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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 2020 mer detaljerat. Avsnitt fem innehåller en beskrivning av uppdrag som
Valmyndigheten alltid har beredskap för. Internationellt samarbete beskrivs i avsnitt
fem följt av den kortfattade ekonomiska redovisningen i kapitel sex.

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 arbetet leds av en kanslichef. Vid årsslutet 2020 hade
Valmyndighetens kansli 20 anställda varav två tjänstlediga. Av de anställda var 14
kvinnor och 6 män.
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Valmyndighetens kansli är indelat i två enheter, se bild nedan.

Kanslichef

Utvecklingsenhet

Valenhet

Under hösten 2020 genomfördes en mindre organisationsförändring och från 1/11
2020 heter den ena enheten Utvecklingsenheten. Den hette tidigare IT- och säkerhet.
Namnbytet markerar att det nu är Skatteverket som ansvarar för Valmyndighetens
IT i sin helhet, både drift, förvaltning och utveckling. Valmyndigheten är kravställare,
preciserar behov och driver utveckling. Ansvaret för säkerhets- och
kommunikationsfrågorna finns under kanslichefen.

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
Val till riksdag,
kommun och region
Val till
Europaparlamentet
Val till Sametinget
Nationell
folkomröstning
Kommunal
folkomröstning
Extra val
Omval
Medborgarinitiativ
Summa

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

1
-

-

-

-

1
-

-

-

-

1

4

6

12

-

3

3

5

3

4

2
3

4

1
8

3
17

1
1

3

-

-

1
5

1
7

1
2
7

1
5
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Under 2020 har inga nationella val genomförts men däremot fyra kommunala
folkomröstningar. Ett medborgarinitiativ kontrollerades under året.

Tabell 2: Valmyndighetens arbetade tid 2020 har fördelat sig på verksamhetsområden
enligt nedan.
Arbetad tid fördelad på
verksamhetsområde

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Förvaltning
Valsystemet
Val och Folkomröstningar
Medborgarinitiativ
Nytt IT-stöd
Summa timmar

13 776
6 577
15 426
2 295

11 045
5 076
27 499
1 173

11 850
8 780
8 115
716

12 787
12 455
3 917
144

6 510
10 292
14 012
347

38 074

44 793

29 461

29 303

31 161

4 521
5 382
25 096
125
9 667
44 791

7 065
15 991
22 619
195
42 694
88 564

8 406
12 359
6 979
137
64 625
92 506

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 2020 är återigen det antal timmar som lagts ned inom det projekt som
utvecklar nytt IT-stöd för valadministrationen av Skatteverket, större än det antal timmar
som Valmyndighetens anställda totalt arbetat, vilket återspeglar IT-stödets komplexitet och
projektets prioritering. Valmyndighetens anställda lägger ner ca 60 procent av arbetstiden på
det nya IT-stödet.
Arbetet med det nya IT-stödet för valadministrationen är helt nödvändigt och måste av
säkerhetsskäl prioriteras. Bristen på resurser har därför tvingat fram prioriteringar i
verksamheten som riskerar att få allvarliga konsekvenser för valen 2022. Valmyndigheten har
i flera årliga budgetunderlag äskat om utökade medel och beskrivit konsekvenserna av
uteblivna medel. Nedan beskriver vi några områden vi inte kunnat prioritera under 2020.
Under 2020 påbörjades ett viktigt, och av valadministrationen efterfrågat, arbete med att ta
fram vägledande ställningstaganden. Syftet med de vägledande ställningstagandena är att
skapa större förutsättningar för enhetlig hantering av komplexa frågeställningar. Något som
är viktigt för att värna förtroendet för valadministrationen i en allt mer turbulent omvärld.
Tyvärr har arbetet inte kunnat genomföras i den utsträckning som var planerat på grund av
resursbrist och risken är stor att det under 2021 behöver prioriteras bort ännu mer.
Utvecklingen av en ny webbplats för att tillhandahålla information och stöd (handledningar,
utbildningsmaterial m.m.) till hela valadministrationen är även det ett arbete som har
prioriterats ner under 2020 och där vi ser en svårighet att bli klara i tid.
Arbetet med att skapa en säker och hållbar behörighetsadministration är ett tredje område
där vi under 2020 inte mäktat med att hantera de viktiga frågorna och lösningarna i rätt tid.
Under 2021 är resursbristen ännu mer påtaglig och risken är stor att vi tvingas fortsätta att
prioritera bort och skjuta upp arbete. Den höga arbetsbelastning som situationen innebär
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får en negativ påverkan på Valmyndighetens arbetsmiljö. Underhållet av nuvarande IT-stöd
är också bristfälligt på grund av resursbrist.
Alla ovanstående prioriteringar påverkar också Valmyndighetens beredskap för att
genomföra ett extra val på ett säkert och effektivt sätt, negativt.
Under 2020 har totalt fem partibeteckningar registrerats. Av dessa avsåg tre
kommunfullmäktige och två regionfullmäktige. Samtliga fem registreringar var s.k.
nyregistreringar, dvs. sådana som inte avsåg ändringar av sedan tidigare registrerade
partibeteckningar.
Under 2020 har Valmyndigheten fattat beslut om avslag i tre ärenden rörande
registrering av partibeteckning. Två ärenden rörande registrering av partibeteckning
har avskrivits till följd av att ingivaren återkallat sin anmälan under handläggningens
gång och noll ärenden har avvisats. Ingen partibeteckning har avregistrerats till följd
av att partiet själv begärde det. Inga beslut i ärenden rörande registrering av
partibeteckning överklagades.
Vidare har Valmyndigheten under 2020 fattat totalt 14 beslut om att registrera
uttryckliga anmälningar om deltagande i val. 10 av dessa avsåg val till riksdagen, 3 val
till kommunfullmäktige samt 1 val till Europaparlamentet. Det inkom inga
överklaganden mot dessa beslut om registrering av deltagande i val.
Vad gäller efterträdarval har åtta nya ledamöter av riksdagen utsetts. Antalet nya
ersättare som utsetts har varit sex.
Antal remissvar under året har varit tre.
Myndighetens växel tog under året emot 995 samtal (2019: 3 845 samtal). Det innebär en
stor minskning jämfört med tidigare år. Det är för tidigt att säga om minskningen beror på
en medveten styrning av telefonsamtalen till digitala kanaler, eller om det är en tillfällighet.
Det är dock naturligt att samtalsmängden är mindre under ett år utan val.
Under året besvarade Valmyndigheten, utöver sedvanlig begäran om utlämnande av
allmänna handlingar, ett antal inkomna mejl. Till e-postadressen registrator@val.se inkom
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 2020 har Valmyndigheten inte haft någon närvaro i sociala medier.
Under året skickade Valmyndigheten löpande ut nyhetsbrev med information och
instruktioner till kommunernas valnämnder, utlandsmyndigheterna och till länsstyrelserna.
Totalt skickade Valmyndigheten åtta nyhetsbrev till kommunerna och nio nyhetsbrev till
länsstyrelserna samt två till utlandsmyndigheterna.
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Tabell 3: Diarieförda ärenden

År

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Antal
behandlade
diarieförda
ärenden
189
172
195
339
171
125
281
388
302
154

4

Valmyndighetens arbete med att förbereda och utveckla
val

4.1

Förberedelser inför val till Sametinget

Den 16 maj 2021 är det val till Sametinget. Valmyndighetens uppgifter framgår av
Sametingslagen (1992:1433) och övriga ansvariga myndigheter är Sametinget och
Länsstyrelsen i Norrbottens län.
En stor del av Valmyndighetens förberedande arbete har genomförts under 2020. Det
gemensamma IT-stödet för valadministrationen har anpassats till vissa lagändringar och för
att kunna hantera om partierna beställer valsedlar med samiska tecken i partibeteckning
och/eller kandidatnamn.
IT-stödet öppnade under hösten för Sametingets hantering av röstlängden och
Valmyndigheten fattade, i samråd med Sametinget, beslut om hur den preliminära
röstlängden skulle finnas tillgänglig för granskning.
Valmyndigheten upphandlade även tryckeri och plockningstjänster och påbörjade
produktion av material som ska skickas till väljare och valadministrationen under våren.
Vidare har handledningar för länsstyrelsen och Sametinget tagits fram och information till
partier, kandidater och väljare producerats. Valmyndighetens webbplats har anpassats med
valspecifik information som också har översatts till fyra samiska språk. Myndigheten har
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även tagit fram enklare filmer om röstningsförfarandet som ska ingå i den
kommunikationskampanj gentemot väljarna som börjar ungefär en månad innan valet.

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 ska ersätta det
nuvarande valdatasystemet. Målsättningen för 2020 var att driftsätta den första versionen av
IT-stödet Valid med möjlighet att påbörja arbete inför valet 2022 till riksdagen, kommunoch regionfullmäktige. Det är nu uppnått. Denna version innehåller bara en liten del av ITsystemet och skapar möjligheter att producera den statistik över röstberättigade som ska
produceras den 1 mars 2021.
Projektet har tagit fram en övergripande leveransplan inför valet 2022. Planen består av fem
leveranser varav den första leveransen driftsattes i december 2020. En grundlig översyn har
gjorts av projektets omfattning vilket påvisade ett påtagligt budgetunderskott, varför ett
kompletterande yrkande är gjort till Kulturdepartementet under 2020.
Funktionalitet som ingick i första leveransen är
• Möjlighet att skapa valtillfälle
• Skapa statistik över röstberättigade
• Hantering av artikel-15 uppdrag
• Behörighetsadministration för Valmyndighetens handläggare.
För kommande leverans har en stor del av kravhanteringen gjorts och mycket funktionalitet
är redo att börja utvecklas. Utveckling har även påbörjats av ny presentation av valresultat på
webbplatsen val.se.
Ett införandeprojekt har initierats i syfte att säkerställa bra kvalitet i förändringen för
valadministrationen.
Projektet har expanderat från två till fyra utvecklingsteam och består nu av ca 40 personer.
Teamen har effektiviserat sitt arbetssätt och har skaffat sig god kunskap inom valområdet.
Under 2021 kommer projektet expandera ytterligare för att öka leveransförmågan.
IT-projektet är omfattande, vilket också påverkar Valmyndighetens möjligheter att
genomföra förändringar till valen 2022 negativt. Både länsstyrelser och kommuner har
lämnat förslag på förbättringar i IT-stödet som vi inte klara av att genomföra. Några
exempel på större förändringar som behöver genomföras efter 2022 är moderniserad lösning
för att beställa valmaterial och digitala blanketter för partier och samtycke för kandidater,
men det finns fler. En stor andel (60 %) av det arbete som Valmyndighetens anställda utför
måste prioriteras till arbetet med IT-stödet, vilket gör att arbete med andra viktiga valfrågor
får skjutas till efter 2022. Under 2021 kommer andelen som går åt till IT-stödet med stor
sannolikhet att behöva öka.
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Vägledande ställningstaganden

Under året har Valmyndigheten inlett ett strukturerat och offensivt arbete med en ny typ av
dokument som vi valt att kalla vägledande ställningstaganden. Vägledande ställningstaganden
ska skapa förutsättningar för en tydligare och mer likartad hantering av frågor inom
valadministrationen. Valmyndigheten ska ta fram ställningstaganden för frågor där ett
förtydligande behövs 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 2020 har fyra vägledande ställningstaganden arbetats fram och beslutats: utbildning av
röstmottagare, ordning i valsedelsställen, avskärmning av valsedelsställen och tidsramar för
ambulerande röstmottagning. Flera ställningstaganden är under utarbetande och kommer att
beslutas under 2021.

4.4

Konferens för valadministrationen

Under 2020 har Valmyndigheten tecknat överenskommelse med Sveriges Kommuner och
Regioner, SKR, om att gemensamt arrangera en konferens för valadministrationen. Avsikten
var att konferensen skulle äga rum under hösten 2020, men pga Covid -19 är den nu
planerad till september 2021. Syftet med konferensen är att skapa samsyn hos
valadministrationen och ytterst bidra till ökad kvalitet i valgenomförandet vid valen 2022.
Konferensen ska skapa en plattform för att lyfta möjligheter och utmaningar för valets
genomförande och ge ökad kunskap och inspiration. Tillsammans ska vi på konferensen
diskutera de frågor som är mest aktuella i valsverige inför 2022, men även inför kommande
val. Syftet är också att uppmärksamma valadministrationens betydelse för ett transparent,
effektivt och rättssäkert genomförande av val.

4.5

Projekt för att öka skyddet av valet 2022

Projektet Ökad säkerhet i val ska genomföras under 2020-2022 och öka Sveriges förmåga att
generellt skydda allmänna val och i synnerhet spetsa valadministrationens arbetsmetoder och
instrument för ett säkert valgenomförande. Arbetet finansieras genom så kallade 2:4-medel
beviljade till Valmyndighetens värdmyndighet Skatteverket. Projektet, som på grund av den
pågående pandemin kom igång något senare än planerat under 2020, inledde arbetet med att
hos valadministrationen - kommuner och länsstyrelser - efterfråga behovet av stöd och råd i
säkerhetsfrågor i samband med val. Samtidigt skapades en referensgrupp knuten till
projektet med representanter från Skatteverket, Säkerhetspolisen, Polismyndigheten,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, länsstyrelserna, Sveriges kommuner och
regioner samt Utrikesdepartementet. De av valadministrationen beskrivna behoven och
samtal med referensgruppen ledde till en inriktning i projektet med målet att möta aktuella
behov.
Projektet har under 2020, med stöd av referensgrupper med medlemmar från ett antal
kommuner respektive länsstyrelser samt av sakkunniga inom Valmyndigheten, genomfört en
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processkartläggning av samtliga moment i valadministrationen. För att kunna bedöma risker
och konsekvenser av risker har arbete skett med att ta fram en metod för
säkerhetsbedömning vilken också använts för att bedöma samtliga moment som kartlagts.
Kartläggningen och bedömningen ska resultera i beskrivningar av behov av riskreducerande
åtgärder och nödvändiga åtgärder vid händelser. Arbetet med sådana åtgärder har påbörjats
under 2020 och kommer att bli klart under det första kvartalet 2021. Projektet har vidare
inlett ett arbete för att klarlägga hur råd och rekommendationer till valadministrationen kan
ske och om detta även kan ske med en beskrivning av en tydlig standard. Med anledning av
den rådande pandemin har projektet arbetat fram en planering för hur föreliggande
utbildningsbehov kan mötas med bra insatser. På uppdrag av projektet har Totalförsvarets
Forskningsinstitut genomfört en förstudie som underlag till utvecklad incidentrapportering
för valadministrationen. Studien analyserar incidenter, incidenthantering och
valadministrationens erfarenheter och önskemål samt presenterar ett antal generella
handlingsalternativ för utvecklad incidentrapportering. Projektet har slutligen påbörjat
arbetet med att integrera säkerhetsfrågorna i det ordinarie informations- och
utbildningsmaterial som Valmyndigheten framställer riktat till valadministrationen.

4.6

Medel för nationellt nätverk för valsamverkan

Europeiska kommissionen rekommenderade 2018 (Brussels, 12.9.2018 C(2018) 5949 final)
att medlemsländerna skulle öka samordningen av skyddet av genomförandet av allmänna val
genom att utse ett nationellt nätverk för valsamverkan för att stödja samordningen av
myndigheter med ansvar för att genomföra och skydda allmänna val. Valmyndigheten sökte
och beviljades EU-medel 2020 för ett projekt som syftar till att utvärdera, analysera,
definiera och bidra till etableringen av ett permanent nationellt valsamverkansnätverk i
Sverige. Målsättningen är att stärkt samverkan ska öka valadministrationens förmåga att
identifiera och möta hot mot valets genomförande inför valet 2022. Projektet medfinansieras
med upp till EUR 140 000 av Europeiska kommissionens program för rättigheter, jämlikhet
och medborgarskap (2014-2020). Projektet sträcker sig från januari 2021 till december 2022.

4.7

Digitala röstlängder

Valmyndigheten har under 2020 utrett möjligheten att utveckla en digital röstlängd som kan
användas av valadministrationen i samband med val. Det arbete som genomförts under 2020
har inneburit följande:





Omvärldsbevakning och intern inhämtning av synpunkter (Finland, Norge och
Estland).
Juridiska bedömningar
Inhämtning av synpunkter från referensgrupp bestående av 20 kommuner och
referensgrupp bestående av fem länsstyrelser.
Informationen har sammanställts och analyserats.
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En planering och utredning av området har sammanställts med en översiktlig tidplan för
utveckling och införande, översiktlig beskrivning av funktionalitet för digital röstlängd, riskoch konsekvensanalys, kostnadsanalys, samt början till redovisning av behov av ändringar i
lag eller förordning.
Valmyndigheten har beslutat att arbeta vidare med att införa en digital röstlängd, och
därmed behöver etapp 2 påbörjas, som innebär mer detaljerad planering för utveckling.
Etapp 2 kommer bli mer teknikinriktad.

4.8

Covid-19

Även om det inte varit aktuellt med något nationellt val under 2020, så ingår det i
Valmyndighetens uppdrag att alltid ha beredskap att genomföra ett extra val inom tre
månader. Ett planeringsarbete har därför genomförts. I arbetet med Valmyndighetens
planering av att genomföra val under en pandemi har nytta dragits av erfarenheter från
länder som genomfört val de senaste månaderna, från de kommunala folkomröstningar som
genomförts inom Sveriges gränser samt från ett experiment som ordnats inom ramen för
2020 års valutredning. Dialog har skett med Folkhälsomyndigheten som rekommenderat
Valmyndigheten att utgå från nuläget i sin planering, men vara beredda på att råd och
rekommendationer kan ändras snabbt utifrån smittspridningen i samhället, den stundande
vaccinationen samt nyvunna kunskaper om viruset.
4.9

Fortsatt utveckling av värdmyndighetslösningen

Under året har Valmyndigheten tillsammans med värdmyndigheten Skatteverket fortsatt
utveckla värdmyndighetslösningen. Det är fortfarande ett omfattande arbete för bägge
myndigheterna och det uppkommer ständigt små och stora frågor där det inte är helt klart
hur arbetet ska fungera och som myndigheterna utvecklar tillsammans. Valmyndigheten
uppfattar dock att värdmyndighetslösningen är ett stort stöd i arbetet och att samarbetet
fungerar väl.
Under 2020 har en överenskommelse om vägledande principer myndigheterna emellan
arbetats fram gemensamt. Där beskrivs och tolkas värdmyndighetslösningen, intentionerna
med den, ansvarsfördelning, eskaleringsvägar mm. Den bidrar till tydlighet på bägge
myndigheterna.

5

Frågor som Valmyndigheten alltid har beredskap för

5.1

Stöd till kommunala folkomröstningar

En kommun eller ett landsting 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 2020 har fyra kommuner genomfört en kommunal folkomröstning – Helsingborg,
Malung-Sälen, Luleå och Svalöv. 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 2009–2018

År
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

5.2

Antal
3
2
1
4
6
12
0
3
3
4
3
4

Medborgarinitiativ inom Europeiska unionen

Valmyndigheten är nationell kontaktpunkt och behörig myndighet för kontroll och
intygande av antalet giltiga stödförklaringar enligt förordningen (EU) 2019/788 av den 17
april 2019 om det europeiska medborgarinitiativet. Myndigheten ska ha beredskap att
hantera inkommande initiativ och utfärda intyg till organisatörerna 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.
I början av året intensifierades arbetet med utveckling av det nya IT-stödet för
medborgarinitiativ och den första versionen kunde driftsättas i mars. Under året har ITstödet även informationsklassificerats. Det nya IT-stödet användes vid kontrollen av det
enda initiativ som inkom till myndigheten under 2020. Tillsammans med EU-kommissionen
har också det centrala insamlingssystemet och filöverföringssystemet som kommer att
underlätta för myndigheten i framtiden testats.
Givet den pågående pandemin har många organisatörer upplevt svårigheter vad gäller att
samla in stödförklaringar i pappersform, anordna lokala kampanjer och offentliga
evenemang. Av denna anledning trädde en ny förordning i kraft i juli 2020 innehållande
tillfälliga åtgärder gällande förlängning av tidsfrister för insamling, kontroll och granskning
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av stödförklaringar. Valmyndigheten har följt utvecklingen samt påbörjat förberedelser för
framtida justeringar i IT-stödet utifrån förändringarna i det legala ramverket.

6

Internationella kontakter och internationellt samarbete

Eftersom stora delar av 2020 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 2020
utan kommer att genomföras 2021 så snart det är möjligt.
Under de två första månaderna 2020 deltog Valmyndigheten i ett arrangemang i
London i samband med öppnandet av ett nytt Electoral Psychology Observatory,
vid London School of Economics. Vidare deltog myndigheten i ett möte med
Facebook, Twitter, Microsoft och Google i Bryssel, för att diskutera val och sociala
medier.
Valmyndigheten deltog under hösten i det årligt återkommande mötet arrangerat av
Venedigkommissionen för Europarådets valmyndigheter och motsvarande. Denna gång var
mötet digitalt och temat var ”Electoral law and electoral administration in Europe Recurrent challenges and best practices”.
I mars 2019 utsåg regeringen Valmyndigheten till nationell kontaktpunkt för ett europeiskt
nätverk för val till Europaparlamentet. Nätverket är avsett att vara ett forum för utbyte av
information och praxis mellan medlemsstaternas myndigheter för att bemöta potentiella hot
mot valen till Europaparlamentet. Under 2020 har två möten i nätverket genomförts, bägge
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 2020 enligt nedan. I tabellen nedan finns tre
kolumner. Den första visar totalt anslagsutfall. I mittenkolumnen återfinns
förvaltningsanslaget och till höger sakanslaget, det så kallade valanslaget.
Valmyndighetens totala kostnader under 2020 uppgick till 61 720 338 kr, (136
189 864 kr år 2019 och 168 583 276 kr år 2018). Anslagssparandet uppgick till 2
529 594 på förvaltningsanslaget och 1 617 997 på valanslaget. Orsaken till
anslagssparandet på förvaltningsanslaget är lägre hyreskostnader under sista kvartalet
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pga en tidigarelagd flytt som inte var budgeterad samt framskjutna rekryteringar pga
Covid-19, vilket har inneburit vakanser under året som nu är tillsatta.
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 från oktober ingår alla lokalkostnader i
Övriga interna kostnader. I posten lokalkostnader återfinns Valmyndighetens lager
av valmaterial men också kostnader för städning etc. för perioden innan flytten till
Skatteverket genomfördes.
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Tabell 5: Intäkter och kostnader 2020

KOSTNADER OCH INTÄKTER
2020
Utfall
Förvaltningsanslag

Valanslag

INTÄKTER
Anvisade budgetmedel
Intäkter av avg o andra ersättningar
Intäkter av bidrag (finansiering från MSB
2:4-medel, projektet Stärkt skydd av valen
2022)
Finansiella intäkter

20 447 000

38 340 000

89 054

444 005
2 400 124
175

20 536 054

41 184 304

Lön och löneomkostnader

-11 898 164

-3 659 886

Övriga personalkostnader

-424 935

-79 888

Lokalkostnader

-197 350

-355 613

-76 734

-24 196

Konsultkostnader

-500 098

-2 254 601

IT-kostnader

-194 609

-143 860

Kontorskostnader

-152 518

-11 077

Övriga kostnader

-205 749

-4 113 002

Avskrivningar

-1 303

-1 330 568

Räntekostnader

-1 259

-23

-4 353 741

-27 593 593

- varav kostnad/intäkt av tid, anställda

-35 060

-944 815

- varav kostnad/intäkt av tid, konsulter

-6 995

-615 893

Summa intäkter

Tjänsteresor

Övriga interna kostnader

- varav volymtjänstkostnader
- varav övriga interna kostnader
Summa kostnader
RESULTAT

-397 256
-3 914 430

-26 032 885

-18 006 460

-39 566 307

2 529 594

1 617 997

