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RESULTATREDOVISNING 
 
1.  Valmyndighetens uppdrag och mål 
 
Valmyndigheten ansvarar, enligt förordningen (2007:977) med instruktion för 
Valmyndigheten, centralt för genomförandet av val och landsomfattande folkomröstningar 
och ska i övrigt fullgöra de uppgifter som den centrala valmyndigheten har enligt lag eller 
förordning. 
 
Målet enligt regleringsbrev för 2010 är att de allmänna valen 2010 ska genomföras med 
största möjliga tillförlitlighet och effektivitet.  

 
 

2.  Återrapporteringskrav enligt regleringsbrev    
 
Valmyndigheten ska: 
-  redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till angivet mål samt till de 
uppgifter som framgår av myndighetens instruktion och annan författning. 
(se avsnitt 5) 
 
- redovisa myndighetens insatser för att säkerställa en god personalförsörjning. 
(se avsnitt 7) 
 
- redovisa prognoser för 2010-2014 vid tre prognostillfällen.  
Valmyndigheten har redovisat prognoser den 18 februari, den 13 juli och den 19 oktober 
2010. 
 
 
3.  Organisation 
 
Valmyndigheten leds av en nämnd bestående av en ordförande, en vice ordförande, tre 
övriga ledamöter och tre ersättare (en av ersättarbefattningarna är vakant sedan den  
19 mars 2010). 
 
Vid Valmyndigheten finns ett kansli med tretton fast anställda medarbetare. Arbetet vid 
kansliet leds av en kanslichef. Vidare finns ett antal externa konsulter engagerade som i 
huvudsak arbetar med förvaltning och utveckling av det gemensamma IT-stödet för 
valadministrationen. 
 
 
4.  Verksamhet under budgetåret 2010 
 
Valmyndighetens arbete under året har huvudsakligen varit inriktat på att förbereda, 
genomföra och följa upp valen till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige den  
19 september 2010. 
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Valmyndigheten redovisar i en särskild rapport erfarenheter från valen (Dnr 11-019/0). I 
rapporten redovisas Valmyndighetens bedömningar av behov av förändringar av regler och 
rutiner. 
 
 
4.1 Förberedelser inför valen till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 
 
Redan inför Europaparlamentsvalet 2009 införskaffades visst valmaterial i sådana volymer 
att det täckte behovet även för valen 2010. Produkter som togs fram inför valet 2009 
anpassades till valen 2010. Det gällde så väl valmaterial som informations- och 
utbildningsmaterial till länsstyrelser och valnämnder. Alla produkter som behövdes för 
genomförande av röstning färdigställdes i början av året och distributionen av valmaterialet 
till utlandsmyndigheter, kommuner och länsstyrelser kunde ske som planerat, med början 
den 1 mars. 
 
Under första kvartalet 2010 avslutades de sista upphandlingarna som gällde valen 2010.  
 
Ändringar som trädde i kraft den 1 januari 2009 i förordningen (2002:62) om utdrag ur 
databaser vid val och folkomröstning  innebar att Valmyndigheten gavs möjlighet att lämna 
uppgifter om röstberättigade på medium för automatiserad behandling till partier med 
registrerad partibeteckning. För Valmyndighetens del blev hanteringen av denna 
information betydligt enklare än vid tidigare val. 
  
Antalet tryckta valsedlar med kandidatnamn uppgick till ca 550 miljoner fördelade på ca 
4 960 olika kandidatlistor. Därutöver trycktes ca 110 miljoner partivalsedlar. Det kan 
noteras att antalet kandidatlistor ökade vid valet 2010 jämfört med de senaste valen. 
Sammanlagt trycktes ca 660 miljoner valsedlar, vilket innebar drygt 30 valsedlar per valtyp 
och röstberättigad. Den omfattande produktionen krävde en avsevärd logistik vid 
distributionen av valsedlarna till rätt mottagare. 
 
Valmyndighetens informationsansvar omfattar information till allmänheten om när, var 
och hur röstning sker. Målet är att inför varje val nå så många som möjligt och att ingen ska 
behöva avstå från att rösta för att han eller hon inte vet hur det går till. Valmyndighetens 
information till väljarna inför valen 2010 kan sammanfattas i tre huvudbudskap som 
kommunicerades via olika kanaler: information om röstkortet, förtidsröstning och 
personröstning. Därutöver förekom riktad information. Åtgärder för ungdomar bestod 
främst i annonsering på ett antal välbesökta webbplatser. Valmyndigheten annonserade 
även på olika webbplatser som riktar sig till invandrargrupper. Information om 
röstningsprocessen översattes till 25 språk, inklusive minoritetsspråken, och samtliga 
översättningar fanns tillgängliga på Valmyndighetens webbplats. Valmyndigheten har även 
annonserat särskilt för att nå utlandssvenskar, sjömän och hemlösa med information. 
Information om valet producerades på teckenspråk och punktskrift, i lättläst broschyr och 
inläst på cd-skiva. Cd-skivan och broschyren på lättläst svenska skickades ut till personer i 
Synskadades riksförbunds respektive Centrum för lättlästs register. Cd-skivan skickades 
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även till talbiblioteken. Myndigheten tog även fram ett särskilt material som gör det möjligt 
för synskadade personer som kan lästa punktskrift att rösta utan assistans. 
 
Valmyndigheten anlitade ett serviceföretag för delar av telefon- och e-postservicen. Antalet 
inkommande ärenden till företaget uppgick till totalt ca 97 000, varav ca 45 000 utgjorde 
telefonsamtal och resten e-post. För första gången kan det noteras att antalet förfrågningar 
via e-post översteg antalet telefonsamtal. 
 
Den modernisering av valdatasystemet, främst avseende gränssnittet, som påbörjades inför 
Europaparlamentsvalet 2009 fullföljdes under 2010.  
 
Före valen den 19 september genomfördes Skolval 2010. Det skedde på samma sätt som 
vid valet 2006 genom ett samarbete mellan ett antal myndigheter och två 
elevorganisationer. Ungdomsstyrelsen var projektansvarig och Valmyndigheten 
tillhandahöll valmaterial och informationsmaterial om röstning till de mer än 1 250 skolor 
och drygt 300 000 elever som deltog. Valmyndigheten anser att Skolval har hittat en form 
som fungerar både när det gäller anmälan, beställning av material och rapportering av 
resultat. 
 
 
4.2 Genomförande av valen (den centrala valadministrationen) 
 
Röstlängder och röstkort trycktes och distribuerades enligt fastställd plan. För ett mycket 
litet antal postnummerområden delades röstkorten ut senare än vad regelverket anger. Det 
berodde på logistikproblem vid Posten AB. 
 
Antalet röstningslokaler som kunde skriva ut dubblettröstkort till röstberättigade som 
saknade röstkort ökade betydligt jämfört med föregående val och antalet dubblettröstkort 
som totalt skrevs ut mer än fördubblades. 
 
Det särskilda utlandsröstkortet och utformningen av brevröstningsmaterialet har lett till att 
hanteringen av brevrösterna har kunnat effektiviseras i och med att en del av brevrösterna 
nu skickas från väljarna direkt till rätt kommun. Röster från väljare som brevröstade, men 
som inte använde röstkort, sändes till Valmyndigheten som sorterade och skickade rösterna 
till rätt kommun. 
 
Resultatet av den preliminära rösträkningen i valdistrikten rapporterades till länsstyrelsen 
och kunde följas i realtid på Valmyndighetens hemsida. Publiceringen av ett preliminärt 
valresultat på valnatten är en service till allmänhet och media för att undvika spekulationer 
inför den slutliga rösträkningen och det slutliga resultatet. Det preliminära resultatet på 
valnatten visade sig vara mycket jämnt och skapade ett stort intresse för valnämndernas 
preliminära rösträkning på onsdagen efter valdagen, den s.k. onsdagsräkningen. Enligt 
återrapporteringar från ett flertal valnämnder var de inte rustade för att fullt ut kunna möta 
detta intresse.  
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Eftersom onsdagsräkningen i vissa delar är likartad den räkning som görs ute i valdistrikten 
på valnatten beslutade Valmyndigheten att publicera ett preliminärt onsdagsresultat som en 
extra service till allmänhet och media. Mängden förtidsröster att granska gjorde dock att 
onsdagsräkningen drog ut på tiden och försenade både ett preliminärt onsdagsresultat och 
överlämnandet av valhandlingarna till länsstyrelsen för den slutliga rösträkningen. Det sista 
onsdagsdistriktet för riksdagsvalet rapporterades in strax före klockan 16 på torsdagen efter 
valet.  
 
Länsstyrelsen ansvarar enligt vallagen (2005:837) för den slutliga rösträkningen. Arbetet 
påbörjades direkt på måndagen efter valdagen. Det höga valdeltagandet, ett stort antal 
förtidsröster och många tillskrivna namn på valsedlar för partier som inte hade anmälda 
kandidater, medförde att arbetet blev mycket tids- och resurskrävande för länsstyrelserna. 
Det fanns ingen möjlighet för de stora länen att vara klara med den slutliga rösträkningen 
av riksdagsrösterna under onsdagskvällen, som varit brukligt vid tidigare val, utan de blev 
klara först under torsdagen. Samtliga val till kommunfullmäktige var färdigräknade 
torsdagen 30 september och valen till landstingsfullmäktige var färdigräknade måndagen 4 
oktober. Fördröjningen medförde att Valmyndigheten inte kunde avsluta 
sammanräkningsfunktionerna i det gemensamma datorstödet för valadministrationen vilket 
krävde ökade personella resurser, utökat konsultstöd och förlängd beredskap.   
 
 
4.3 Efterarbete och uppföljning av valen 
 
Det oerhört jämna valresultatet samt ett antal handhavandefel främst vid onsdagsräkningen 
gjorde att valsystemet och röstningsprocessen kom att hamna i blickfånget. 
Valmyndigheten fick efter valet besvara ett stort antal frågor, främst från media, men också 
från allmänheten, om valsystemets regler för mandatfördelning, tillförlitligheten i röstnings- 
och räkningsprocessen och om de olika valmyndigheternas roller. Valmyndigheten fick ta 
emot 120 överklagandeskrivelser angående resultatet för riksdagsvalet. Valmyndigheten 
yttrade sig över dessa överklaganden till Valprövningsnämnden. Valmyndigheten avgav 
därutöver yttranden i merparten av de 92 överklagandeskrivelserna angående kommun- och 
landstingsfullmäktigevalen. Valmyndigheten är inte dimensionerad för en sådan omfattande 
hantering och juridisk kompetens lånades därför in från andra myndigheter. 
 
Valmyndigheten genomförde ett antal mätningar av myndighetens informationsinsatser. 
Den generella kunskapen om röstningsprocessen mättes, liksom vilka av myndighetens 
informationsinsatser som varit informationshöjande. Även förståelsen av de olika 
informationsinslagen har mätts. Vid mätningen efter genomförd informationskampanj 
svarade 97,5 procent att de visste hur röstningsmomenten gick till. De allra flesta kunde 
också beskriva de vanligaste momenten på ett korrekt sätt och visste vilket datum valet 
ägde rum. Hela 84,2 procent visste också att personröstning sker genom att ett kryss sätts 
framför kandidatens namn på valsedeln. 
 
Valmyndigheten inhämtade synpunkter på valens genomförande från länsstyrelser, 
valnämnder och utlandsmyndigheter. Synpunkterna är invägda i en erfarenhetsrapport som 
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lämnas till regeringen den 22 februari 2010 (Dnr 11-019/0) där Valmyndigheten har 
sammanställt bedömningar och förslag. 
 
 
4.4       Valstatistik 
 
Valmyndigheten sammanställer en stor mängd statistik från valen. I årsredovisningen 
redovisas endast ett begränsat urval. 
 
Antalet lokaler för förtidsröstning uppgick till 3 339, varav 1 149 hade begränsat tillträde 
(t.ex. vårdhem). Röstmottagningen i lokaler med begränsat tillträde var främst avsedd för 
dem som till vardags vistas där, samt för anhöriga och personal. 760 lokaler hade öppet för 
förtidsröstning på valdagen. Fler kommuner valde 2010 att använda mobila 
röstningslokaler som komplement till övriga lokaler för förtidsröstning. Antalet mottagna 
förtidsröster totalt och antal mottagna förtidsröster under valhelgen ökade markant i 
jämförelse med 2006. 
 
Antalet valdistrikt var något färre än vid 2006 års val. De flesta valdistrikt hade öppet 
mellan klockan 8 och 20. Vallagen (2005:837) ger valnämnderna möjlighet att begränsa 
öppettiden för ett valdistrikt till klockan 9-13 och 17-20, om väljarna ändå har goda 
möjligheter att rösta. 198 valdistrikt hade begränsat öppethållande, vilket var en minskning 
jämfört med 2006 då motsvarande siffra var 283. Fyra kommuner hade begränsat 
öppethållande för samtliga vallokaler i kommunen. 
 
Röstningen från utlandet ökade markant jämfört med 2006, både när det gällde röstning på 
utlandsmyndighet och brevröstning. Antal platser i utlandet där det hölls röstmottagning 
var 239, vilket är en minskning från 2006 med 55 lokaler och från 2002 med 80 lokaler.  
Utöver de platser för röstmottagning i utlandet som erbjöd röstmottagning tillhandahölls 
material för brevröstning på ytterligare 58 platser. Av de väljare som brevröstade använde 
26 procent röstkort så att brevrösten skickades direkt till väljarens kommun.  
 
De flesta som agerar bud vid budröstning är anhöriga till väljaren. Kommunerna har också 
möjlighet enligt vallagen att förordna personer att vara bud. Ungefär 7 procent av de väljare 
som budröstar använder kommunala bud. Även lantbrevbärare kan vara bud. Antal 
budröster mottagna av lantbrevbärare har minskat avsevärt sedan tidigare val. 
 
 
4.5 Förvaltning 
 
Utöver löpande administrativa, samordnande och personalstödjande uppgifter var 
verksamheten under första halvåret inriktad på förberedelser inför det kommande valet. 
Det handlade om resursfrågor, tekniska frågor, beredskapsfrågor, logistik, säkerhet m.m. 
Verksamheten under andra halvåret har präglats av efterarbetet efter valet och därutöver 
varit inriktat på förberedelser inför mellanvalsperioden och det utvecklingsarbete och 
kompetensförsörjningsarbete som då ska ske. 
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5.  Verksamhetens resultat och prestationer 
(3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag) 
 
 
5.1  Resultat 
 
Valmyndigheten bedömer att målet att ”Valet ska genomföras med största möjliga 
tillförlitlighet och effektivitet” har uppfyllts för de delar av valadministrationen som ligger 
inom Valmyndighetens ansvarsområde, dvs. den centrala valadministrationen. Några 
indikatorer för att mäta måluppfyllelsen finns dock inte för 2010 (se vidare sista stycket 
avsnitt 5.2).  
 
Valmyndigheten kommer att överväga hur myndighetens stöd till regional valadministration 
(länsstyrelserna) och lokal valadministration (kommunerna) kan förändras eller ökas i syfte 
att valprocessen totalt sett ska bli mer effektiv och tillförlitlig. Valmyndigheten har dock 
inte mandat att ge föreskrifter för eller utöva tillsyn över den regionala och den lokala 
valadministrationen. 
 
Förändringar av Valmyndighetens uppgifter och ansvar gentemot länsstyrelser och 
kommuner förutsätter en utökning av myndighetens uppdrag och författningsändringar 
avseende ansvarsfördelningen mellan valmyndigheter på olika nivå. 
 
 
5.2  Prestationer 
 
Riksrevisionen har i en revisionspromemoria daterad 2010-03-24 lämnat iakttagelser 
avseende Valmyndighetens årsredovisning för 2009. Riksrevisionen konstaterar att 
Valmyndigheten ej har redovisat hur verksamhetens prestationer har utvecklats med 
avseende på kostnader. Riksrevisionen rekommenderar att Valmyndigheten vidtar åtgärder 
för att säkerställa att kraven i 3 kap. 1 § förordningen (2006:605) efterlevs.  
 
Valmyndigheten har under 2010 utarbetat en modell för internredovisning som bl.a. 
omfattar tidredovisning och en ny struktur (objektplan) för redovisning av verksamhetens 
kostnader. Det var dock inte möjligt att lägga om redovisningen under löpande budgetår. 
Redovisningen i den nya strukturen påbörjades därför den 1 januari 2011. Valmyndigheten 
kommer således att kunna redovisa kostnader per prestation i årsredovisningen för 2011.  
 
En särskild aspekt att beakta är att Valmyndighetens verksamhet och därmed prestationer 
skiljer sig mycket åt mellan åren beroende på om det är valår eller inte. Jämförelser med de 
föregående budgetåren kan därför vara mindre meningsfulla.   
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Delprestationer (indelning av myndighetens aktiviteter) 
- Rösträtt 
- Väljarvägledning 
- Partiservice 
- Stöd för röstmottagning 
- Valresultat 
- Valpresentation 
- Valadministration 
- Förvaltning 
 
Slutprestationer (stöd för eller genomförande av val)  
- Riksdags-, kommun- och landstingsfullmäktigval  
- Europaparlamentsval 
- Sametingsval 
- Nationell folkomröstning 
- Kommunal folkomröstning 
- Extra val 
- Omval 
 
Valmyndigheten kommer i verksamhetsplanen för 2011 att bryta ned det i regleringsbrevet 
angivna övergripande målet till mål för delprestationerna. För varje mål kommer 
indikatorer att fastställas för att mäta måluppfyllelsen. Måluppfyllelsen för delprestationerna 
kommer att ge en grund för att bedöma måluppfyllelsen för det övergripande målet. Vissa 
av målen är dock inte relevanta eller möjliga att mäta när det inte är valår. 
 
 
6.  Fördelning av verksamhetens totala intäkter och kostnader 
(3 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag) 
 
Valmyndighetens intäkter och kostnader är väsentligt högre under valår än under icke valår. 
Att jämföra utfall mellan budgetår försvåras därmed. 
 
På intäktssidan disponerar Valmyndigheten högre anslag för Allmänna val inför och under 
valår. Intäkter från avgifter består under valår i huvudsak av intäkter från avgifter för  
valsedlar och avgifter för uppgifter om röstberättigade och kandidater.  
 
På kostnadssidan är det framförallt posten Övriga driftskostnader som är hög inför och 
under valår. Produktion av valmaterial, ersättningar till länsstyrelser och andra myndigheter, 
information, ersättning till Posten AB samt datatjänster är de största kostnadsposterna.  
 
Statsbidraget till kommunerna för förtidsröstning (transferering) utgår endast under valår. 
 
År 2009 genomfördes val till Europaparlamentet och 2010 genomfördes val till riksdag, 
kommun- och landstingsfullmäktige. 
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Intäkter  av anslag (tkr)   2010   2009   2008 
Intäkter av anslag 132 583  74 155  29 497 
                          Summa 132 583  74 155  29 497 
Intäkter utöver anslag (tkr)    
Intäkter av avgifter och andra ersättningar    2 772      246        15 
Finansiella intäkter                                                  13          8        36 
                          Summa    2 785      254        51 
Summa intäkter totalt                             135 368*  74 409   29 548 
*) summan avviker mot resultaträkningen på grund av avrundning i Hermes 
 
 
Kostnader (tkr)      2010   2009   2008 
Personal     9 167   8 827  9 030 
Lokaler     1 884   1 910  1 882 
Övriga driftskostnader 123 147 64 823 18 750   
Finansiella kostnader            2         4       14 
Avskrivningar och nedskrivningar        132      177     265 
                          Summa 134 332  75 741 29 941 
Statsbidrag för förtidsröstning 110 000 104 000            0  
Summa kostnader totalt 244 332 179 741 29 941 
 
 
 
Särredovisning av Övriga driftskostnader (tkr) 

   2010   2009 2008 

Ersättning till Posten AB för lantbrevbärartjänster och 
distribution av förtidsröster **) 

  15 807   7 159             0 

Ersättning till länsstyrelserna och andra myndigheter   26 554   7 824  1 273 
Produktion av valmaterial inklusive distribution   44 171  26 346  2 483 
Information   17 870    8 741  1 155 
Datatjänster   11 060    9 605  9 390 
Övrigt     7 684    5 148  4 449 
Summa 123 146*  64 823 18 750 
*)   summan avviker mot resultaträkningen på grund av avrundning i Hermes 
**) 2009 genomförde Posten även viss förtidsröstning 
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7.  Kompetensförsörjning 
(3 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag) 
 
 
7.1   Valkompetens 
 
Valmyndigheten har en speciell och komplicerad kompetensförsörjningssituation. 
Verksamheten kräver medarbetare med specifik valkunskap. Valkunskap kan delvis 
förvärvas genom studier i vallagen och andra författningar men måste till stor del  
förvärvas genom deltagande i genomförandet av val (vid Valmyndigheten eller länsstyrelse).   
När kunskapen har förvärvats måste Valmyndigheten bibehålla kunskapen i verksamheten 
för att kunna genomföra omval och extra val samt för att kunna följa upp, utveckla, 
planera, förbereda och genomföra ordinarie val. Valkompetens måste således säkras under 
hela valcykeln. Valmyndigheten har därtill en omfattande löpande verksamhet med att svara 
på allmänhetens och medias frågor om valproceduren, om regelverk och om valstatistik. 
 
Förutom att vara en attraktiv arbetsgivare måste Valmyndigheten minska sårbarheten i 
verksamheten genom att tillse att det finns överlappande kompetens, att beroendet av 
nyckelpersoner minimeras och att konsultberoende bryts.  
 
Valmyndigheten står dessutom inför ett generationsskifte vilket innebär att individuell 
kunskap på ett systematisk sätt måste tas tillvara och överföras inom organisationen. 
 
 
7.2 Beredskap för val 
 
En tydlig slutsats från valåret 2010 är att Valmyndigheten inte har tillräckliga egna 
personella resurser för myndighetens uppdrag. Valmyndigheten måste alltid kunna 
genomföra val. Enligt 3 kap. 4 § regeringsformen ska extra val kunna genomföras inom tre 
månader efter att så har förordnats. Från och med den 1 januari 2011 kan extra val även 
hållas till kommun- och landstingsfullmäktige. Det innebär att myndigheten har en form av 
ständig ”konstitutionell beredskap”. För att kunna upprätthålla denna beredskap behöver 
myndigheten ha viss överlappande kompetens så att enskilda moment i genomförandet av 
val inte är beroende av en enda nyckelperson. Vidare måste myndigheten inneha teknisk 
kärnkompetens om IT-stödet för valadministrationen – kompetens som i dagsläget innehas 
av externa konsulter. 
 
 
7.3  Förvaltningskompetens 
 
Valmyndigheten är en liten myndighet med knappa administrativa resurser. 
Valmyndigheten ställs inför samma krav som resursmässigt större myndigheter vad  
gäller uppfyllandet av regelverk för offentlig upphandling, miljöledning, den statliga 
arbetsgivarpolitiken, ekonomistyrning osv. Vissa tjänster köps på konsultbasis såsom 
löneadministrativa tjänster, bokförings- och redovisningstjänster och arkivtjänster. Att 

 



 12

styckevis köpa avgränsade insatser från konsulter som inte har verksamhetskunskap är 
dock inte en effektiv och kvalitativ lösning. För ekonomistyrning, personalarbete,  
planering och uppföljning finns inga stödresurser. Valmyndigheten får vidare ett stort antal 
förfrågningar om utlämnande av personuppgifter och andra uppgifter ur databaser och 
register, frågor som oftast kräver en särskild juridisk prövning. Valmyndigheten är tillika 
remissinstans i frågor som har anknytning till valsystemet (t.ex. rörande regional indelning, 
folkbokföring m.m.). Vidare stödjer Valmyndigheten Regeringskansliet i det internationella 
arbetet, främst avseende Europeiska kommissionens förhandlingar om direktiv som berör 
valsystem.  
 
 
7.4  Vidtagna åtgärder 2010 
 
Utveckling av och överföring av kompetens: 
- utvecklingsplanering för varje medarbetare  
- planering för systematisk överföring av valkompetens  
- påbörjad översyn av behovet av egen kompetens i förhållande till konsultkompetens  
  på IT-området  
- planering av kommande dokumentering av rutiner och processer  
 
Sammantaget bedöms dessa åtgärder lägga grunden för ett flerårigt arbete för att skapa en  
stabil och över tiden hållbar kompetensförsörjning. 
 
Rekrytering av personal 2010: 
- tillsvidareanställning av jurist  
- tillsättning av vikariat som valhandläggare 
 
Anlitande av externa resurser 2010: 
- inlåning av juristkompetens från andra myndigheter vid handläggningen av yttranden 
- inhyrning av extra resurser på konsultbasis för hantering av utlandsröster 
- konsultstöd för förvaltning och utveckling av IT-stödet för valadministrationen 
- visst konsultstöd från Kammarkollegiet för ekonomi- och löneadministration 
- visst konsultstöd för arkivhantering 
 
En tydlig slutsats från valåret 2010 är att Valmyndigheten inte har tillräckliga egna 
personella resurser för myndighetens uppdrag. 
 
Valmyndigheten behöver genomföra rekryteringar under perioden 2011 – 2012. Det gäller 
valkompetens, IT-kompetens och visst förvaltningsstöd. Valmyndigheten återkommer till 
resursfrågorna i budgetunderlaget för 2012 – 2014 (Dnr 11-026/1) samt i hemställan om 
medel på tilläggsbudget för 2011 (Dnr 11-028/1). 
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FINANSIELL REDOVISNING 
 
8.  Resultaträkning 
 

RESULTATRÄKNING    
(tkr) Not 2010  2009 

   

Verksamhetens intäkter     
Intäkter av anslag 1 132 583  74 155 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 2 772  246 
Finansiella intäkter 3 13  8 
Summa  135 367  74 409 
     
Verksamhetens kostnader     
Kostnader för personal 4 -9 167  -8 827 
Kostnader för lokaler  -1 884  -1 910 
Övriga driftkostnader 5 -123 147  -64 823 
Finansiella kostnader 6 -2  -4 
Avskrivningar och nedskrivningar  -132  -177 
Summa  -134 332  -75 741 
     
Verksamhetsutfall  1 035  -1 332 
     
Transfereringar     
Medel som erhållits från statsbudgeten för 
finansiering av bidrag 7 110 000  104 000 
Lämnade bidrag  -110 000  -104 000 
Saldo  0  0 
     
Årets kapitalförändring 8 1 035  -1 332 
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9.  Balansräkning 
 

BALANSRÄKNING     
(tkr) Not 2010-12-31   2009-12-31

TILLGÅNGAR     
Materiella anläggningstillgångar     
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 9 58  190
Summa  58  190
     
Varulager m.m.     
Varulager och förråd 10 2 675  1 640
Summa  2 675  1 640
     
Fordringar     
Kundfordringar  60  0
Fordringar hos andra myndigheter 11 1 196  1 005
Övriga fordringar  5  5
Summa  1 261  1 010
     
Periodavgränsningsposter     
Förutbetalda kostnader 12 866  610
Summa  866  610
     
Avräkning med statsverket     
Avräkning med statsverket 13 5 199  3 165
Summa  5 199  3 165
     
Kassa och bank     
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret  2 770  2 175
Summa  2 770  2 175
     
SUMMA TILLGÅNGAR  12 829  8 790
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BALANSRÄKNING (forts.)     
 
KAPITAL OCH SKULDER     
Myndighetskapital     
Balanserad kapitalförändring 14 1 640  2 973
Kapitalförändring enligt resultaträkningen  1 035  -1 332
Summa  2 675  1 640
     
Avsättningar     
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 15 99  317
Summa  99  317
     
Skulder m.m.     
Lån i Riksgäldskontoret 16 58  190
Skulder till andra myndigheter 17 6 756  2 670
Leverantörsskulder  2 095  3 128
Övriga skulder 18 198  130
Summa  9 106  6 118
     
Periodavgränsningsposter     
Upplupna kostnader 19 949  715
Summa  949  715
     
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  12 829  8 790
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10.  Anslagsredovisning 
 

ANSLAGSREDOVISNING 
        

Redovisning mot anslag 
        
Anslag   Ing. över- Årets till- Indrag- Totalt Utgifter Utgående 

(tkr)  förings- delning ning disponi-  över- 

  Belopp enl. regl.  belt  förings- 

   brev  belopp  belopp 
  Not        
   
Uo 1 6:1 Ramanslag   
Allmänna val och 
demokrati   
ap.1 Allmänna val 20 11 370 148 090 -11 370 148 090 -118 649 29 441
ap.5 Statsbidrag för 
förtidsröstning 21 0 110 000 110 000 -110 000 0
   
Uo 1 6:5 Ramanslag   
ap.1 Valmyndigheten 22 1 367 14 895 -936 15 325 -14 076 1 249
   
Summa   12 737 272 985 -12 307 273 415 -242 725 30 690
 
 
11.  Tilläggsupplysningar 
 
Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd av detta kan 
summeringsdifferenser förekomma. 
  
Redovisningsprinciper    
Tillämpade redovisningsprinciper 
Valmyndighetens bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) om 
myndigheters bokföring samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna. 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna.   
      
Efter brytdagen har fakturor överstigande 10 tkr bokförts som periodavgränsningsposter.
      
Kostnadsmässig anslagsavräkning     
Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas fr.o.m. år 2009 anslaget först vid uttaget 
enligt undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 2009, 386 tkr, har år 2010 minskat med 
142 tkr.    
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Upplysningar om avvikelser     
Avvikelser från ekonomiadministrativa regler 
Valmyndigheten undantas från kravet på kostnadsmässig avräkning av anslag enligt 16 § 
anslagsförordningen avseende varulager. Varulagret ska avräknas utgiftsmässigt enligt 
regeringsbeslut, regleringsbrev daterat 2009-12-21, Ju2009/10255/Å.   
      
Upplysningar för jämförelseändamål 
Rent allmänt gäller att det är svårt att göra jämförelser mellan verksamhetsåren eftersom 
både kostnader och intäkter varierar kraftigt beroende på vilket val som hållits eller om det 
inte varit något val alls under året. Se vidare fördelning av verksamhetens totala intäkter 
och kostnader (avsnitt 6).     
     
Värderingsprinciper      
Anläggningstillgångar 
Som anläggningstillgångar redovisas maskiner och inventarier som har ett 
anskaffningsvärde om minst 20 tkr (år 2009 var motsvarande anskaffningsvärde 10 tkr) 
vilket följer ESV:s allmänna råd till 5 kap. 1 § FÅB och en beräknad ekonomisk livslängd 
som uppgår till lägst tre år. Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod. Avskrivning 
under anskaffningsåret sker från den månad tillgången tas i bruk. Bärbara datorer 
kostnadförs vid inköpstillfället.     
 
Tillämpade avskrivningstider      
     
3 år Persondatorer med tillhörande utrustning    
 Servrar inklusive nätverk    
5 år Möbler och övriga inventarier    
 Kontorsmaskiner    
 
Omsättningstillgångar 
Fordringar har tagits upp till det belopp som de efter individuell prövning beräknas bli 
betalda. Varulagret värderas till anskaffningsvärdet. Det inventerade lagervärdet har 
nedskrivits för inkuranta varor som har utrangerats.    
     
Skulder 
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp.    
  
 
Skattepliktiga ersättningar och förmåner samt uppdrag i styrelser/bolag 
 
Ledamöter och ersättare i Valmyndighetens nämnd Arvode från Valmyndigheten, tkr 
 
Marianne Eliason (ordförande)   25 
Har inga övriga uppdrag i styrelse/råd/nämnd 
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(forts.) 
Ledamöter och ersättare i Valmyndighetens nämnd Arvode från Valmyndigheten, tkr 
 
Hans-Eric Holmqvist (vice ordförande)   15 
Insynsrådet vid Swedac 
 
Shirin Ahlbäck Öberg (ledamot)    8 
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) 
 
Peter Larsen (ledamot)    11 
Sagax Sapla 2 AB 
 
Linus Källander (ledamot)    12 
Har inga övriga uppdrag i styrelse/råd/nämnd 
 
Henrik Jermsten (ersättare)    11 
Granskningsnämnden för radio och TV 
 
Ann-Cathrine Jungar (ersättare)    4 
Har inga övriga uppdrag i styrelse/råd/nämnd    
 
Lisa-Linnea Flising (ersättare t.o.m. 2010-03-18, har inte  
varit verksam under 2010 vid myndigheten) 
____________________________________________________________ 
Ledande befattningshavare    Lön 
 
Gunnar Skarell (anställd till och med 2010-03-31)   463 
Har inga uppdrag i styrelse/råd/nämnd 
  
Kerstin Andersson (anställd från och med 2010-04-01)                        707 
Har inga uppdrag i styrelse/råd/nämnd 
_____________________________________________________________ 
Andra förmåner än arvoden och lön har inte utgått till ledamöter och ersättare i nämnden 
eller till ledande befattningshavare. 
 
 
Anställdas sjukfrånvaro 
I tabellen redovisas anställdas sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda ordinarie 
arbetstiden samt den andel av den totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en 
sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. Uppgift om sjukfrånvaron fördelad i grupper 
efter kön och ålder lämnas inte då antalet anställda i respektive grupp understiger tio 
personer. 
 
Sjukfrånvaro, procent   2010 2009 
Totalt    1,7  3,5 
Frånvaro överstigande 60 dagar    - 32,4 
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12.  Noter 
 
Resultaträkning (tkr)   
      2010 2009
     

Not 1 Intäkter av anslag   
  Intäkter av anslag 132 583 74 155
  Summa 132 583 74 155
     
  Summa "Intäkter av anslag" (132 583 tkr) skiljer sig från summa "Utgifter" (132 725 tkr)  
  på anslaget/anslagen Uo 1 6:1 och Uo 1 6:5. Skillnaden (142 tkr) beror på minskning av 
  semesterlöneskuld som intjänats före år 2009 (återstår 244 tkr). Denna post har belastat  
  Anslaget/anslagen, men inte bokförts som kostnad i resultaträkningen.  
     
Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar   

  Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 4 0
  Intäkter av offentligrättsliga avgifter 2 768 246
  Summa 2 772 246
     

  
Intäkter av offentligrättsliga avgifter består till största delen av avgifter 
för valsedlar.    

  Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen ska vara 64 tkr. Försäljning av   

  
papper på 60 tkr har felaktigt reducerat kostnadskonto, se vidare not 
5.   

  

År 2009 års utfall, 246 tkr, har omklassificerats från Övriga intäkter av 
avgifter och andra ersättningar till Intäkter av offentligrättsliga 
avgifter.   

     
     
Not 3 Finansiella intäkter   
  Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 13 8
  Summa 13 8
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Noter (forts.) 
 
      2010 2009
Not 4 Kostnader för personal   

  
Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra 
avgifter enligt lag och avtal) 6 060 5 449

  Övriga kostnader för personal 3 107 3 378
  Summa 9 167 8 827
     
Not 5 Övriga driftskostnader   
  Övrigt 123 147 64 823
  Summa 123 147 64 823
     
  Ökade driftskostnader jämfört med motsvarande period föregående år  
  beror främst på genomförandet av 2010 års allmänna val.   
  Övriga driftskostnader är 60 tkr för lågt redovisade beroende på försäljning  
  av papper som redovisats som en kostnadsreducering istället för en intäkt   
  enligt 4 § avgiftsförordningen, se vidare not 2 ovan.   
     
Not 6 Finansiella kostnader   
  Ränta på lån i Riksgäldskontoret 1 2
  Övriga finansiella kostnader 1 2
  Summa 2 4
     
     
     
     
Not 7 Lämnade bidrag   
  Statsbidrag för förtidsröstning 110 000 104 000
  Summa 110 000 104 000
     
  Medlen har utbetalats till kommuner för deras medverkan vid 2010 års  
  allmänna val. År 2009 utbetalades medlen till kommuner för deras  
  medverkan vid val till Europarlamentet.   
     
Not 8 Årets kapitalförändring   
  Periodiseringsdifferenser  1 035 -1 332
  Summa 1 035 -1 332
     
  Årets kapitalförändring avser förändringen av värdet på varulagret som  
  avräknas utgiftsmässigt enligt regeringsbeslut, regleringsbrev   
  Ju2009/10255/Å.   
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Noter (forts.) 
 
Balansräkning   
      2010-12-31 2009-12-31
     
Not 9 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 

  
  Ingående anskaffningsvärde  2 424 2 424
  Årets anskaffningar  0 102
  Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde  -14 -102
  Summa anskaffningsvärde 2 410 2 424
  Ingående ackumulerade avskrivningar  -2 234 -2 159
  Årets avskrivningar  -132 -177
  Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar  14 102
  Summa ackumulerade avskrivningar -2 352 -2 234
  Utgående bokfört värde 58 190
     
Not 10 Varulager och förråd 

  
  Varulager 2 675 1 640
  Utgående balans 2 675 1 640
     
  I varulagret, som är ett beredskapslager för eventuella extra val, finns  
  valkuvert och annat valmaterial.   
     
Not 11 Fordringar hos andra myndigheter 

  
  Fordran ingående mervärdesskatt 1 127 1 004
  Övriga fordringar hos andra myndigheter 69 1
  Summa 1 196 1 005
     
Not 12 Förutbetalda kostnader  

  
  Förutbetalda hyreskostnader 368 366
  Övriga förutbetalda kostnader 498 244
  Summa 866 610
     
Not 13 Avräkning med statsverket 

  
  

Anslag i icke räntebärande flöde   
  Ingående balans 4 774 2 675
  Redovisat mot anslag  228 649 60 720
  Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till icke 

räntebärande flöde  -226 257 -58 621
  

Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde 7 166 4 774
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Noter (forts.) 
 
      2010-12-31 2009-12-31
  Anslag i räntebärande flöde   
  Ingående balans -1 367 -365
  Redovisat mot anslag 14 076 13 387
  Anslagsmedel som tillförts räntekonto  -14 895 -14 437
  Återbetalning av anslagsmedel  936 48
  

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -1 250 -1 367
     
  Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats 

mot anslag   
  Ingående balans  386 468
  Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -142 -82
  

Fordran  avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats 
mot anslag 244 386

     
  

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken   
  Ingående balans -628 -780
  Inbetalningar i icke räntebärande flöde  27 302 15 289
  Utbetalningar i icke räntebärande flöde  -253 892 -177 758
  Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar  226 257 162 621
  Saldo -961 -628
  

Övriga skulder på statens centralkonto i Riksbanken -961 -628
     
  Summa Avräkning med statsverket 5 199 3 165
     
Not 14 Balanserad kapitalförändring 

  
  Ingående balans 2 972 3 028
  Kapitalförändring enligt föregående års resultaträkning -1 332 -55
  - avgår omföring till statskapital 0 0
  Summa 1 640 2 973
     
Not 15 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 

  
  Ingående avsättning 317 0
  Årets pensionskostnad  0 389
  Årets pensionsutbetalningar  -218 -72
  Utgående avsättning 99 317
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Noter (forts.) 
 
      2010-12-31 2009-12-31
Not 16 Lån i Riksgäldskontoret 

  
  Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.   
     
  Ingående balans 190 265
  Under året nyupptagna lån 0 102
  Årets amorteringar -132 -177
  Utgående balans 58 190
     
  Beviljad låneram enligt regleringsbrev 500 500
  Utnyttjad låneram  58 190
     
     
Not 17 Skulder till andra myndigheter 

  
  Arbetsgivaravgifter 185 135
  Leverantörsskulder andra myndigheter 6 571 2 535
  Summa 6 756 2 670
     

  
I posten Leverantörsskulder till andra myndigheter avser  6 112 tkr 
skuld till ett antal länsstyrelser för kostnader   

  i samband med det allmänna valet 2010.  
     
Not 18 Övriga skulder 

  
  Personalens källskatt 198 130
  Summa 198 130
     
Not 19 Upplupna kostnader 

  
  Upplupna semesterlöner och löner inklusive sociala avgifter 768 560
  Övriga upplupna kostnader 181 155
  Summa 949 715
     

Anslagsredovisning   
     
Not 20 Uo 1 6:1 ap.1   
  Allmänna val   
  

Enligt regeringsbeslut 2009-12-10 
((IJ2009/2169/DEM)(IJ2009/2274/DEM)) får myndigheten inte 
disponera ingående anslagsbehålning från 2009.   

  
Enligt regleringsbrevet disponerar Valmyndigheten en anslagskredit på 
8 643 tkr.   

  Anslaget är icke räntebärande.   
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Noter (forts.) 
 
Not 21 Uo 1 6:1 ap.5   
  Statsbidrag för förtidsröstning   
  

Enligt regeringsbeslut 2009-12-10 
((IJ2009/2169/DEM)(IJ2009/2274/DEM)) ska myndigheten utbetala 
statsbidrag till kommuner i enlighet med den förordning som reglerar 
statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2010 års allmänna val.   

  Anslaget är icke räntebärande.   

     
Not 22 Uo 1 6:5 ap.1   
  Valmyndigheten   
  

Enligt regeringsbeslut 2009-12-21 
((Ju2009/10255/Å)(Ju2009/9851/L6)) får myndigheten disponera 3% 
av föregående års tilldelning på 14 389 tkr. Ingående anslagsbehållning 
från 2009 översteg detta varför 936 tkr återbetalats till Riksgälden i 
mars 2010.   

  
Enligt regleringsbrevet disponerar Valmyndigheten en anslagskredit på 
447 tkr.   

  Anslaget är räntebärande.   
 
 
13.  Sammanställning över väsentliga uppgifter 
 
 

SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER 
(tkr) 2010 2009 2008 2007 2006
      
Låneram Riksgäldskontoret      
Beviljad 500 500 500 1 000 1 500
Utnyttjad 58 190 265 270 481
      
Kontokrediter Riksgäldskontoret      
Beviljad  1 500 1 439 565 565 565
Maximalt utnyttjad  0 0 0 0 0
      
Räntekonto Riksgäldskontoret      
Ränteintäkter 13 8 36 40 29
Räntekostnader 0 0 0 0 0
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Avgiftsintäkter      
Avgiftsintäkter som disponeras      
Beräknat belopp enligt regleringsbrev 0 0 0 0 0
Avgiftsintäkter 2 772 246 15 110 3 402
      
Anslagskredit      
Uo 1 6:1 ap.1      
Beviljad 8 643 2 163 453 513 4 083
Utnyttjad 0 0 0 0 0
      
Uo 1 6:1 ap.5      
Beviljad 0 0   --   -- 0
Utnyttjad 0 0   --   -- 0
      
Uo 1 6:5 ap.1      
Beviljad 447 432 425 421 417
Utnyttjad 0 0 0 0 0
      
Anslagssparande      
Ramanslag      
Anslagssparande Uo 1 6:1 ap.1 29 441 11 370 1 795 11 824 11 368
Anslagssparande Uo 1 6:1 ap.5 0 0   --   -- 0
Anslagssparande Uo 1 6:5 ap.1 1 249 1 367 365 407 619
Totalt anslagssparande 30 690 12 737 2 160 12 231 11 987
varav intecknat 0 0 0 0 0
      
Bemyndiganden (ej tillämpligt)      
      
Personal      
Antalet årsarbetskrafter (st) 11 11 12 13 12
Medelantalet anställda (st) 12 12 13 13 12
      
Driftskostnad per årsarbetskraft** 1 175 1 327 1 217 1 067 997
      
Kapitalförändring*      
Årets 1 035 -1 332 -393 136 1 298
Balanserad 1 640 2 973 3 028 2 891 1 593
      
* Fr.o.m år 2009 avräknas anslaget kostnadsmässigt. 2010 års kapitalförändring består av förändringen 
av värdet för varulagret som ska avräknas utgiftsmässigt enligt regeringsbeslut, regleringsbrev daterat 
2010-12-21 Ju200-/10255/Å. Kapitalförändringen netto, 2 675 tkr, motsvarar värdet för varulagret. 
      
** Totala driftskostnader per årsarbetskraft (tkr) 
är enligt följande:      
Förvaltningskostnader  1 175 1 327 1 217 1 067 997
Särskilda driftskostnader i samband med val  11 025 5 542 1 255 397 10 725
Totala driftskostnader per årsarbetskraft  12 200 6 869 2 472 1 464 11 722
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UNDERTECKNANDE 
 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av 
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 
 
 
Solna den 15 februari 2011 
 
 
 
Marianne Eliason 
ordförande i Valmyndighetens nämnd 
 
 
 
 
Peter Larsen   Shirin Ahlbäck Öberg 
ledamot    ledamot 
 
 
 
 
Henrik Jermsten  Linus Källander 
ledamot (ersättare)   ledamot 
 
 
 
 
Solna den 18 februari 2011 
 
 
 
 
Hans-Erik Holmqvist 
ledamot 
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