
Årsrapport 2020 
Valnämnden 

Rapport från 

stadsrevisionen 

Nr 15, 2021 

Dnr: RVK 2021/17 



 

 

 

 

 

Den kommunala revisionen är kommunfullmäktiges 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 kommunfullmäktiges uppdrag. Stadsrevisionen 

omfattar både de förtroendevalda revisorerna och revisionskontoret.  

I årsrapporter för nämnder och 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 webbplats, start.stockholm/revision. De kan också beställas från 

revisionskontoret, revision.rvk@stockholm.se.  

 

Årsrapport 2020 

Valnämnden 

Nr: 15, 2021 

Dnr: RVK 2021/17 

 

 

 start.stockholm/revision 

mailto:start.stockholm/revision


Stadsrevisionen Dnr: RVK 2021/17 

Revisorsgrupp 1 2021-04-15 

 

 

Stadsrevisionen 

Revisionskontoret 

 

Hantverkargatan 3 D, 1 tr 

Postadress: 105 35 Stockholm  

Telefon: 08-508 29 000  

Fax: 08-508 29 399 

start.stockholm/revision 

 

 Till 

Valnämnden 

 

 

Årsrapport 2020 
 
Revisorerna i revisorsgrupp 1 har avslutat revisionen av 

valnämndens verksamhet under 2020. 

 

Revisorerna har den 15 april 2021 behandlat bifogad årsrapport och 

överlämnar den till valnämnden för yttrande senast den 30 juni 

2021. 

 

 

På uppdrag av revisorerna i revisorsgrupp 1. 

 

 

 

Ulf Bourker Jacobsson Therese Kandeman 

Ordförande Sekreterare 

 



 

 

Sammanfattning 
 

I denna rapport redovisas resultat och bedömningar utifrån 

revisionskontorets granskningar. 

 

Verksamhet och ekonomi  

Sammantaget bedöms att valnämnden i allt väsentligt har bedrivit 

verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt. Bedömningen grundar sig på om det verk-

samhetsmässiga resultatet är förenligt med kommunfullmäktiges 

mål för verksamheten samt om lagstiftning och andra föreskrifter 

efterlevts.  

 

Intern kontroll 

Den samlade bedömningen är att nämndens styrning, uppföljning 

och kontroll av verksamheten inte har varit helt tillräcklig. 

Uppföljning av antagen internkontrollplan har inte gjorts 

systematiskt. Därtill bör prognosarbetet utvecklas. 

 

Räkenskaper 

Räkenskaperna bedöms ge en rättvisande bild av verksamhetens 

resultat och ekonomisk ställning. Räkenskaperna bedöms vara 

upprättade i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed. 

 

Uppföljning av tidigare års granskningar 

Nämnden har vidtagit åtgärder utifrån revisorernas 

rekommendationer i föregående års granskningar.  
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1. Årets granskning 

Den årliga revisionen omfattar granskningar och bedömningar inom 

följande områden: 

 Verksamhet och ekonomi  

 Intern kontroll 

 Räkenskaper 

 

Revisionen har utförts enligt kommunallagen, andra tillämpliga 

lagar, reglementet för stadsrevisionen samt god revisionssed i 

kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den 

inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för 

bedömning av nämndens verksamhet. Kriterier för bedömning 

redovisas i bilaga 3.  

 

Granskningsledare har varit Åsa Hjortsberg Sandgren vid revisions-

kontoret. 

 

Årsrapporten har faktakontrollerats av förvaltningen.  

2. Verksamhet och ekonomi 

2.1 Verksamhetsmässigt resultat 
Revisionen konstaterar att nämndens verksamhetsmässiga resultat 

för 2020 i allt väsentligt är förenligt med de mål som kommun-

fullmäktige fastställt. Nämnden bedöms ha bedrivit verksamheten 

på ett ändamålsenligt sätt. Bedömningen grundas på granskning av 

nämndens redovisning i verksamhetsberättelsen vad gäller mål-

uppfyllelse. 

  

Nämndens verksamhetsberättelse bedöms i huvudsak ge en rätt-

visande bild av det verksamhetsmässiga resultatet. Nämnden har 

avrapporterat resultat av beslutade mål.  

 

Valnämnden följer upp ett av kommunfullmäktiges tre inriktnings-

mål i verksamhetsplanen, En ekonomiskt hållbar och innovativ 

storstad för framtiden samt de två underliggande verksamhets-

målen. Övriga mål är ej anpassat till nämndens verksamhet. 

 

I verksamhetsberättelsen redovisar nämnden att den bidrar till att 

uppfylla inriktningsmålet samt verksamhetsmålen. Dock redovisas 

att en av två indikatorer, nämndens prognossäkerhet inte uppnår 

målet. Avvikelsen borde delvis varit känd vid tertialrapporteringen i 
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augusti då orsaken är uthyrning av personal. Revisionskontoret 

anser att bedömningen att nämnden uppnår verksamhetsmålet 

Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser 

är tveksam.  

2.2 Ekonomiskt resultat 

2.2.1 Driftverksamhet 

Nämnden redovisar följande utfall och avvikelser för år 2020: 

 

 
Driftverksamhet  
(mkr) 
 
 
 
mnkr) 

Budget 
2020 

Bokslut 2020 Budget- 
avvikelse 

2019 Utfall Avvikelse 

Kostnader 4,9 4,8 0,1 2 % 5,2 %  

Intäkter 0 0,7 0,7  0,5 % 

Verksamhetens 
nettokostnader 

4,9 4,1 0,8 16,3 % 20,1 % 

 

Av ovanstående redovisning framgår att nämndens utfall avviker 

med 0,8 mnkr i förhållande till budgeten. Revisionskontoret 

konstaterar att kommunfullmäktiges mål om budgetföljsamhet 

uppnåtts. Nämnden bedöms ha bedrivit verksamheten på ett från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

 

Nämnden redovisar avvikelser för personalkostnader samt kost-

nader för nämndmöten. Enligt nämndens redovisning beror avvikel-

serna på att en personal varit uthyrd samt att man genomfört färre 

nämndmöten än planerat. 

3. Intern kontroll 

I detta avsnitt redovisas en granskning av nämndens interna kon-

troll. Av granskningen framgår bland annat i vilken utsträckning 

den interna kontrollen är en integrerad del i verksamhetens styrning 

och uppföljning. Vidare om det finns systematiskt ordnade kont-

roller i organisation, system, processer och rutiner. 

 

Den samlade bedömningen är att nämndens styrning, uppföljning 

och kontroll av verksamheten inte varit helt tillräcklig. Arbetet med 

internkontrollarbetet bör utvecklas bland annat avseende uppfölj-

ning. Därtill bör prognosarbetet utvecklas. 

 

Nämnden genomför årliga analyser som fångar upp väsentliga 

risker samt hur de ska hanteras för att verksamhetens mål ska 

uppnås. Nämnden har i sin internkontrollplan fastställt vilka 
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åtgärder som ska hantera prioriterade risker. Kontroller enligt den 

interna kontrollplanen har inte följs upp systematiskt. Inför 

kommande internkontrollplan bör nämnden säkra upp att upp-

följning sker och dokumenteras. Uppföljning bör göras av en 

oberoende part i förhållande till aktiviteten. Enligt uppgift har ett 

arbete påbörjat för att utveckla nämndens internkontrollarbete. 

 

Nämndens prognossäkerhet i årets tertialrapporter har varit brist-

fällig. Avvikelsen mellan den prognos som lämnades i tertialrapport 

2 och utfallet vid bokslutet blev -16 % procent. Avvikelsen för-

klaras ej i verksamhetsberättelsen. Även 2019 hade nämnden en stor 

avvikelse avseende prognossäkerheten. Nämnden bör förbättra sin 

prognossäkerhet vid kommande tertialrapporteringar.  

4. Räkenskaper 

I detta avsnitt redovisas en bedömning av om nämndens räken-

skaper är rättvisande, upprättade enligt lag om kommunal bokföring 

och redovisning samt följer god redovisningssed. Bedömningen 

baseras på en granskning av nämndens bokslut. 

 

Räkenskaperna bedöms ge en rättvisande bild av verksamhetens 

resultat och ekonomisk ställning. Räkenskaperna bedöms vidare 

vara upprättade i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed.  

5. Uppföljning av tidigare års 
granskning 

Tidigare års granskning av nämndens verksamhet har utmynnat i 

rekommendationer. Revisionen gör årligen uppföljningar för att 

bedöma om nämnden har vidtagit åtgärder utifrån tidigare lämnade 

rekommendationer  

 

Uppföljning visar att nämnden har vidtagit åtgärder utifrån 

revisionens rekommendationer avseende dataskyddsförordningen. 

Nämnden har under året genomfört informationsklassning samt 

upprättat en registerförteckning över personuppgiftsbehandlingar i 

enlighet med förra årets rekommendationer från granskning av 

dataskyddsförordningen. 
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Bilaga 1 – Bedömningskriterier 
 

Nedan redovisas de kriterier som ligger till grund för gjorda 

bedömningar. Bedömningarna avser såväl genomförandet som 

resultatet av verksamheten. 

 

Verksamhet och ekonomi 

Att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt innebär att nämnden har uppnått 

kommunfullmäktiges mål samt följt de beslut, riktlinjer gällande 

lagstiftning och andra föreskrifter som gäller för verksamheten.  

 

Bedömningskriterier 

Nämnden: 

 Har ett resultat som är förenligt med fullmäktiges mål, beslut, 

och riktlinjer. 

 Har genomfört sitt uppdrag med tillgängliga resurser. 

 Har bedrivit verksamheten enligt gällande lagar, föreskrifter, 

riktlinjer m.m. 

 Har haft en styrning och uppföljning mot mål och beslut. 

 

Bedömning: 

Tillfredsställande   Bedömningskriterier är i allt 

väsentligt uppfyllda. Det kan 

förekomma mindre avvikelser. 
 

Inte helt tillfredsställande   Bedömningskriterier bedöms 

delvis uppfyllda. Det finns brister 

som måste åtgärdas. 

 

Inte tillfredsställande Bedömningskriterier bedöms inte 

vara uppfyllda. Det finns 

väsentliga brister som måste 

åtgärdas omgående. 
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Intern kontroll 

Den interna kontrollen är en process som utförs av nämnd, 

förvaltnings- eller bolagsledning och personal. Den är en integrerad 

del i verksamhetens styrning och uppföljning. Processen säker-

ställer, med en rimlig grad av säkerhet, att verksamheten drivs 

effektivt, att lagar, förordningar och andra regler följs. Det lämnas 

en tillförlitlig finansiell redovisning och rättvisande rapportering om 

verksamheten.   

 

Bedömningskriterier 

Nämnden: 

 Har en organisation med tydlig fördelning av ansvar och 

befogenheter för att stödja verksamheten och att förhindra 

avsiktliga och oavsiktliga fel samt oegentligheter. 

 Följer systematiskt och fortlöpande upp ekonomi och 

verksamhet, såväl för verksamhet i egen regi som för sådan som 

uppdragits åt annan att utföra, analyserar väsentliga avvikelser 

samt vidtar åtgärder vid behov. 

 Genomför riskanalyser som fångar upp väsentliga risker samt 

hur de ska hanteras för att minimera risken för att 

verksamhetens mål inte uppnås. Nämnden har i en 

internkontrollplan fastställt vilka åtgärder som ska hantera 

prioriterade risker. 

 Har riktlinjer och rutiner som bidrar till att säkerställa att 

verksamhetens mål uppfylls och att föreskrifter följs. 

 Följer upp den interna kontrollen systematiskt och fortlöpande. 

 Har en rapportering som ger en aktuell, rättvisande och 

tillförlitlig information om verksamhet och ekonomi.  

 

Bedömning: 

Tillräcklig   Bedömningskriterierna är i allt 

väsentligt uppfyllda. Det kan 

förekomma mindre avvikelser. 
 

Inte helt tillräcklig   Bedömningskriterierna bedöms 

delvis uppfyllda. Det finns brister 

som måste åtgärdas. 

 

Inte tillräcklig Bedömningskriterierna bedöms 

inte vara uppfyllda. Det finns 

väsentliga brister som måste 

åtgärdas omgående. 
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Räkenskaper 

Nämndens redovisning är upprättad enligt lagstiftning och god 

redovisningssed så att räkenskaperna ger en rättvisande bild av 

resultat och ställning. 

 

Att räkenskaperna är rättvisande innebär att redovisningen ger en 

rättvisande bild av resultat och ekonomisk ställning, delårsrapport 

och årsredovisning är upprättade i enlighet med lagstiftning och god 

redovisningssed. 

 

Bedömningskriterier 

Nämndens: 

 Redovisningen ger en rättvisande bild av resultat och ekonomisk 

ställning. 

 Räkenskaper är upprättade enligt lagstiftning och god 

redovisningssed. 

 

Bedömning: 

Rättvisande   Bedömningsmålen är i allt 

väsentligt uppfyllda. Det kan 

förekomma mindre avvikelser. 
 

Inte rättvisande   Väsentliga brister finns som 

måste åtgärdas. 
 

 

 




