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Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som 

bedrivits i nämnder och bolag. Stadsrevisionen i Stockholm stad 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 bolagsstyrelser sammanfattar stadsrevisionen 

det gångna årets granskningar och bedömningar av verksamheten. Granskningar som genomförs under 

året kan också publiceras som projektrapporter.  

Publikationerna finns på stadsrevisionens hemsida, www.stockholm.se/revision. De kan också beställas 

från revisionskontoret, revision.rvk@stockholm.se.  
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Stadsrevisionen Dnr: 3.1.2-20/2018 

Revisorsgrupp 1 2018-03-14 

Till 

Valnämnden 

Årsrapport 2017 

Revisorerna i revisorsgrupp 1 har avslutat revisionen av 

valnämndens verksamhet under år 2017.  

Revisorerna har den 14 mars behandlat bifogad årsrapport och 

överlämnar den till valnämnden för kännedom.   

På revisorernas vägnar 

Bosse Ringholm 

Ordförande 

Stefan Rydberg 

Sekreterare 

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 
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Granskning av 2017 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 

2017 har skett med inriktning på verksamhet och ekonomiskt resul-

tat. Därutöver har verksamheten följts via nämndens sammanträdes-

protokoll.  

Granskningen har genomförts av Stefan Rydberg vid revisions-

kontoret. 

Årsrapporten har faktakontrollerats av förvaltningen. 

Ekonomiskt resultat 

Nämnden redovisar följande budgetutfall och avvikelser för år 

2017: 

Driftverksamhet 
(mnkr) 

Budget 
2017 

Bokslut 2017 Budget- 
avvikelse 

2016 Utfall Avvikelse 

Kostnader 5,4 5,1 0,3 5,6% 0,4 

Intäkter 0 0,7 0,7 0,1 

Verksamhetens 
nettokostnader 

5,4 4,4 1,0 18,5% 0,5 

Av ovanstående redovisning framgår att nämndens utfall på 4,4 

mnkr är 1,0 mnkr lägre än budgeten på 5,4 mnkr. Främst beror detta 

på osäkerhet kring eventuella förändringar om hur valet praktiskt 

skulle genomföras i och med att regeringen kom med en utredning 

”Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten (SOU 

2016:71)”. Förslaget innebar att valsedlarna skulle placeras i val-

båsen, vilket skulle innebära att att de ”gamla” valbåsen och val-

sedelställen inte skulle fungera. 
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Detta har gjort att planerade inköp inte kunnat göras under 2017. 

Utredningen gick dock inte igenom, så inköpen kommer att belasta 

2018. 

En annan orsak är att rekrytering av en handläggare vid valnämn-

dens kansli har blivit senarelagd. Avvikelsen när det gäller intäk-

terna beror på att nämnden under året har beviljats medel för att 

täcka kostnader 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 närmaste öppna förtidsröst-

ningslokal. T.ex. kan röstberättigade som är folkbokförda i Stock-

holms stad på webbplatsen skriva in sin folkbokföringsadress och 

på så sätt få reda på vilket valdistrikt den tillhör och var väljaren ska 

rösta.  

Prognosen i samband med tertial 2 visade på en budget i balans. 

Detta beror på, som nämnts ovan, att planerade inköp inte har kun-

nat genomföras i planerad omfattning.  Prognossäkerheten kan för-

bättras. 

År 2017 har varit ett s.k. mellanvalsår, då inga ordinarie val genom-

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

mande val.   

Nämndens förslag till valkrets- och valdistriktsindelning inför valen 

2018 är överlämnad till kommunfullmäktige och beslutad. Antalet 

röstberättigade och därmed antal valdistrikt har till 2018 ökat, totalt 

finns 573 valdistrikt, en ökning med 36 jämfört med 2014. 

Arbetet med att förbereda valen 2018 och 2019 har påbörjats och 

nämnden har under hösten fattat beslut om inriktning och mål inför 

valen 2018 och 2019. I ärendet redogörs för nämndens inriktning 

och mål avseende rekrytering och utbildning av röstmottagare samt 

bemanning. Av ärendet framgår även nämndens inriktningsmål 

avseende tillgänglighet och närhet till röstningslokaler och att 

väljare ska ges goda möjligheter att rösta. 

Enligt revisionskontorets bedömning är bokslutet rättvisande och 

verksamheten har bedrivits enligt fastställd verksamhetsplan. 




