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Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den 

verksamhet som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser. Stadsrevisionen i Stockholm 
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Stadsrevisionen det gångna årets synpunkter på verksamheten. Fördjupade granskningar 

som sker under året kan också publiceras som projektrapporter. 
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Stadsrevisionen Dnr 3.1.2-45/2016 

2016-04-07 

 Till  

Valnämnden 

 

Revisorerna i revisorsgrupp 1 har avslutat revisionen av nämndens 

verksamhet under år 2015.  

 

Revisorerna har den 7 april behandlat bifogad årsrapport och 

överlämnar den till valnämnden. Kopia på den revisionsberättelse 

som överlämnas till kommunfullmäktige bifogas. 

 

 

På revisorernas vägnar 

 

 

 

Bosse Ringholm Stefan Rydberg 

Ordförande Sekreterare 
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Granskning av 2015 års verksamhet 
 

Valnämnden svarar för organisation, genomförande och uppföljning 

av val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfull-

mäktige, liksom val till Europaparlamentet. Nämnden ansvarar 

dessutom för genomförandet av eventuella extraval och folkomröst-

ningar. 

 

Omfattningen av nämndens uppgifter är reglerad i lag, både an-

svarsområdet som sådant och i viss mån den organisation som ska 

användas för att lösa uppgifterna.  

 

Genomförandet av revisionen av valnämndens verksamhet för år 

2015 har följt den granskningsplan som revisorerna har beslutat. 

Granskningen har skett med inriktning på verksamhet och ekono-

miskt resultat. Därutöver har verksamheten följts via nämndens 

sammanträdesprotokoll.  

 

Granskningen har genomförts av Stefan Rydberg vid revisions-

kontoret. 

 

Årsrapporten har faktakontrollerats av förvaltningen.  

 

Ekonomiskt resultat 

Nämnden redovisar följande budgetutfall och avvikelser för år 

2015: 

Mnkr  

 Budget 

2015 

B o k s l u t  2 0 1 5  Budget- 

avvikelse 

2014 

 

Utfall  

  

 Avvikelse 

Driftbudget 

     
Verksamhet 

     

Kostnader 3,3 3,7 -0,4 -12,1 % 9,6 

Intäkter 0 0,1 0,1   0,5 

Verksamhetens 

nettokostnader  3,3 3,6 -0,3 -9,1 % 10,1 

 

 

Av ovanstående redovisning framgår att nämndens utfall 

överskrider budgeten med 0,3 mnkr. Utfallet visar att budget-

hållningen inte har varit helt tillräcklig.   
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År 2015 har varit ett s.k. mellanvalsår, då inga ordinarie val 

genomförts. Arbetet under året har i huvudsak varit inriktat mot 

kommande val. Vid årets början planerades för det extraval som 

väntades. Valnämndens kansli hade förstäkts med personal och 

lokaler mm. 

 

Kostnader för vidareutveckling av ”Kaskelot” som är det 

valadministrativa system nämnden använder har blivit dyrare än 

beräknat. Beslut om att utveckla en molnlösning togs för att det 

över tid kommer att vara betydlig lägre förvaltningskostnader för 

systemet. Vidare har kostnader för anpassning till nya krav kring e-

tjänster belastat 2015. Detta tillsammans med efterkommande 

kostnader för valet 2014 har inneburit att nämnden överskridit 

budgeten. Prognosen i samband med tertial 2 visade dock att ingen 

avvikelse mot budgeten beräknades. Prognossäkerheten kan 

förbättras. 

 

Valprövningsnämnden beslutade under våren om omval i Båstads 

kommun och Stockholms stad genomförde förtidsröstningen. Denna 

förtidsröstning täcks helt av statsbidrag (125 tkr). 

 

Enligt revisionskontorets bedömning är bokslutet rättvisande och 

verksamheten har bedrivits enligt fastställd verksamhetsplan. 

 


