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Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den 

verksamhet som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser. Stadsrevisionen i Stockholm 

granskar nämnders och styrelsers ansvarstagande för att genomföra verksamheten enligt 

fullmäktiges uppdrag. Stadsrevisionen omfattar både de förtroendevalda revisorerna och 

revisionskontoret. 

I ”årsrapporter” för nämnder och ”granskningspromemorior” för styrelser sammanfattar 

Stadsrevisionen det gångna årets synpunkter på verksamheten. Fördjupade granskningar 

som sker under året kan också publiceras som projektrapporter. 

Publikationerna finns på Stadsrevisionens hemsida. De kan också beställas från 

revisionskontoret. 

http://www.stockholm.se/revision


Stadsrevisionen 

Revisionskontoret 

Hantverkargatan 3 D, 1 tr 

Postadress: 105 35 Stockholm 

Telefon: 08-508 29 000  

Fax: 08-508 29 399 

www.stockholm.se/revision 

Stadsrevisionen Dnr 3.1.2-26/2017 

2017-03-17 

Till 

Valnämnden 

Revisorerna i revisorsgrupp 1 har avslutat revisionen av nämndens 

verksamhet under år 2016.  

Revisorerna har den 17 mars 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 2016 års verksamhet 

Valnämnden svarar för organisation, genomförande och uppföljning 

av val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäk-

tige, liksom val till Europaparlamentet. Nämnden ansvarar dessu-

tom 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 

2016 har skett med inriktning på verksamhet och ekonomiskt 

resultat. Därutöver har verksamheten följts via nämndens samman-

trädesprotokoll.  

Granskningen har genomförts av Stefan Rydberg vid revisions-

kontoret. 

Årsrapporten har faktakontrollerats av förvaltningen. 

Ekonomiskt resultat 

Nämnden redovisar följande budgetutfall och avvikelser för år 

2016: 

Mnkr 

 Budget 

2016 

B o k s l u t  2 0 1 6 Budget- 

avvikelse 

2015 Utfall  Avvikelse 

Driftbudget 

Verksamhet 

Kostnader 3,3 2,9 0,4 12,1 % -0,4 

Intäkter 0 0,1 0,1 0,1 

Verksamhetens 

nettokostnader  3,3 2,8 0,5 15,2 % -0,3 

Av ovanstående redovisning framgår att nämndens utfall på 2,8 

mnkr är 0,5 mnkr lägre än budgeten på 3,3 mnkr. Orsaken till detta 

beror bl.a. på lägre kostnader än planerat för det valadministrativa 

systemet Kaskelot, medarbetares tjänstledighet samt att nämnden 

inte köpt material i den utsträckning som planerats p.g.a. förslag på 

förändringar i vallagen. Osäkerhet om valbåsens och valsedelstäl-

lens utformning gör att inga kompletterande inköp gjorts. 
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Prognosen i samband med tertial 2 visade dock ett överskott på 0,2 

mnkr jämfört med budget. Prognossäkerheten kan förbättras. 

 

År 2016 har varit ett s.k. mellanvalsår, då inga ordinarie val genom-

förts. Arbetet under året har i huvudsak varit inriktat mot kom-

mande val.   

 

Under verksamhetsåret har kansliet genomfört en processkartlägg-

ning och dokumenterat arbetet inför och efter val. Kartläggningen är 

till för att minska personberoendet och minska sårbarheten. I den 

form som processerna är dokumenterade kommer de vara till stor 

hjälp i arbetet med valen. 

 

För att långsiktigt minska kostnaderna för nämndens administrativa 

system Kaskelot, men även arbeta i samma miljö som övriga kom-

muner som valt att ansluta sig till Kaskelot har kansliet anslutit sig 

den molntjänst som numera finns. För att säkerställa att inloggning i 

systemet håller samma säkerhetskrav som staden i övrigt har ett 

nämnden som första förvaltning i staden utvecklat möjligheten att 

använda ID-portalen även för molntjänster. 

 

Under året har kansliet genomfört ett IT-projekt med namnet "Hitta 

din vallokal". Nämnden beviljades medel från "Digital utveckling" 

och en förstudie har genomförts. Valnämnden har nu beviljats me-

del för utveckling av en responsiv webbplats vid namnet "Rösta i 

Stockholm". Tjänsten syftar till att underlätta för väljare att hitta till 

rätt vallokal och till närmsta öppna förtidsröstningslokal. 

 

Nämnden har vid flera tillfällen diskuterat valkretsindelningen och 

betydelsen av de ändrade reglerna i vallagen. Vidare har kansliet i 

samarbete med SWECO inlett arbetet med att se över valdistrikts-

indelningen inför valen 2018. 

 

Enligt revisionskontorets bedömning är bokslutet rättvisande och 

verksamheten har bedrivits enligt fastställd verksamhetsplan. 

 




