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Granskning av 2019 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
2019 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
2019:
Budgetavvikelse
2018

Bokslut 2019
Driftverksamhet
(mnkr)

Budget
2019

Utfall

Avvikelse

Kostnader

50,3

44,4

5,9

5,2 %

6,7

Intäkter

20,4

20,5

0,1

0,5 %

0,7

29,9

23,9

6,0

20,1 %

7,4

Verksamhetens
nettokostnader

Av ovanstående redovisning framgår att nämndens utfall på 23,9
mnkr är 6,0 mnkr lägre än budgeten på 29,9 mnkr. Främst beror
detta på att på att nämndens kostnader för röstmottagare blivit lägre
än budgeterat, p.g.a att bemanningen av antal röstmottagare inte
behövdes i den omfattning som budgeterats. Besparing har också
gjorts för kanslipersonalen.
Nämnden har erhållit statsbidrag för anordnande av förtidsröstning
med 20,4 mnkr.
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Prognosen i samband med tertial 2 visade på ett överskott på ca 6
mnkr, vilket överensstämmer med bokslutsresultatet. Prognossäkerheten har varit god.
Den 26 maj hölls valet till Europaparlamentet. I Stockholms stad
ökade valdeltagandet med 2,12 % till 63,03 %. Totalt röstade 450
813 stockholmare och av dessa röster var 227 196 förtidsröster.
En nyhet i vallagen inför EU-valet var att det till ett röstmottagningsställe ska anordnas en lämplig avskärmad plats där valsedlar
kan läggas ut. Det är varje kommun som själva beslutar om typen
av avskärmning och valnämnden i Stockholm stad tog fram en avskärmning att ställa runt valsedelsstället för att minska insynen och
förstärka valhemligheten. Riksrevisionen hade inför valet i uppdrag
att granska genomförandet av val och särskilt den nya avskärmningen av valsedlarna. Den typ av avskärmning som Stockholms
stad valde var också den som flertalet kommuner hade.
För att säkerställa hanteringen av valsedlar och att alla valsedelställ
var avskärmade rekryterades till valdagen särskilda valsedelshanterare till alla valbyggnader som hade tre eller fler valdistrikt. Valsedelshanterarna fick en särskild utbildning som endast avsåg hanteringen av valsedlar, utläggningen av valsedlar om deras uppdrag
som valsedelshanterare.
En väljare överklagade valet med påståendet om att valsedelställ
inte varit avskärmade på ett korrekt sätt och om brister när det
gällde skyddet för valhemligheten. Valprövningsnämnden fann att
det inte förekommit någon avvikelse från föreskriven ordning och
avslog överklagandet.
Vid valet erbjöds förtidsröstning vid 66 lokaler. Ungefär hälften av
dessa var stadens bibliotek, därutöver erbjöds bland annat röstning
på tre gallerior, ett antal receptioner och stadens alla medborgarkontor. Kulturhuset vad vid valet stängt för ombyggnad och kunde inte
användas som förtidsröstningslokal men eftersom inga partier bokat
centralhallen på Centralstationen erbjöd valnämnden återigen förtidsröstning i lokalen. Som vid tidigare val har kansliet utrustat alla
förtidsröstningslokaler med dator, skrivare och uppkoppling mot
valdatasystemet för att kunna skriva ut röstkort på plats. Alla stockholmare ska ha mycket goda möjligheter att rösta och när de kommer till röstmottagningsstället få den information och det bemötande som krävs för att rösta. Vid valet arbetade närmare 400 röstmottagare vid förtidsröstningen och på valdagen ca 3 800, utöver
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det arbetade på valdagen ca 500 personer med att ta emot och hjälpa
väljarna till rätt vallokal och hantera valsedlarna.
Granskning dataskyddsförordningen (GDPR)
Revisionskontoret har genomfört en granskning av nämndens följsamhet till dataskyddsförordningen. Syftet med granskningen har
varit att bedöma hur implementeringen av förordningen har genomförts.
Granskningen har visat att nämndens arbete med personuppgiftshanteringar inte är tillräckligt. Det kvarstår arbete innan nämndens
arbete med personuppgiftshanteringar uppnår kraven i dataskyddsförordningen. I granskningen har framkommit att nämnden har
utsett dataskyddsombud och anmält dataskyddsombud till Datainspektionen. För övriga delar som granskats finns avvikelser inom
bl.a. följande områden. Förvaltningen har inte genomfört en fullständig inventering av samtliga personuppgiftsbehandlingar som
företas i verksamheten samt inte upprättat en registerförteckning
över vilka personuppgifter som nämnden hanterar. Vidare har förvaltningen inte informationsklassat sina informationstillgångar.
Revisionskontoret rekommenderar att nämnden utvecklar styrning
och uppföljning av arbetet med att efterleva dataskyddsförordningen. Vidare rekommenderar revisionskontoret att nämnden
informationsklassar sina informationstillgångar samt regelbundet
och systematiskt inventerar sina personuppgiftsbehandlingar.
Sammanfattande bedömning
Enligt revisionskontorets bedömning är bokslutet rättvisande och
verksamheten har bedrivits enligt fastställd verksamhetsplan.
Nämnden behöver dock vidta åtgärder för att följa regelverket avseende dataskyddsförordningen.

