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Årsrapport 2018
Revisorerna i revisorsgrupp 1 har avslutat revisionen av
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Granskning av 2018 års verksamhet
Valnämnden svarar för organisation, genomförande och uppföljning
av val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige, liksom val till Europaparlamentet. Nämnden ansvarar dessutom för genomförandet av eventuella extraval och folkomröstningar.
Omfattningen av nämndens uppgifter är reglerad i lag, både ansvarsområdet som sådant och i viss mån den organisation som ska
användas för att lösa uppgifterna.
Genomförandet av revisionen av valnämndens verksamhet för år
2018 har skett med inriktning på verksamhet och ekonomiskt resultat. Därutöver har verksamheten följts via nämndens sammanträdesprotokoll.
Granskningen har genomförts av Stefan Rydberg vid revisionskontoret.
Årsrapporten har faktakontrollerats av förvaltningen.

Ekonomiskt resultat
Nämnden redovisar följande budgetutfall och avvikelser för år
2018:
Budgetavvikelse
2017

Bokslut 2018
Driftverksamhet
(mnkr)

Budget
2018

Utfall

Avvikelse

Kostnader

56,5

49,8

6,7

11,8 %

0,3

Intäkter

17,1

17,8

0,7

4,1 %

0,7

39,4

32,0

7,4

18,8 %

1,0

Verksamhetens
nettokostnader

Av ovanstående redovisning framgår att nämndens utfall på 32,0
mnkr är 7,4 mnkr lägre än budgeten på 39,4 mnkr. Främst beror
detta på att behovet av att hyra av externa lokaler varit mindre än
beräknat samt att arvoden för röstmottagarna blev lägre än budgeterat, bl.a. när det gäller sociala avgifter. Orsaken är att många av
röstmottagarna uppnått pensionsålder och då utgår ett lägre påslag
för sociala avgifter.
Nämnden har erhållit statsbidrag för anordnande av förtidsröstning
med 17,8 mnkr.
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Prognosen i samband med tertial 2 visade på överskridande av budgeten med ca 3 mnkr. Orsaken till detta var att man beräknade
ökade kostnader för att kunna genomföra valet tryggt och säkert.
Prognossäkerheten har varit bristfällig.
Den 9 september hölls de allmänna valen till riksdag, kommun- och
landstingsfullmäktige. Arbetet under året har varit inriktat på att genomföra valen rättssäkert och med hög trovärdighet till röstningsprocessen samt att väljarna ska ha goda möjligheter att rösta. Vid
valen hade nämnden 66 röstningslokaler öppna för förtidsröstning.
På valdagen ökade antalet valdistrikt med 36 stycken från valet
2014 och var 573 stycken. Antalet mottagna förtidsröster ökade vid
detta val och 52 % av de röster som togs emot var förtidsröster.
I Stockholms stad ökade valdeltagandet i riksdagsvalet med 1,51 %
och valet till kommunfullmäktige ökade med 1,39 %. Totalt röstade
623 306 stockholmare i kommunfullmäktigevalet.
I och med ändringarna i vallagen får endast den som har den utbildning som krävs förordnas som röstmottagare. Nämndens utbildningar av röstmottagare var redan vid 2014 års val obligatorisk.
Förutom röstmottagarna utbildas även de av kansliet rekryterade
kontaktpersoner vid byggnader som används vid val. Inför valdagen
utbildades ca 4 800 röstmottagare och reserver av 27 lärare och 160
kurser genomfördes inom 3 veckor. Under maj månad utbildades
drygt 450 röstmottagare som arbetade i förtidsröstningen.
Inför valet genomfördes en risk- och sårbarhetsanalys i samarbete
med kommunikationsenheten och säkerhetsavdelningen på stadsledningskontoret. Kansliets personal genomförde också en övning för
vara bättre förberedda för incidenter på valdagen.
Efter valet inkom tre överklagande. Valprövningsnämnden gjorde
bedömningen i samtliga fall att det inte har förekommit någon
avvikelse från föreskriven ordning och avslogs.
De omfattande utvärderingar som gjorts efter valet visar att valet
har genomförts mycket tillfredställande. Enkäter har skickats till
samtliga röstmottagare, vice ordförande och kontaktpersoner i vallokaler där de svarat på frågor om valets genomförande, lokaler,
utbildning och det informationsmaterial nämnden framställer.
Enligt revisionskontorets bedömning är bokslutet rättvisande och
verksamheten har bedrivits enligt fastställd verksamhetsplan.
Prognossäkerheten kan dock förbättras.

