstyrelserna. 

Totalt skickade Valmyndigheten sexton nyhetsbrev till kommunerna och nitton nyhetsbrev 

till länsstyrelserna samt fem till utlandsmyndigheterna. 

 

Tabell 3: Diarieförda ärenden 

  

År  

Antal 

behandlade 

diarieförda 

ärenden  

2011  189  

2012  172  

2013  195  

2014  339  

2015  171  

2016 125 

mailto:registrator@val.se
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2017 281 

2018 388 

2019 302 

2020 154 

2021 300 

 

 

4 Valmyndighetens arbete med att förbereda, genomföra 
och utveckla val  

4.1 Val till Sametinget 

Val till Sametinget genomfördes söndagen den 16 maj, 2021. Valmyndighetens uppgifter vid 
valet framgår av Sametingslagen (1992:1433), Förordningen om val till Sametinget samt i 
Valmyndighetens författningssamling. Övriga myndigheter vid val till Sametinget är 
Sametinget och Länsstyrelsen i Norrbottens län.  

Arbetet följde i stort de rutiner som varit vid föregående sametingsval och kunde 
genomföras utan större svårigheter. Stora delar av det förberedande arbetet genomfördes 
redan 2020, bl.a. arbetet med upphandling och produktion av utbildnings- och 
informationsmaterial, anpassning och öppning av det valadministrativa IT-stödet samt de 
uppgifter som hör samman med Sametingets och Valmyndighetens hantering av den 
preliminära röstlängden.  

En skillnad från tidigare val var att IT-stödet anpassades för att kunna hantera eventuella 
samiska tecken på valsedlar. Valmyndigheten utökade även det antal samiska språk på vilka 
myndigheten informerar, till att innefatta pitesamiska utöver nord-, syd- och lulesamiska. 
Målsättningen var att också översätta till umesamiska men det kunde inte uppnås på grund 
av svårigheter att finna översättare.  

Valmyndigheten förstärkte i övrigt informationen riktad till väljare och allmänhet, jämfört 
med tidigare val. Insatsen omfattade en informationskampanj i köpta kanaler riktad till de 
röstberättigade, tillämpning av en ny grafisk profil och utökad mediebearbetning för att 
stötta och guida målgrupperna. Informationskampanjen levererade enligt plan. Presstjänsten 
utökade sin tillgänglighet under en fyraveckorsperiod, från den 3 till den 28 maj, dvs. två 
veckor före valdagen och två veckor efter. 
 

Under våren 2021 hanterade Valmyndigheten anmälningar och beslutade om registrering av 
8 grupper, partier och liknande sammanslutningar (nedan partierna) samt deras kandidater. 
Sammanlagt trycktes 25 olika typer av valsedlar och totalt 500 000 valsedlar. Med hjälp av 
IT-stödet hanterade länsstyrelsen överklagan av den preliminära röstlängden och Sametinget 
fastställde den slutliga röstlängden.  
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Röstkort/ytterkuvert skickades i april 2021 till alla som var upptagna i den slutliga 
röstlängden. I röstkortförsändelsen ingick också valsedlar och de övriga kuvert som behövs 
för att rösta, samt ett häfte med instruktioner på svenska, samt de samiska språk som nämns 
ovan.  

Inom ramen för det övergripande samordningsansvaret har myndigheten även tagit fram 
manualer och blanketter till den övriga valadministrationen, röstmottagare och till partierna 
samt deltagit vid Sametingets utbildning av röstmottagare.  

Det slutliga valresultatet presenterades på Valmyndighetens webbplats.  

Mot bakgrund av att Valmyndigheten sedan tidigare upplevt att det finns brister i 
lagstiftningen för val till Sametinget gjordes under hösten 2017 en hemställan om vissa 
författningsändringar. Regeringen har inte ännu slutbehandlat den framställan. Därför görs 
ingen ny framställan efter 2021 års val men Valmyndigheten konstaterar att de tidigare lyfta 
bristerna kvarstår.  

4.2 Utveckling av nytt IT-stöd 

Sedan 2017 driver Valmyndigheten, tillsammans med värdmyndigheten Skatteverket, ett 
projekt för att skapa ett nytt IT-stöd för valadministrationen. IT-stödet ersätter det gamla 
valdatasystemet. I egenskap av värdmyndighet för Valmyndigheten har Skatteverket uppdrag 
att ta fram ett nytt IT-stöd för valadministrationen som ska användas första gången vid 
valen till riksdagen, kommun- och regionfullmäktige 2022. 

Syftet med förändringen är att åstadkomma en modernisering med ett bredare 
användningsområde samt ökad robusthet och säkerhet. 

För att hinna färdigställa IT-stödet har utvecklingstakten varit hög under 2021. Delar av IT-
stödet används redan i förberedelsearbetet inför kommande val. Det togs i bruk första 
gången i december 2020 och utvecklingen av nödvändiga funktioner fortsätter löpande fram 
till valen 2022. 

De största utmaningarna med förändringen är att det genomgående ställs extremt höga krav 
på säkerhet samt att användare ska kunna logga in dygnet runt från hela världen. Vidare 
måste befintligt IT-stöd fungera parallellt med att det nya utvecklas. 

De viktigaste framstegen kan sammanfattas enligt följande 

 Ett modernt IT-stöd som ger flexibilitet och möjlighet att vidareutveckla utan att öka 
komplexiteten 

 Förbättrade inloggningsmetoder för samtliga användare, både ur säkerhets- och 
användarvänlighetssynpunkt 

 Förbättrad behörighetshantering 

 Ett användarorienterat gränssnitt 

 Nya och mer användarvänliga funktioner 
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Efter genomförda val 2022 kommer ytterligare utveckling behöva göras för att färdigställa 
IT-stödet samt för att möta kommande behov. Avveckling ska också göras av befintligt IT-
stöd. 

4.3 Vägledande ställningstaganden 

Under 2020 inledde Valmyndigheten ett strukturerat och offensivt arbete med en ny typ av 
dokument som kallas vägledande ställningstaganden. Vägledande ställningstaganden skapar 
förutsättningar för en tydligare och mer likartad hantering av frågor inom 
valadministrationen. Valmyndigheten tar fram ställningstaganden för frågor där det finns ett 
behov av en likartad hantering eller där rättsläget är diffust. De innehåller en redogörelse för 
myndighetens uppfattning i rättsliga frågor. Ställningstagandena beslutas av 
Valmyndighetens nämnd och ska vara styrande för Valmyndigheten men vägledande för 
övriga valadministrationen.  

Under 2021 har fem vägledande ställningstaganden arbetats fram och beslutats: 
Ställningstagande angående värdeneutrala lokaler, angående valkuvert innehållande flera 
valsedlar, angående anmälan av kandidater för partier som registrerat partibeteckning, om 
identitetskontroll vid röstning och avseende verksamhetsskyddsanalys. Det innebär att 
Valmyndigheten nu har tio fastställda vägledande ställningstaganden. Flera 
ställningstaganden är under utarbetande och kommer att beslutas under 2022. 

4.4 Konferens för valadministrationen 

Den 21 september 2021 genomförde Valmyndigheten tillsammans med Sveriges Kommuner  
och Regioner, SKR, en konferens för valadministrationen. Avsikten var först att 
konferensen skulle äga rum under hösten 2020, men pga Covid-19 flyttades den till 
september 2021 och genomfördes digitalt. Syftet med konferensen var att skapa samsyn hos 
valadministrationen och ytterst bidra till ökad kvalitet i valgenomförandet vid valen 2022. 
Konferensen syftade också till att skapa en plattform för att lyfta möjligheter och 
utmaningar för valets genomförande samt att ge ökad kunskap och inspiration.  

Medverkande var representanter från Valmyndigheten och SKR, men även externa talare, 
såsom talman Andreas Norlén och kultur- och demokratiminister Amanda Lind samt SKR:s 
ordförande Anders Knape. I programmet medverkade också bland andra norska 
valmyndigheten (Valgdirektoratet) och Henrik Ekengren Oscarsson, professor i 
statsvetenskap med särskild inriktning mot valforskning.  

På konferensen hölls det olika valbara seminarier, där Valmyndigheten ansvarade för ett 
antal. De handlade bland annat om röstmottagarnas viktiga roll, valsedelsställ i lokalerna och 
hur man får en bra logistik samt info om kommunikationsmaterial inför valen 2022.  

Konferensen hade 647 deltagare, via video, och 96 procent av dessa tyckte att konferensen 
var mycket eller ganska bra. 98 procent tyckte att det var en god idé att arrangera liknande 
konferenser i framtiden.   

Ambitionen hos Valmyndigheten och SKR gemensamt är att anordna en liknande nationell 
valkonferens vartannat år framöver.  
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4.5 En webbplats för valadministrationen 

Under 2021 har Valmyndigheten utvecklat och driftsatt en ny webbplats för 
valadministrationen, valcentralen.val.se. Valcentralen ska vara Valmyndighetens 
huvudsakliga kanal för att kommunicera med kommuner, länsstyrelser och 
utlandsmyndigheter. Där ska det finnas utbildningsmaterial, filmer, handböcker, 
handledningar, vägledande ställningstaganden mm. Den kommer att fyllas på vartefter 
produkter blir färdigställda. Ambitionen är att det ska vara ett effektivt och lättillgängligt 
verktyg för de som arbetar med val. 

 

4.6 Projekt för att öka skyddet av valet 2022 

Valmyndigheten bedriver ett arbete för att stärka skyddet av allmänna val med stöd av medel 
från anslag 2:4 Krisberedskap beviljade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap till 
Valmyndighetens värdmyndighet Skatteverket. Projektet pågår under perioden 2020-2022 
och syftar till att stärka valadministrationens förmåga att förebygga, identifiera och möta hot 
mot genomförandet av allmänna val. 

Under 2021 har projektet tagit fram uppdaterade och fördjupade råd avseende valsäkerhet 
samt utvecklat en handledning i verksamhetsskyddsanalys. För att utbilda 
valadministrationen i dessa råd och metoder har projektet lanserat en digital utbildning i 
valsäkerhet för valadministrationen och säkerhetsmyndigheterna. Projektet har även 
genomfört 16 regionala heldagsutbildningar i valsäkerhet för valnämnder, valansvariga, 
säkerhetsansvariga och kommunikatörer vid lokala och regionala valmyndigheter. 
Utbildningarna genomfördes tillsammans med länsstyrelserna, Polismyndigheten och 
Säkerhetspolisen. Sammanlagt har workshopparna nått ca. 1 200 deltagare från 285 
kommuner och samtliga länsstyrelser. 1 586 personer har hitintills tagit del av den digitala 
utbildningen i valsäkerhet. 
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Projektet har påbörjat ett arbete med att stärka valadministrationens incidentrapportering 
och förmåga att producera gemensamma nationella lägesbilder. Vidare har projektet påbörjat 
utveckling av en utbildning för röstmottagare avseende bemötande av hot och hat i samband 
med röstmottagning. 

4.7 Medel för nationellt nätverk för valsamverkan  

Valmyndigheten bedriver under perioden 2021-2022 ett projekt för att utvärdera, etablera, 
utbilda och öva ett Nationellt valnätverk. Projektet delfinansieras av Europeiska unionen då 
Europeiska kommissionen (C(2918)5949 final) rekommenderat medlemsländerna att 
etablera nationella valnätverk för att säkerställa effektiv samverkan mellan 
valadministrationen, myndigheter med ansvar för anslutande områden, samt 
brottsbekämpande myndigheter. 

Valmyndigheten har under 2021 bidragit till den arbetsgrupp under 2020 års valutredning 
som analyserat frågan om ett svenskt permanent nationellt valnätverk. Valmyndigheten 
beslutade därefter att etablera ett nationellt valnätverk i samarbete med länsstyrelserna, 
Myndigheten för psykologiskt försvar, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.  

Valmyndighetens projekt för det nationella valnätverket har under året utbildat tjänstemän 
från myndigheter inom det nationella valnätverket i valsäkerhet och genomförandet av 
allmänna val. Det nationella valnätverket och dess arbetsgrupper på expertnivå har 
utvärderat samarbetet och samordningen under föregående val samt påbörjat arbetet med att 
kartlägga nationella skyddsvärden avseende genomförandet av allmänna val. Valnätverket 
kommer inför valen 2022 att genomföra utbildningar och övningar för att stärka den 
nationella förmågan att förebygga, identifiera och hantera antagonistiska hot mot 
genomförandet av allmänna val.  

Detta projekt är delfinansierat av Europeiska unionens ”Rights, Equality and Citizenship 
Programme (2014-2020)”. 

 

5 Frågor som Valmyndigheten alltid har beredskap för 

5.1 Stöd till kommunala folkomröstningar   

En kommun eller en region kan besluta om att hålla en kommunal folkomröstning. 
En sådan kan genomföras antingen i samband med ett val eller vid en annan 
tidpunkt. Genomförande av en kommunal folkomröstning regleras genom 
bestämmelser i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar. Valmyndighetens 
ansvar vid kommunala folkomröstningar är begränsat till att tillhandahålla uppgifter 
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för framställning av röstlängder och röstkort. En kommun ska samråda med 
Valmyndigheten om datum för folkomröstning.  

Under 2021 har fem kommuner genomfört kommunala folkomröstningar – Västerås, 
Vellinge, Tidaholm, Värmdö och Arjeplog. Samråd om folkomröstningar har genomförts 
med flera kommuner och en kommun har valt att ställa in en folkomröstning pga Covid-19.  

Tabell 4: Genomförda kommunala folkomröstningar 2011–2021 

År  Antal   

2011  1  

2012  4  

2013  6  

2014  12  

2015  0  

2016 3 

2017 3 

2018 4 

2019 3 

2020 4 

2021 5 

 

5.2 Medborgarinitiativ inom Europeiska unionen   

Valmyndigheten är nationell kontaktpunkt och behörig myndighet för kontroll och 
intygande av antalet giltiga stödförklaringar enligt förordningen (EU) 2019/788 om det 
europeiska medborgarinitiativet. Myndigheten ska ha beredskap att hantera inkommande 
initiativ och utfärda intyg till organisatörer inom tre månader. Valmyndigheten har rutiner 
och ett IT-stöd för att kunna fullgöra uppdraget. Myndigheten deltar i de 
expertgruppsmöten för medborgarinitiativ som hålls av EU-kommissionen, vanligtvis två 
gånger per år. 

Under 2021 har ett initiativ kontrollerats och myndigheten har utfärdat ett intyg till 
organisatörerna av initiativet. För att minska sårbarheten har kompetensöverföring av 
kunskaper kring kontroller av medborgarinitiativ genomförts internt på myndigheten.  

För en förbättrad funktionalitet har två uppdateringar av IT-stödet driftsatts under året. 
Gallring har dessutom genomförts av det IT-stöd som tidigare användes vid kontroller av 
medborgarinitiativ.  

I maj 2021 genomförde EU-kommissionen ett seminarium online för att sprida information 
om medborgarinitiativ till en svensk publik. I sin roll som nationell kontaktpunkt bidrog 
Valmyndigheten i förberedelserna inför detta informationstillfälle.  
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Under året har myndigheten, utöver att delta i ett expertgruppsmöte, även deltagit i ett första 
möte för nationella kontaktpunkter.  

5.3 Extra val 

I juni 2021 uppstod en parlamentarisk situation som gjorde att möjligheten för extra val till 
riksdagen ökade. Valmyndigheten höjde beredskapen för extra val och genomförde ett 
förberedelsearbete på kort tid för att kunna genomföra ett extra val inom tre månader. I 
arbetet ingick att se över arbetet med röstkort, röstlängder, valmaterial, partier och 
kandidater, utbildning och utbildningsprodukter, kommunikationskampanj, säkerhetsarbete. 
Det innebar också samverkan med värdmyndigheten Skatteverket, länsstyrelser, kommuner, 
säkerhetsmyndigheter mm samt att svara på frågor från media och allmänhet.  

 

6 Internationella kontakter och internationellt samarbete  

Eftersom stora delar av 2021 har präglats av Covid-19 och distansarbete har det 
internationella samarbetet av naturliga skäl varit mindre än normalt. Det årliga 
nordiska mötet mellan valmyndigheterna i Norden har inte genomförts under 2021 
utan kommer att genomföras digitalt under 2022. Valmyndigheten besökte heller inte 
Norge under stortingsvalet i september, vilket var planerat men ställdes in pga 
pandemin.  

Valmyndigheten deltog under hösten i det årligt återkommande mötet arrangerat av 
Venedigkommissionen för Europarådets valmyndigheter och motsvarande. Mötet 
genomfördes digitalt och på temat ”Lessons learned from the impact of the COVID-19 
health crisis on electoral processes”.  

Under 2021 har fyra möten i EU:s valnätverk genomförts där Valmyndigheten deltagit, 
samtliga digitalt. 

7 Fördelning av totala intäkter och kostnader   

  
Valmyndighetens verksamhetskostnader varierar mycket mellan olika år, beroende på 
när olika val inträffar. Därför har inga jämförelser mellan år gjorts nedan. 
Exempelvis skiljer sig kostnaderna för 2019 och 2020 sig åt med mer än 100 miljoner 
kronor, beroende på verksamhetens karaktär. Det är heller inte relevant att jämföra 
kostnader för ett år med val till riksdagen, kommun- och regionfullmäktige med ett 
år med val till Europaparlamentet.  
 
Intäkter och kostnader fördelades år 2021 enligt nedan. I tabellen nedan finns två 
kolumner. Den första visar förvaltningsanslaget och till höger sakanslaget, det så 
kallade valanslaget.  
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Valmyndighetens totala kostnader under 2021 uppgick till 67 246 389 (61 720 338 kr 
2020, 136 189 864 kr år 2019 och 168 583 276 kr år 2018). Anslagssparandet uppgick 
till 1 116 542 på förvaltningsanslaget och 5 793 277på valanslaget. Orsaken till 
anslagssparandet på förvaltningsanslaget är rekrytering sent på året, p.g.a. sena 
besked om medel 2022. Anslagssparandet på valanslaget härrör sig till arbetet med 
det nya IT-stödet för valadministrationen, där andelen lånefinansiering varit högre än 
budgeterat p.g.a. beslut från Skatteverket.  
 
Den post i tabellen som heter Övriga interna kostnader består av kostnader som 
kommer från överenskommelsen med värdmyndigheten Skatteverket. Den består av 
personalkostnader, lokalkostnader, IT-kostnader etc. Under 2020 flyttade 
Valmyndigheten ihop med Skatteverket och sedan dess ingår alla lokalkostnader i 
Övriga interna kostnader. I posten lokalkostnader återfinns Valmyndighetens lager 
av valmaterial.  
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Tabell 5: Intäkter och kostnader 2021 

KOSTNADER OCH INTÄKTER 2021  

 Förvaltningsanslag Valanslag 

   

Anvisade 
budgetmedel 

20 730 000 46 340 000 

Intäkter av avg o 
andra ersättningar 

120 139 310 687 

Intäkter av bidrag  6 669 870 

Finansiella intäkter   

Övriga interna intäkter -14 488 

   

Summa intäkter 20 850 139 53 306 069 

   

Lön och 
löneomkostnader 

18 532 859 3 640 607 

Övriga 
personalkostnader 

235 933 542 622 

Lokalkostnader  436 293 

Tjänsteresor 82 682 39 765 

Konsultkostnader 89 500 4 205 068 

IT-kostnader 153 657 126 888 

Kontorskostnader 283 403 532 919 

Övriga kostnader 92 597 1 815 369 

Avskrivningar 2 605 491 870 

Räntekostnader 124 7 207 

Övriga interna 
kostnader 

260 236 35 674 184 

- varav kostnad/intäkt 
av tid, anställda 

44 088 111 094 

- varav kostnad/intäkt av tid, konsulter 2 080 220 

- varav 
volymtjänstkostnader 

424 893  

- varav övriga interna 
kostnader 

208 745 33 482 870 

Summa kostnader 19 733 597 47 512 792 

   

RESULTAT 1 116 542 5 793 277 

 




