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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. Valmyndigheten är vidare 

behörig myndighet för kontroll och intygande av stödförklaringar i enlighet med Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet. 

Målet för verksamheten enligt regleringsbrev för 2015 är att Valmyndigheten ska genomföra sina 

uppgifter med största möjliga tillförlitlighet och effektivitet.  

2 Återrapporteringskrav enligt regleringsbrev  
 

Redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av 

förordningen (2007:977) med instruktion för Valmyndigheten och andra tillämpliga författningar 

samt i förhållande till angivet mål.  

Verksamhetens resultat redovisas i avsnitt 4. 

Senast den 30 november 2015 lämna en erfarenhetsrapport från Europaparlamentsval respektive val 

till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige tillsammans med en samlad analys av de dubbla 

valtillfällena 2014. I rapporten ska ingå även erfarenheter av ett eventuellt extra val 2015.  

Erfarenhetsrapporten lämnades den 30 november 2015 (dnr. 15-113/0).  

Redovisa prognoser för 2015–2019 vid fem prognostillfällen.  

Valmyndigheten har redovisat prognoser den 19 januari (dnr. 15-009/1), den 20 februari (dnr. 15-

029/1), den 4 maj (dnr. 15-085/1), den 17 juli (dnr. 15-120/1) och den 26 oktober 2015 (dnr. 15-

140/1). 

3 Verksamhet under budgetåret  
 

Valmyndighetens arbete under året har varit inriktat främst på uppföljning av valen 2014, omval till 

kommunfullmäktige i Båstad, arbete till följd av ändringar av vallagen och andra författningar, arbete 

till följd av upphandling av it-konsulter för drift, förvaltning, anpassningar m.m. för valdatasystemet 

samt arbete till följd av regeringens beslut att Valmyndigheten från och med den 1 april 2016 ska ha 

Skatteverket som värdmyndighet.  
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I detta avsnitt ges en fördjupad genomgång av arbetet under året. 

3.1 Uppföljning av valen 2014  

Valmyndigheten fick i regleringsbrev Ju2014/7420/D samt Ju2014/7806Å/(delvis) i uppdrag att 

senast den 30 november 2015 avlämna en erfarenhetsrapport för 2014 års val till 

Europaparlamentet, riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige. I rapporten skulle även ingå 

erfarenheter av ett eventuellt extra val.  

Arbetet med rapporten, som påbörjades redan under hösten 2014, fick avbrytas temporärt under 

första halvåret 2015 då förberedelser och genomförande av omvalet till kommunfullmäktige i 

Båstads kommun prioriterades. Arbetet återupptogs efter sommaren. Rapporten1 avlämnades till 

regeringen inom föreskriven tid. 

Utöver rapporten till regeringen har myndigheten under året sammanställt de förslag till 

förändringar och åtgärder som efter valen 2014 initierats inom Valmyndigheten samt från externa 

parter. Vidare har rutinbeskrivningar och arbetsdokument kompletterats med de erfarenheter som 

myndigheten erhållit vid 2014 års val.  

3.2 Omval till Båstads kommunfullmäktige 2015  

Valprövningsnämnden beslutade den 17 december 2014 att upphäva 2014 års ordinarie val till 

kommunfullmäktige i Båstads kommun och att omval skulle hållas. Enligt 1 kap. 3 § vallagen 

(2005:837) ska den centrala valmyndigheten, efter samråd med länsstyrelsen, bestämma vilken dag 

som ska vara valdag. Valmyndigheten bestämde, efter önskemål från Båstads kommun, att omvalet 

skulle hållas den 10 maj 2015.  

Att genomföra ett omval efter ett ordinarie val innebär en ansträngd situation. Ett omval i en 

kommun tar i de flesta delar samma resurser i anspråk hos myndigheten som vid ett ordinarie 

valtillfälle. Till detta kommer att ett omval ska genomföras inom en tidsram som är väsentligt kortare 

än vid ett ordinarie val. Oaktat antalet berörda röstberättigade i ett omval, i detta fall knappt 11 000, 

behöver i stort sett samma arbetsmoment och processer genomföras som vid ett ordinarie val.  

En kort redogörelse av Valmyndighetens erfarenheter av omvalet finns i den i avsnitt 3.1 nämnda 

erfarenhetsrapporten (se avsnitt 20 i Erfarenhetsrapporten).  

3.2.1 Förberedelser  

Valmyndighetens arbete påbörjades i början av januari 2015. Planeringsdokument, kalendrar och 

checklistor togs fram, och bemanning bestämdes. En person anställdes tillfälligt för vissa uppgifter. 

Valadministrationens gemensamma it-stöd anpassades i nödvändiga delar och information delgavs 

övriga valadministrationen. 

Valmyndigheten beslutade efter samråd med Utrikesdepartementet att det inte skulle anordnas 

någon röstmottagning vid utlandsmyndigheterna. För röstberättigade som befann sig utomlands 

fanns möjligheten att brevrösta. Valmyndigheten beslutade vidare att begränsa PostNord AB:s 

                                                           
1
 Valmyndigheten, Erfarenheter från valen 2014-2015 (Rapport 2015:1) 
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skyldighet att biträda vid val till att endast omfatta de lantbrevbärarlinjer som passerade genom 

Båstads kommun.   

Utbildningsmateriel för länsstyrelsen och valnämnder anpassades, liksom blanketter och övrigt 

nödvändigt val- och informationsmaterial. Översättningar till andra språk2 beställdes, inklusive 

teckenspråk och lättläst med information om omvalet. Materiel på punktskrift framställdes vilket 

möjliggjorde för synskadade att kunna rösta på parti utan hjälp. En stor mängd text producerades för 

Valmyndighetens webbplats www.val.se.  

En informationsplan togs fram liksom en grafisk profil. Annonser för dagspress producerades för 

införande i ett antal tidningar med spridning i området. Utökad bemanning beställdes för 

Valmyndighetens växel. Personalen i växeln fick utbildning i hur samtal om omvalet skulle tas om 

hand.  

Nödvändig valmateriel beställdes, packades och distribuerades till de kommuner som anordnade 

röstning vid omvalet. Valsedlar beställdes, trycktes och levererades inom utsatt tid, till ett antal av 

cirka 480 0003. Röstkort och röstlängder framställdes och distribuerades. 

Regeringen beslutade den 5 mars 2015 om förordningen (2015:137) om statsbidrag för 

kommunernas medverkan vid 2015 års omval. Förordningen reglerade bl.a. att kommuner i landet 

kunde få ersättning (statsbidrag) för att frivilligt anordna förtidsröstning. 16 kommuner4 utanför 

omvalskommunen beslutade att anordna förtidsröstning och mottog statsbidrag för detta. De medel 

som inte förbrukades betalades tillbaka. Valmyndigheten administrerade utbetalning och 

återbetalning av statsbidragen.  

3.2.2 Genomförande  

Röstkort distribuerades till största delen enligt tidplan. Samtliga röstkort var utdelade i god tid innan 

förtidsröstningen började.  

Under perioden för förtidsröstning, som vid omval är tio dagar före valdagen, säkerställdes 

bemanning vid myndigheten för att kunna ta om hand e-post och telefonsamtal från allmänheten 

och valadministrationen med anledning av omvalet. Antalet inkommande samtal till myndigheten var 

litet. 

Under valkvällen och den slutliga rösträkningen fanns bemanning hos myndigheten för att kunna 

svara på frågor. Valmyndigheten fanns dessutom på plats vid Båstad valnämnds preliminära 

rösträkning under onsdagen efter valet samt vid Länsstyrelsen Skånes fastställande av det slutliga 

resultatet.    

                                                           
2
 Albanska, arabiska, dari, engelska, finska, jiddisch, lulesamiska, meänkieli, nordsamiska, persiska (farsi), 

romska lovari, romska kelderash, romska arli, romska kale, sydsamiska och thailändska. 

3
 Cirka 364 000 namnvalsedlar, 10 000 partivalsedlar, 106 000 valsedlar från lager (partivalsedlar och blanka). 

4
 Falkenberg, Halmstad, Helsingborg, Karlskrona, Kävlinge, Lund, Malmö, Mölndal, Oxelösund, Stockholm, 

Trelleborg, Trosa, Umeå, Varberg, Växjö och Örebro 
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Valdeltagandet minskade jämfört med 2010 års val från 83,2 procent till 63,6 procent5. Av 7 552 

väljare var det 2 831 väljare, dvs. 37,5 procent, som förtidsröstade i någon av kommunernas 

röstningslokaler. Endast 18 förtidsröster togs emot utanför Båstads kommun.  

3.2.3 Efterarbete  

Valmyndigheten har sammanställt de synpunkter och förslag som initierats inom myndigheten och 

de som kommit från övriga valadministrationen, allmänheten m.fl. Berörda länsstyrelser och 

kommuner som på något sätt deltagit i omvalet fick besvara en enkät samt ombads lämna in vissa 

statistikuppgifter. Merparten av efterarbetet var klart i juni 2015. De viktigaste erfarenheterna 

sammanfattades och inkluderades i den i avsnitt 3.1 nämnda erfarenhetsrapport.   

Inga överklaganden kom in inom överklagandetiden. 

3.3 Beredskap för extra val  

Bestämmelser om inom vilken tid extra val till riksdagen ska hållas finns i 3 kap. 11 § och 6 kap. 5 § 

regeringsformen.  

Bestämmelser om förutsättningarna för att besluta om extra val till landstings- eller 

kommunfullmäktige finns i 5 kap. 5 a § kommunallagen (1991:900). Det finns däremot inte någon 

bestämmelse som anger inom vilken tid efter det att fullmäktige fattat beslut om extra val som valet 

ska hållas. Fullmäktige bestämmer valdagen efter samråd med Valmyndigheten och länsstyrelsen.  

Både vid extra val till riksdagen och till landstings- eller kommunfullmäktige behöver det finnas 

beredskap hos Valmyndigheten för att genomföra ett sådant val inom en betydligt kortare tidsperiod 

än vid ordinarie val. 

Valmyndigheten har en viss beredskap för extra val. Nivån på beredskapen skiftar i omfattning 

mellan åren beroende på när det senaste ordinarie valet ägt rum och i vilken utsträckning 

bestämmelser, materiel och rutiner förändras mellan valen. Från och med 1 januari 2015 har flera 

ändringar i vallagen trätt i kraft. Vissa av de nya bestämmelserna gäller vid extra val som kan infalla 

före 2018. Ett behov av anpassning av myndighetens beredskap för extra val har därför funnits. 

Arbetet med anpassningen påbörjades under hösten 2015.  

Under året har en genomgång gjorts av myndighetens beredskapsstatus och interna 

planeringsdokument har tagits fram. En inventering av lagerfört valmaterial har genomförts. Det 

arbete som påbörjades 2014 med att uppdatera it-stödet för att bl.a. klara en kombination av olika 

valtyper, t.ex. ett omval och ett extra val samtidigt, har genomförts så långt det varit möjligt.  

Det arbete som påbörjades med anledning av att regeringen i början av december 2014 aviserade att 

ett extra val till riksdagen skulle utlysas avslutades under början av 2015. Arbetet beskrivs i korthet i 

Valmyndighetens årsredovisning för 2014.  

Arbetet med beredskap för extra val har under året bedrivits i den omfattning som personella 

resurser medgett.  

                                                           
5
 Valdeltagandet 2014 var 84,8 procent. 
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3.4 Arbete till följd av ändringar av vallagen och andra författningar  

Valmyndigheten påbörjade hösten 2015 arbetet med förberedande åtgärder för tillämpningen av de 

författningsändringar i vallagen m.fl. lagar som beslutats av riksdagen och som kommer att gälla vid 

valen 2018. Arbetet har bedrivits och bedrivs i projektform, rör ett trettiotal olika sakområden som 

hittills samlats i sju delprojekt, varav fem har satts igång 2015. 

I delprojektet Mandatfördelning mellan partier och proportionella val behandlas t.ex. 

bestämmelserna om ändring av första divisorn vid mandatfördelning mellan partierna till 1,2 och om 

återföring av överskjutande mandat vid fördelning av fasta valkretsmandat.  

I delprojektet Offentliga valförberedelser och partisymboler finns frågor om tillämpningen av 

obligatorisk förhandsanmälan av parti som vill ställa upp i val, partisymboler på valsedlarna och 

obligatoriskt skriftligt samtycke till kandidaturen för den som kandiderar för ett visst parti som 

anmält sitt deltagande i ett val.  

Ett delprojekt tar upp utbildningsansvar. 

I delprojektet Röstning och röstmottagning hanteras bl.a. bestämmelserna om ambulerande 

röstmottagare, lägsta antal röstmottagare vid röstmottagning och neutrala röstningslokaler.  

Bedömning av valsedlar för partier som inte har anmält att de ställer upp i val och av valsedlar när 

kandidaten inte har samtyckt till kandidaturen samt tillämpningen av bestämmelserna om fortsatt 

preliminär rösträkning på torsdagen efter valdagen ingår i delprojektet Rösträkning.      

Arbetet har involverat i stort samtliga anställda vid myndigheten som varit i tjänst under hösten 

2015. Valmyndigheten har lånat in två valkunniga jurister med erfarenhet från kommun resp. 

länsstyrelse som delprojektledare. Till projektet har även knutits en referensgrupp med företrädare 

för valadministrationen i kommuner och länsstyrelser. 

Projektet, som beräknas pågå till våren 2017, har som mål att bygga upp kompetensen om 

ändringarna i valsystemet samt utmynna i bedömningar och förslag till tolkning av rättsläget, nya 

eller ändrade handläggningsrutiner, utbildnings- och informationsmateriel, beställning av nytt it-stöd, 

ändringar i förfrågningsunderlag inför kommande valupphandlingar m.m.   

3.5 Valadministrationens gemensamma it-stöd  

Anpassningar och driftsättning av det gemensamma it-stödet för valadministrationen slutfördes i 

början av året inför omvalet i Båstad. Vidare har Valmyndigheten säkerställt drift och förvaltning av 

it-stöd för normal användning mellan val, t.ex. för efterträdarval.    

Under året genomfördes en upphandling av it-konsulttjänster för drift, förvaltning och anpassning av 

Valmyndighetens befintliga it-stöd för valadministrationen, för kontroller av stödförklaringar vid 

medborgarinitiativ samt för myndighetens kontorsstöd. Det tidigare avtalet löpte ut 31 december 

2015. 
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3.6 Kommunala folkomröstningar  

En kommun eller ett landsting kan besluta om att hålla en kommunal folkomröstning. En sådan kan 

genomföras antingen i samband med ett val eller vid en annan tidpunkt. Genomförande av en 

kommunal folkomröstning regleras genom bestämmelser i lagen (1994:692) om kommunala 

folkomröstningar. Valmyndighetens ansvar vid kommunala folkomröstningar är begränsat till att 

tillhandahålla uppgifter för framställning av röstlängder och röstkort. En kommun ska samråda med 

Valmyndigheten om datum för folkomröstning. 

Inga kommunala folkomröstningar har genomförts under året.  Tre samråd med Valmyndigheten har 

genomförts, varav två för kommunala folkomröstningar som ska äga rum 2016. Ett av samråden 

rörde en planerad kommunal folkomröstning som fullmäktige senare beslutade att inte genomföra.  

Tabell 1: Genomförda kommunala folkomröstningar 2009–2015 

År Antal  

2009 3 

2010 2 

2011 1 

2012 4 

2013 6 

2014 12 

2015 0 

3.7 Internationella kontakter och internationellt samarbete 

Under året har Valmyndigheten tagit emot förfrågningar om det svenska valsystemet och träffat fem 

utländska delegationer med företrädare för valinstanser. Myndigheten har även träffat 

representanter från två ambassader i Stockholm som visat intresse för svenska valfrågor.  

Valmyndigheten deltog under våren i ett årligt återkommande möte arrangerat av 

Venedigkommissionen för Europarådets valmyndigheter.  

En företrädare för Valmyndigheten utgör Sveriges representant i den ad hoc-grupp inom 

Europarådet, CAHVE6, som har i uppdrag att uppdatera rådets rekommendationer om elektronisk 

röstning7. CAHVE genomförde sitt första plenum under hösten 2015. 

                                                           
6
 Ad-Hoc Committee of Experts on Legal, Operational and Technical Standards for E-Voting  

7
 Recommendation Rec(2004)11 of the Committee of Ministers to member States on legal, operational and 

technical standards for e-voting 
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3.8 Kommittéer som berör Valmyndigheten 

Den 29 oktober 2015 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare som ska lämna förslag 

angående förutsättningarna för snabbare omval och ett förstärkt skydd för valhemligheten                

(Ju 2015:12, dir. 2015:104). Valmyndigheten är representerad med en expert i utredningen. 

Valmyndigheten har under året svarat på frågor och lämnat underlag till dels 2014 års 

Demokratiutredning (Ju 2014:19, dir 2014:111), dels Indelningskommittén (Fi 2015:09) vars uppgift 

är att föreslå en ny läns- och landstingsindelning (dir 2015:77). 

3.9 Medborgarinitiativ inom Europeiska unionen  

Arbetet med medborgarinitiativ har hos Valmyndigheten under året främst rört acceptanstest och 

installation av en ny version av myndighetens egenutvecklade programvara med grafiskt 

användargränssnitt för kontroll av stödförklaringar. Valmyndigheten har haft sedvanliga kontakter 

med allmänhet och organisatörer av initiativ under året.   

En ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 

februari 2011 om medborgarinitiativet trädde i kraft den 28 juli 2015. Sverige fick gehör för sin 

hemställan om att minska antalet uppgifter en person med svenskt personnummer behöver uppge 

för att stödja ett medborgarinitiativ.                                                                                                                    

Inga medborgarinitiativ inkom för kontroll under 2015. 

3.10 Förvaltning 

Valmyndighetens förvaltning har bl.a. omfattat:  

– planering och uppföljning av verksamheten 

– ekonomihandläggning (vissa redovisnings- och betalningstjänster köptes från Statens servicecenter) 

– personalhandläggning inklusive rekrytering, lokala avtal, lönerevision m.m. (löneregistreringstjänst 

köptes från Statens servicecenter)  

– arkiv, registratur, dokument- och ärendehantering 

– utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter ur databaser 

– besvarande av frågor som inkom till funktionsbrevlådor och till registrator 

– avrop och upphandlingar 

– besvarande av remisser och avgivande av yttranden  

– rättsutredningar avseende tolkning och tillämpning av författningar inom verksamhetsområdet 

– besvarande av myndighetsenkäter. 
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Tabell 2:  Besvarade frågor och diarieförda ärenden 

 

År 

Antal besvarade frågor inkomna till e-brevlådan 

för frågor om val och folkomröstningar 

Antal behandlade 

diarieförda ärenden 

2011 1 027 189 

2012 464 172 

2013 1 112 195 

2014 6 760 339 

2015 810 171 

 

Det kan bl.a. konstateras att antalet besvarade frågor varit relativt högt 2015 trots att något 

ordinarie val inte genomförts.   

Under 2015 har 6 nya partibeteckningar registrerats (2014 = 41) varav 2 (5) avser val till riksdagen, 4 

(30)  kommunfullmäktige och 0 landstingsfullmäktige (6). Antalet avregistreringar och samtidiga 

nyregistreringar, dvs. byte av partibeteckning , har uppgått till 8 (6) varav 3 (1) avser val till riksdagen 

och 5 (5) kommunfullmäktige. Antalet avregistreringar därutöver har varit 1 (1) vilken avser val till 

kommunfullmäktige.  Antalet överklaganden av registrering av partibeteckningar har uppgått till 3 (0) 

vilka alla avser val till riksdagen. 

Vad gäller efterträdarval har 7 (17) nya ledamöter av riksdagen utsetts och 1 (1) ledamot av 

Europaparlamentet. Antalet nya ersättare som utsetts har varit 2 (10), båda till riksdagen. 

Antal remissvar under året har varit 48 (2014= 0 , 2013= 5). 

3.11 Överföring av vissa uppgifter till Skatteverket 

I och med att regeringen i budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1) föreslog att Skatteverket 

blir värdmyndighet för Valmyndigheten påbörjades  ett omfattande arbete inom Valmyndigheten. 

Myndigheten har identifierat ett 50-tal arbetsområden grupperade främst under rubrikerna ansvars- 

och uppgiftsfördelning mellan Valmyndigheten och Skatteverket, personal- och arbetsgivarfrågor, 

ekonomi och finansiering, it, tjänster och administration, säkerhet och kris samt kommunikation. 

Arbetet har engagerat samtliga medarbetare och fick ökad intensitet efter det att regeringen den      

5 november 2015 (Ku2015/0246/D) gav Valmyndigheten i uppdrag att förbereda överföringen.   

 

                                                           
8
 En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24), Ökad trygghet för hotade och förfölja personer (SOU 2015:69), 

Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91), Myndighetsdatalag (SOU 2015:39).  
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3.12 Övrigt utvecklingsarbete   

Valmyndigheten beslutade våren 2015 att arbeta med ett fåtal utvecklingsprojekt vid sidan av den 

verksamhet som redovisats i tidigare avsnitt.  Bland de avslutade projekten kan nämnas en ny rutin 

för  webbpublicering och en övergång till egenrapportering i PA-systemet.  

4 Verksamhetens resultat  

4.1 Prestationer 

De slutprestationer Valmyndigheten arbetar med skiljer sig mellan åren beroende på om val hållits 

och beroende på typ av val. Jämförelser mellan budgetåren är därför mindre meningsfulla. 

Tabell 3:  Antal avslutade slutprestationer 

Slutprestation 

Antal avslutade 

2011 2012 2013 2014 2015 

Val till riksdag, 
kommun och 
landsting 

- - - 1 - 

Val till 
Europaparlamentet 

- - - 1 - 

Val till Sametinget - - 1 - - 

Nationell 
folkomröstning 

- - - - - 

Kommunal 
folkomröstning 

1 4 6 12 - 

Extra val - - - - - 

Omval 2 - - - 1 

Valsystemet - - - - - 

Medborgarinitiativ - - 1 3 - 

Summa 3 4 8 17 1 

 
Under 2015 genomfördes ett omval till kommunfullmäktige i Båstad. I övrigt avslutades inga 

slutprestationer under året. Arbete pågick dock med ett flertal av de övriga slutprestationerna.  
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Tabell 4:  Arbetade timmar och kostnader fördelade per slutprestation 

Slutprestation 

Timmar Kostnad, tkr 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 20151) 

Val till riksdag, 
kommun och 
landsting 

10 258 3 618 12 706 21 568 3 522 10 053 3 577 9 997 109 623 10 

Val till 
Europaparlamentet 

140 1 079 8 896 12 648 285 96 752 5 880 67 491 221 

Val till Sametinget 32 5 342 1 671 11 1 040 24 4 045 1 232 8 1 187 

Nationell 
folkomröstning 

17 - - - - 16 - - - 0 

Kommunal 
folkomröstning 

438 904 850 24 145 331 736 581 17 113 

Extra val 3 985 3 524 49 2 244 1 314 3 015 3 442 31 2 217 4 525 

Omval 14 242 131 - 3 7 270 18 297 94 - 2 7 851 

Valsystemet - 13 361 10 306 6 738 14 688 - 13 064 17 663 13 597 19 324 

Medborgarinitiativ - 1 132 3 596 1 557 1 197 - 803 2 756 1 817 1 217 

Summa 29 112 29 091 38 074 44 793 29 461 31 832 26 513 38 140 194 772 34 4482) 

1) Arbetade timmar inom myndigheten och myndighetens kostnader för förvaltning har fördelats på slutprestationerna 

utifrån tidsåtgången för respektive slutprestation under 2015. Till slutprestationen val till riksdag, kommun och landsting 

har fördelats 12 procent av förvaltningskostnaderna, val till Europaparlamentet 1 procent, val till Sametinget 4 procent, 

nationell folkomröstning 0 procent, kommunal folkomröstning mindre än 1 procent, extra val 4 procent, omval 25 

procent, valsystemet 50 procent och medborgarinitiativ 4 procent. 

2) Beloppet inkluderar inte ersättning till länsstyrelserna om 184 tkr. 

Valsystemet var den slutprestation som förbrukade mest resurser i både  tid och pengar. 

Anledningen till detta är främst den nya lagstiftningen som genererar ett omfattande  utvecklings- 

och tillämpningsarbete.  

Omfattningen av slutprestationen omval  beror på omvalet till kommunfullmäktige i Båstad. Senast 

ett omval genomfördes var 2011. Vid det tillfället rörde det sig om omval till både en valkrets i en 

kommun och ett landsting, dvs. omfattade avsevärt fler röstberättigade, vilket till viss del återspeglas 

i siffrorna. Jämförelsen mellan resursförbrukningen 2015 och 2011 visar tydligt att kostnaden för ett 

omval i liten utsträckning är avhängigt antalet röstberättigade. Vare sig val rör många eller få 

röstberättigade behöver myndigheten göra i stort samma ”handgrepp”.    

Att notera är också resursförbrukningen för val till Sametinget. Den avser förberedelser och 

anpassningar i det valadministrativa it-stödet.  

Arbetstiden för inhyrd och inlånad personal under valen är inte inräknad i tidsåtgången. Arbetstiden 

för Statens servicecenter på ekonomi- och personalområdet är inte heller inräknad. Den faktiska 

tidsåtgången är således högre än vad tidrapporteringen visar. Arbetstiden för it-konsulter är dock 

inräknad. 
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Tabell 5:  Totalt arbetad tid fördelad per grupp av aktiviteter 

Grupp av aktiviteter 
Timmar1)  

2011 2012 2013 2014 2015 

Rösträtt 418 446 674 739 159 

Väljarvägledning 1 068 218 1 720 4 117 866 

Röstningsalternativ 493 216 926 1 179 694 

Röstningskanaler 347 119 354 760 49 

Valresultat 2 343 394 732 1 279 460 

Valpresentation 1 033 64 130 685 75 

Samordning val 11 422 6 209 10 890 18 740 5 812 

Valsystemet - 7 016 6 577 5 076 8 780 

Medborgarinitiativ - 594 2 295 1 173 716 

Förvaltning 11 988 13 815 13 776 11 045 11 850 

Summa 29 112 29 091 38 074 44 793 29 461 

1) Timmar för förvaltning är inte fördelade på övriga aktiviteter, därav avvikelsen mot föregående tabell. 

Av tabell 5 framgår bl.a. att under 2015 har mest tid ägnats åt Förvaltning. I detta ingår bl.a. 

myndighetens arbete med förberedelser för överföringen av vissa uppgifter till Skatteverket. Näst 

mest tid har ägnats åt Valsystemet vilket förklaras av arbetet med den nya lagstiftningen. Därefter 

följer Samordning val  i vilken ingår framförallt stöd till den övriga valadministrationen i form av 

utbildning, it-stöd och valmateriel.  

Tidsåtgång och kostnader för de olika slutprestationerna speglar väl de prioriteringar som gjorts 

under året. 

4.2 Måluppfyllelse  

Målet enligt regleringsbrev för 2015 har varit att Valmyndigheten ska genomföra sina uppgifter med 

största möjliga tillförlitlighet och effektivitet. 

Valmyndigheten har i verksamhetsplanen för 2015 brutit ned detta övergripande mål till mål för 

grupper av aktiviteter. För varje mål har kvantitativa indikatorer fastställts för att så långt möjligt 

mäta måluppfyllelsen (PM 2016-02-22). De kvantitativa indikatorerna är inte heltäckande utan ska 

ses som just indikatorer som ger stöd vid bedömningen av måluppfyllelsen. 

De flesta av indikatorerna är inriktade mot genomförandet av allmänna val. Utöver de kvantitativa 

indikatorerna gör Valmyndigheten egna kvalitativa bedömningar. Under 2015 genomfördes ett 

omval till kommunfullmäktige i Båstad och därmed har de indikatorer som är tillämpliga på val i 

allmänhet tillämpats på just omvalet. 

Utveckling av arbetet med Valmyndighetens mål och indikatorer pågår löpande. Det är ett  långsiktigt 

arbete. Flera mätomgångar behöver genomföras innan det går att dra väl underbyggda slutsatser. 

Valmyndighetens verksamhet är delvis svår att mäta eftersom den skiljer sig markant från år till år, 

beroende på om det är valår eller inte. 
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Valsystemet  

Valmyndigheten ska  

 upprätthålla förutsättningarna för att genomföra val och folkomröstningar i enlighet med det 

gällande valsystemet.  

Valmyndighetens bedömning är att myndigheten upprätthållit förutsättningarna på en tillräckligt god 

nivå. Någon indikator som stöd för bedömningen finns inte.  

Valmyndigheten bedömer att målet har uppnåtts. 

 

Rösträtt  

Valmyndigheten tillser att  

 rätt röstberättigade är rätt angivna med rätt rösträtt i rätt röstlängd  

 röstlängden är klar att användas på rätt sätt, på rätt plats vid rätt tid.  

Valmyndighetens indikatorer och bedömning i övrigt pekar på att hantering av rösträtt och 

röstlängder vid omvalet skett i enlighet med regelverket.  

Valmyndigheten bedömer att målen har uppnåtts. 

 

Väljarvägledning  

Valmyndigheten tillser att  

 alla röstberättigade är informerade om att de är röstberättigade och till vilka val de är 

röstberättigade  

 alla röstberättigade är informerade om hur röstning går till och vad som krävs för att avge en 

röst så att rösten motsvarar den röstandes intention.  

Röstkorten är Valmyndighetens främsta informationsbärare till de röstberättigade. Endast 0,1 

procent av de röstberättigade kunde inte nås av röstkortet vid omvalet. Valmyndighetens indikatorer 

och bedömning i övrigt pekar på att de röstberättigade fick den vägledning som kan anses adekvat.  

Valmyndigheten bedömer att målen har uppnåtts. 
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Röstningsalternativ  

Valmyndigheten tillhandahåller adekvat stöd till partierna  

 så att partierna kan delta i valet på det sätt som de önskar inom ramen för gällande 

regelverk.  

Valmyndighetens indikator och bedömning i övrigt, baserad bl.a. på avsaknad från kritiska 

synpunkter från partierna, tyder på att partierna kunnat delta i omvalet på önskat sätt.  

Valmyndigheten bedömer att målet har uppnåtts. 

 

Röstningskanaler  

Valmyndigheten tillhandahåller adekvat stöd till andra myndigheter inom valadministrationen så att  

 de röstberättigade ges rätt förutsättningar för att avge sina röster  

 alla röster som tagits emot på rätt sätt och i rätt tid, vidarebefordras oförvanskade till 

rösträkning.  

Valmyndighetens indikatorer och bedömning i övrigt pekar på att de som röstat har kunnat göra det 

på rätt sätt. 

Valmyndigheten bedömer att målen har uppnåtts. 

 

Valresultat  

Valmyndigheten tillhandahåller adekvat stöd till andra myndigheter inom valadministrationen så att  

 alla röster ska räknas och bedömas på rätt sätt och bli en del av valresultatet  

 rätt ledamöter och ersättare utses.  

Valmyndighetens indikatorer och bedömning i övrigt pekar på att valresultatet är korrekt.  

Valmyndigheten bedömer att målen har uppnåtts. 

 

  



16 
Valmyndigheten 

årsredovisning 2015 
 

 

Valpresentation  

Valmyndigheten tillser att  

 alla delar av valresultatet är kontrollerbara  

 den som vill kontrollera valresultatet får information om hur kontroll kan göras.  

Valresultaten från omvalet presenterades med korrekt innehåll på Valmyndighetens webbplats. 

Information fanns på webbplatsen om hur sammanräkningen av resultatet gick till.  

Valmyndigheten bedömer att målen har uppnåtts. 

 

Samordning val  

Valmyndigheten tillser att  

 valet genomförs i enlighet med Valmyndighetens planering, med kostnadseffektivt 

resursutnyttjande och utan onödig komplexitet.  

Omvalet till Båstads kommunfullmäktige genomfördes inom utsatt tid. Valmyndighetens indikator 

pekar inte heller på att målet inte skulle ha uppnåtts. 

Valmyndigheten bedömer att målet har uppnåtts. 

 

Medborgarinitiativ  

Valmyndigheten tillser att  

 en korrekt och tillförlitlig kontroll av inlämnade stödförklaringar genomförs.  

Inga kontroller har utförts under 2015 så målet är inte tillämpligt.  

 

Förvaltning  

Valmyndigheten tillser att  

 Valmyndigheten är en välskött myndighet med högt förtroende från allmänhet, 

uppdragsgivare och samverkansparter  

 Valmyndighetens personal har rätt kompetens och goda arbetsförhållanden.  
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Den revisionsberättelse som avlämnades 2015 (avseende 2014) innehöll inte någon anmärkning. 

Valmyndigheten anhöll i december 2013 om undantag från bestämmelserna i  17–20 §§ förordningen 

(2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter samt om dispens från kraven på övergång till 

verksamhetsbaserad arkivredovisning i enlighet med Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2008:4) med 

hänvisning till stundande valår med två valtillfällen. Någon dispens lämnades inte vilket innebär att 

Valmyndigheten varken under 2014 eller 2015 har kunnat leva upp till ställda krav. 

Statens servicecenters byte av e-fakturasystem under hösten 2014 fick som konsekvens att 

betalningar utbetalades i fel flöde vilket innebar ett överskridande av räntekontokrediten i 

Riksgäldskontoret (december 2014 och januari 2015). På grund av detta sänktes myndighetsvärdet i 

EA-värderingen för 2014 från ett A till ett B och så torde bli fallet även för 2015. 

Den av regeringen beslutade organisationsförändringen har inneburit en anspänning för 

medarbetarna och ett omfattande förberedelsearbete under hösten 2015.  

Arbetsbelastningen har för vissa medarbetare periodvis varit hög och för några har den varit 

konstant hög.  

Valmyndigheten bedömer att målen i huvudsak har uppnåtts.  

 

Samlad bedömning av måluppfyllelsen 

Valmyndigheten bedömer att målen för verksamheten 2015 har uppnåtts. 
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5 Fördelning av totala intäkter och kostnader  
 

Valmyndigheten nyttjade en utökad anslagskredit på förvaltningsanslaget om 1 290 tkr 

för valåret 2014 då två valtillfällen genomfördes. Myndigheten har under 2015 hållit 

nere kostnaderna för att kunna återbetala krediten.  Vid utgången av 2015 uppgick 

kreditutnyttjandet till  415 tkr vilket rymdes inom den ordinarie tilldelade krediten. 

Anslagssparandet på anslagsposten allmänna val uppgick till 4 417 tkr och beror på att kostnaderna 

för omvalets genomförande blev lägre än beräknat samt att bristen på personella resurser medfört 

att utvecklingsarbete inte kunnat bedrivas i den takt som var planerat. 

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 valmateriel, ersättningar till 

länsstyrelser och andra myndigheter, information, ersättning till PostNord AB samt it-tjänster är de 

största kostnadsposterna vid val. Statsbidrag till kommunerna för förtidsröstning (transferering) ges 

endast under valår.  

 Tabell 6: Fördelning av totala intäkter och kostnader 

 
   Intäkter av anslag (tkr) 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Intäkter av anslag  37 554 244 921 37 637 26 328 34 579 132 583 

Summa 37 554 244 921 37 637 26 328 34 579 132 583 

Intäkter utöver anslag (tkr)            

Intäkter av avgifter och andra ersättningar  295 3 185 314 109*
)
 166 2 772 

Finansiella intäkter 1 4 16 28 32 13 

Summa 296 3 189 330 137 198 2 785 

Summa intäkter totalt 37 851 248 110 37 967 26 465 34 777 135 368 
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Kostnader (tkr) 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Personal 14 665 18 440 15 573 12 325 10 521 9 167 

Lokaler 2 935 2 883 2 813 2 604 1 894 1 884 

Övriga driftskostnader 16 743 226 615 19 434 11 070 21 412 123 147 

Finansiella kostnader 3 4 8 7 9 2 

Avskrivningar och nedskrivningar 287 293 311 182 139 132 

Summa 34 632 248 236 38 140  26 188 33 975 134 332 

Statsbidrag för förtidsröstning 857 310 000 0 0 13 850 110 000 

Bidrag informationsinsatser partier 0 0 0 0 5 200 0 

Summa kostnader totalt 35 489 558 236 38 140 26 188 53 025 244 332 

 *) ersättning för flyttskada från NFB Transport Systems AB (91 tkr). 
   

 Tabell 7: Särredovisning av övriga driftskostnader 

     Övriga driftskostnader (tkr) 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Ersättning till PostNord AB/Posten AB för 

lantbrevbärartjänster och distribution av 

förtidsröster  

0
9
 

37 755 0 0 1 237 15 807 

Ersättningar till länsstyrelser och andra 

myndigheter 

534  
53 901 552 305 2 637 26 554 

Produktion av valmaterial inklusive distribution -105
10

 70 006 908 287 3 806 44 171 

Information om val 201 38 999 597 108 1 869 17 870 

IT-tjänster för valadministration 12 452 22 279 14 017 7 501 8 377 11 060 

Övrigt 3 661 3 676 3 360 2 869 3 486 7 684 

Summa 16 743 226 615 19 434 11 070 21 412 123 146 

 

                                                           
9
 Lantbrevbärartjänsten som enligt avtal uppgår till 10 250 kr fakturerades inte 2015 och förtidsrösterna sändes 

rekommenderat vilket bekostades av kommunerna med statsbidraget.  

10
 Kostnaden för produktion av valmateriel inkl. distribution uppgår till 3 113 174 kr och förändringen av 

lagervärdet har ökat med 3 218 396 kr, därav det negativa beloppet. 
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6  Kompetens- och personalförsörjning 

6.1 Lägesbeskrivning 

Valmyndigheten har en komplicerad kompetensförsörjningssituation. Specialiserad valkunskap kan 

inte rekryteras med kort varsel inför ett specifikt val och myndigheten har mycket begränsad tid att 

inför ett val handleda och introducera tillfälligt inhyrda/anställda i regelverk och rutiner. 

Inte heller för utvecklingsarbete mellan valen finns tillräckliga resurser.   

Det är mycket svårt att attrahera kvalificerade kompetenser när myndigheten inte kunnat erbjuda 

tillsvidareanställningar. Valmyndigheten har dock tidsbegränsat lyckats engagera pensionerade 

valkunniga och har även genom inlåning av resurser kunnat få stöd från andra myndigheter. 

Kansliet har under 2015 bestått av 15 tillsvidareanställda och en kanslichef. 

6.2 Genomförda åtgärder  

Insatserna under 2015 har varit inriktade på att finna resursförstärkningar för dels omvalet till 

Båstads kommunfullmäktige, dels det omfattande utvecklingsarbete som startade under hösten till 

följd av de ändringar som skett av vallagen och andra författningar. Trots de nedan angivna 

åtgärderna har utvecklingsarbetet inte kunnat drivas i den takt som bedömts nödvändig. 

Regeringsuppdraget om att förbereda överföringen av uppgifter till Skatteverket har tagit 

omfattande tid i anspråk under hösten vilket försenat annat arbete. 

Anställningar                                                                                                                                                              

- förlängning av tidsbegränsad anställning av handläggare                                                                               

- anställning av vikarie för föräldraledig handläggare                                                                                          

- förlängning av tidsbegränsad deltidsanställning av pensionär                                                                       

- förlängning av tidsbegränsad timanställning av pensionär                                                                              

- tidsbegränsad anställning på deltid av pensionär                                                                                             

- tidsbegränsad timanställning av pensionär för kortare uppdrag                                                                    

- anställning (från och med 1 mars 2016) av handläggare på en vakans 

Inlåning från andra myndigheter                                                                                                                          

- inlåning från Stockholms stad för projektledning på deltid                                                                                  

- förlängning av inlåning från Ekobrottsmyndigheten av administratör på timbasis                                            

- inlåning från Regeringskansliet för arbete på deltid med organisationsförändringen  

Köp av tjänster                                                                                                                                                             

- pensionär med uppdrag på timbasis (arvodist)                                                                                                 

- ekonomisk redovisning och löneadministration från Statens servicecenter                                                    

- konsulttjänster för förvaltning och utveckling av it-stöd                                                                                 

- konsultstöd för arkivhantering                                                                                                                                

- konsultstöd för utarbetande av processbeskrivningar                                                                                     

- konsultstöd vid upphandling 
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Finansiell redovisning 

1 Resultaträkning  

 
      

(tkr) Not 2015 2014 

    
Verksamhetens intäkter 

   Intäkter av anslag 1 37 554 244 921 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 295 3 185 

Finansiella intäkter 3 1 4 

Summa 
 

37 851 248 110 

    
Verksamhetens kostnader 

   Kostnader för personal 4 -14 665 -18 440 

Kostnader för lokaler 
 

-2 935 -2 883 

Övriga driftkostnader 5 -16 743 -226 615 

Finansiella kostnader 6 -3 -4 

Avskrivningar och nedskrivningar 
 

-287 -293 

Summa 
 

-34 632 -248 236 

    
Verksamhetsutfall 

 
3 218 -126 

    

    
Transfereringar 

   Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 
 

857 310 000 

Lämnade bidrag 7 -857 -310 000 

Saldo 
 

0 0 

    
Årets kapitalförändring 8 3 218 -126 
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2 Balansräkning  

 
      

(tkr) Not 2015-12-31 2014-12-31 

    
TILLGÅNGAR 

   Immateriella anläggningstillgångar 
   Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 9 0 0 

Summa 
 

0 0 

    Materiella anläggningstillgångar 

   Förbättringsutgifter på annans fastighet 10 165 284 

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 11 127 295 

Summa 
 

292 579 

    Varulager m.m. 
   Varulager och förråd 12 6 674 3 455 

Summa 
 

6 674 3 455 

    Kortfristiga fordringar 
   Kundfordringar 
 

0 1 

Fordringar hos andra myndigheter 
 

1 075 1 112 

Övriga kortfristiga fordringar 
 

5 5 

Summa 
 

1 080 1 118 

    Periodavgränsningsposter 
   Förutbetalda kostnader 13 2 226 1 648 

Övriga upplupna intäkter 14 0 1 565 

Summa 
 

2 226 3 213 

    Avräkning med statsverket 
   Avräkning med statsverket 15 890 4 766 

Summa 
 

890 4 766 

    Kassa och bank 
   Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 
 

1 380 0 

Summa 
 

1 380 0 

    
SUMMA TILLGÅNGAR 

 
12 542 13 132 
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(tkr) Not 2015-12-31 2014-12-31 

     
KAPITAL OCH SKULDER 

   Myndighetskapital 16 

  Balanserad kapitalförändring 
 

3 455 3 581 

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 
 

3 218 -126 

Summa 
 

6 674 3 455 

    Skulder m.m. 
   Lån i Riksgäldskontoret 17 292 579 

Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 18 0 827 

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 19 510 2 067 

Leverantörsskulder 
 

2 645 2 404 

Övriga kortfristiga skulder 20 304 354 

Summa 
 

3 750 6 231 

    Periodavgränsningsposter 
   Upplupna kostnader 21 2 118 3 446 

Summa 
 

2 118 3 446 

    
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 

 
12 542 13 132 
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3 Anslagsredovisning 

         
Anslag   Ing. över- Årets till- Omdispo- Indrag- Totalt Utgifter Utgående 

(tkr) 
 

förings- delning nerade ning disponi- 
 

över- 

  
belopp enl. regl. anslags- 

 
belt 

 
förings- 

   
brev belopp 

 
belopp 

 
belopp 

  Not               

         Uo 1 6:1 Ramanslag 
        Allmänna val och demokrati 

       
         ap.1 Allmänna val 22 3 932 23 840 

 
-3 932 23 840 -19 423 4 417 

ap.17 Statsbidrag för 
förtidsröstning omval 
2015 23 

 
5 500 

  
5 500 -857 4 643 

         ap.10 Ersättning till 
        länsstyrelserna (avslutad) 1 

  
-1 0 

 
0 

         Uo 1 6:5 Valmyndigheten 
       

         ap.1 Valmyndigheten 24 -1 290 19 039 0 0 17 749 -18 163 -415 

         Summa   2 643 48 379 0 -3 933 47 089 -38 443 8 646 
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4 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 (FBF) samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna. Årsredovis- 

ningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och  
 budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna.  
 

     I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF tillämpar myndigheten brytdagen den 5 januari.  

Brytdagen föregående år var den 3 januari. Efter brytdagen har fakturor överstigande 10 tkr 

bokförts som periodavgränsningsposter.  
    

 
Upplysningar om avvikelser 

   
     Avvikelser från ekonomiadministrativa regler 

   Valmyndigheten undantas från kravet på kostnadsmässig avräkning av anslag enligt 16 § 

anslagsförordningen (2011:223) avseende varulager. Varulagret ska avräknas utgiftsmässigt. 

      
Upplysningar av väsentlig betydelse 

   

     Regeringen beslutade den 5 november 2015 om ett uppdrag till Valmyndigheten 
 att förbereda en överföring av vissa administrativa och handläggande uppgifter 
 till Skatteverket. Förändringen ska ske per den 1 april 2016 och Skatteverket blir då 
 värdmyndighet för Valmyndigheten (Ku2015/02646/D). Valmyndigheten ska kvarstå 
 som nämndmyndighet men utan arbetsgivaransvar. 

  

      
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 har hållits eller om 

det inte har varit något val alls under året. Se vidare fördelning av verksamhetens totala  

intäkter och kostnader i resultatredovisningen. 
   

      
Värderingsprinciper 

    

     Anläggningstillgångar  

    Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar samt 

maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde om minst 20 tkr och en ekonomisk  

livslängd som uppgår till lägst tre år. Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod och 

avskrivning under anskaffningsåret sker från den månad tillgången tas i bruk.  
 Bärbara datorer kostnadsförs vid inköpstillfället. 

   Beloppsgränsen för förbättringsutgifter på annans fastighet är den samma som på 
 andra anläggningstillgångar. Avskrivningstiden för förbättringsutgifter på annans fastighet  

uppgår till högst den återstående giltighetstiden på hyreskontraktet, dock lägst tre år. 
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     Tillämpade avskrivningstider  
    

     3 år Persondatorer med tillhörande utrustning 
 

 
Servrar inklusive nätverk 

  

 

Egenutvecklade immateriella 
anläggningstillgångar 

 
     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 senaste anskaffningsvärde.  
 

     Skulder 
    Skulderna har tagits upp till nominellt belopp.  

   

      
Ersättningar och andra förmåner 

   
     Nämndledamöter och ersättare 
/andra styrelseuppdrag       

       Arvode 
 Hans-Eric Holmqvist (ordförande, t.o.m. 2015-05-31) 28 
 Ordförande i styrelsen för Statens tjänstepensionsverk 

   
     Ann-Cathrine Jungar  

  
7 

 
     Henrik Jermsten (ordförande, fr.o.m. 2015-06-04) 

 
17 

 Ordförande i Granskningsnämnden för radio och TV 
   

     Jörgen Hermansson (t.o.m. 2015-05-31) 

 
1 

 
     Lena Langlet  

  
9 

 
     Maritta Soininen 

  
12 

 
     Per Hall (t.o.m. 2015-05-31) 

  
12 

 Ledamot av Migrationsverkets insynsråd 

   
     Margareta Bergström 

  
5 

 Ersättare i Domarnämnden 

    
     Erik Nymansson (fr.o.m. 2015-06-04) 

 
0 

 Ersättare i Domarnämnden 

    
     Thomas Bull (fr.o.m. 2015-09-03) 

 
0 

 
     Sven Oskarsson (fr.o.m. 2015-06-25)   0 
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Ledande befattningshavare/styrelseuppdrag 

      Lön 
 Kerstin Andersson, kanslichef     1 079 
 Inga förmåner, inga övriga uppdrag 

   

      
Anställdas sjukfrånvaro 

   

     I tabellen redovisas anställdas totala 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 uppdelad 

i grupper efter kön eller ålder lämnas inte då antalet anställda i respektive grupp understiger  

tio personer. Sjukfrånvaron redovisas i procent. 
           

 Sjukfrånvaro   2015 2014 
 Totalt 

 
3,91 2,30 

 Andel 60 dagar eller mer 
 

32,75 28,06 
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5 Noter  

   (tkr) 
   

     Resultaträkning 
        2015 2014 

     Not 1 Intäkter av anslag 
  

  
Intäkter av anslag 37 554 244 921 

  
Summa 37 554 244 921 

     

  
Summa "Intäkter av anslag" (37 554 tkr) skiljer sig från summa "Utgifter" (38 443 tkr) 

  
enligt anslagsredovisningen. Av skillnaden beror 32 tkr på minskning av  

 

  
semesterlöneskuld som intjänats före år 2009. Denna post har belastat 

 

  
förvaltningsanslaget men inte bokförts som kostnad i resultaträkningen. Resterande  

  
belopp, 857 tkr, redovisas i transfereringsavsnittet som Medel som erhållits från 

  
statens budget för finansiering av bidrag. 

  

     Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 
  

  
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 0 37 

  
Intäkter av offentligrättsliga avgifter 295 3 117 

  
Intäkter av uppdragsverksamhet 0 30 

  
Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 1 1 

  
Summa 295 3 185 

     

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

  
206 tkr av intäkten avser år 2014 som betalades in 2015. 

  

     Not 3 Finansiella intäkter 
  

  
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 0 4 

  
Ränteintäkter på lån i Riksgäldskontoret 1 0 

  
Summa 1 4 

     

  

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden 
har sedan 2015-02-18 varit negativ. 

  

     Not 4 Kostnader för personal 
  

  

Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, 
pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal) 9 615 12 444 

  

varav lönekostnader ej anställd personal -31 179 

  

Sociala avgifter 4 754 5 693 

  

Övriga kostnader för personal 296 303 

  
Summa 14 665 18 440 

     

  

Jämförelsevärden avseende 2014 har korrigerats. 
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           2015 2014 

     Not 5 Övriga driftkostnader 
  

  

Resor, information 214 34 179 

  

Köp av varor 2 739 15 403 

  

Köp av tjänster 17 007 176 907 

  

Förändring av varulager -3 218 126 

  
Summa 16 743 226 615 

     

  

Driftkostnaderna föregående år var betydligt högre beroende på genomförandet av 
allmänna val samt val till Europaparlamentet det året. 

Not 6 Finansiella kostnader 
  

  
Ränta på lån i Riksgäldskontoret 0 4 

  

Räntekostnader avseende räntekontot i 
Riksgäldskontoret 3 

 

  
Summa 3 4 

     

  

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 2015-02-18 varit 
negativ. 

     Not 7 Lämnade bidrag 
  

 
 Statsbidrag för förtidsröstning 856 310 000 

 
 

   
 

 
Under året 2015 har medlen utbetalats till kommuner för deras medverkan vid 2015 
års omval i Båstad.  

 

     Not 8 Årets kapitalförändring 
  

  
Avser lagerförändring 3 218 -126 

  
Summa 3 218 -126 
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Balansräkning 
        2015-12-31 2014-12-31 

     Not 9 Rättigheter och andra immateriella 
anläggningstillgångar 

  

  
Ingående anskaffningsvärde  12 989 12 989 

  
Summa anskaffningsvärde 12 989 12 989 

  
Ingående ackumulerade avskrivningar  -12 989 -12 989 

  

Summa ackumulerade avskrivningar -12 989 -12 989 

  
Utgående bokfört värde 0 0 

     Not 10 Förbättringsutgifter på annans fastighet 
  

  
Ingående anskaffningsvärde  595 595 

  
Summa anskaffningsvärde 595 595 

  
Ingående ackumulerade avskrivningar  -311 -192 

  
Årets avskrivningar  -119 -119 

  

Summa ackumulerade avskrivningar -430 -311 

  
Utgående bokfört värde 165 284 

     Not 11 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 
  

  
Ingående anskaffningsvärde 2 370 2 294 

  
Årets anskaffningar  0 76 

  
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde -16 0 

  
Summa anskaffningsvärde 2 354 2 370 

  
Ingående ackumulerade avskrivningar -2 075 -1 901 

  
Årets avskrivningar -168 -174 

  
Årets försäljningar/utrangeringar, ack avskrivningar 16 0 

  

Summa ackumulerade avskrivningar -2 227 -2 075 

  
Utgående bokfört värde 127 295 

     

  

Jämförelsevärden avseende årets anskaffningar och årets avskrivningar år 2014 har 
korrigerats. 

     Not 12 Varulager och förråd 

    Kuvert och valsedlar 2 270 1 568 
  Övrigt 4 404 1 887 

  Summa 6 674 3 455 

     Not 13 Förutbetalda kostnader  
 

 

  
Förutbetalda hyreskostnader 687 636 

  
Övriga förutbetalda kostnader, inomstatliga 825 825 

  
Övriga förutbetalda kostnader, utomstatliga 715 187 

  
Summa 2 226 1 648 

     Not 14 Övriga upplupna intäkter 
  

  
Övriga upplupna intäkter inomstatliga 

 
1 565 

  
Summa 0 1 565 
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            2015-12-31 2014-12-31 

 

      Not 15 Avräkning med statsverket 
  

   

      Anslag i icke räntebärande flöde 
     Ingående balans 4 110 6 024 

   Redovisat mot anslag 20 280 534 906 

   Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till 
icke räntebärande flöde  -23 237 -536 820 

   

Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde 1 153 4 110 

   

      Anslag i räntebärande flöde 
     Ingående balans 1 290 208 

   Redovisat mot anslag 18 163 20 014 

   Anslagsmedel som tillförts räntekonto  -19 039 -18 932 

   Återbetalning av anslagsmedel  0 0 

   Fordringar avseende anslag i räntebärande flöde 415 1 290 

   

      Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har 
redovisats mot anslag 

     Ingående balans  217 217 

   Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln  -32 0 

   Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har 
redovisats mot anslag 185 217 

   

      Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto 
     Ingående balans -851 -838 

   Inbetalningar i icke räntebärande flöde 7 733 44 953 

   Utbetalningar i icke räntebärande flöde  -30 982 -581 786 

   Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar  23 237 536 820 

   Övriga skulder på statens centralkonto -863 -851 

   

      Summa Avräkning med statsverket 890 4 766 

   

    Not 16 Myndighetskapital 
  

 
 

 
   

 

  

Specifikation förändring av myndighetskapitalet Balanserad 
kapitalförändring, 
avser förändring 
varulager 

Kapitalför-
ändring enl. 
resultaträk-
ningen 

Summa 

  

Utgående balans 2014 3 581 -126 3 455 

  

Rättelser 0 0 0 

  

Ingående balans 2015 3 581 -126 3 455 

  

Föregående års kapitalförändring -126 126 0 

  

Årets kapitalförändring 
 

3 218 3 218 

  

Summa årets förändring -126 3 344 3 218 

  

Utgående balans 2015 3 455 3 218 6 674 
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       2015-12-31 2014-12-31 

       

Not 17 Lån i Riksgäldskontoret 
  

 

  
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar 

   

      

  
Ingående balans 579 796 

 

  
Under året nyupptagna lån 0 76 

 

  
Årets amorteringar -287 -293 

 

  
Utgående balans 292 579 

 

      

  
Beviljad låneram enligt regleringsbrev 1 500 1 500 

 

      Not 18 Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 
  

 

  

Beviljad räntekontokredit i Riksgäldskontoret enligt 
regleringsbrevet 1 900 1 890 

 

      

  
Utgående skuld på räntekontot 0 827 

 

  
Summa 0 827 

 

      Not 19 Kortfristiga skulder till andra myndigheter 
  

 

  
Utgående mervärdesskatt 0 10 

 

  
Arbetsgivaravgifter 242 314 

 

  
Leverantörsskulder andra myndigheter 268 1 743 

 

  
Summa 510 2 067 

 

      Not 20 Övriga kortfristiga skulder 
  

 

  
Personalens källskatt 304 354 

 

  
Summa 304 354 

 

      

      Not 21 Upplupna kostnader 
  

 

  
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 1 704 1 748 

 

  
Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter 138 353 

 

  
Övriga upplupna kostnader 276 1 345 

 

  
Summa 2 118 3 446 
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Anslagsredovisning 

   
Not 22 Uo 1 6:1 Allmänna val och demokrati (ramanslag) 

  ap. 1 Allmänna val  

  

 
Enligt regeringsbeslutet 2015-11-12 (Ku2015/02716/D), disponerar myndigheten inte 
anslagsbehållningen från 2014. 
 
Enligt regleringsbrevet disponerar Valmyndigheten en anslagskredit på 460 tkr. 
 
Anslaget är icke räntebärande 

   
Not 23 ap. 17 Statsbidrag för förtidsröstning omval 2015 

  

Enligt regleringsbrevet disponerar Valmyndigheten  ingen anslagskredit på anslagsposten 
och får inte disponera någon anslagsbehållning från 2014. 
 
Anslaget är icke räntebärande. 

   
Not 24 Uo 1 6:5 ap. 1 Valmyndigheten  (ramanslag) 

  
 

  

Enlig regleringsbrevet disponerar Valmyndigheten en anslagskredit på 571 tkr. Under 
2015 har myndigheten utnyttjat 415 tkr av krediten. 
 
Anslaget är räntebärande. 

  

I enlighet med villkor i regleringsbrevet får Valmyndigheten disponera inkomster från 
avgifter som myndigheten får ta ut med stöd av lag eller annan författning. 
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6 Sammanställning av väsentliga uppgifter  

     
 (tkr) 2015 2014 2013 2012 2011 

      Låneram Riksgäldskontoret 
     Beviljad 1 500 1 500 1 175 1 100 500 

Utnyttjad 292 579 796 894 196 

      Kontokrediter Riksgäldskontoret 
     Beviljad  1 900 1 890 1 534 1 534 1 534 

Maximalt utnyttjad * 2 733 2355 0 0 3 103 

      Räntekonto Riksgäldskontoret 
     Ränteintäkter 
 

4 16 28 32 

Räntekostnader 3 0 7 0 1 

      Avgiftsintäkter 
     Avgiftsintäkter som disponeras 
     Beräknat belopp enligt regleringsbrev 100 320 10 15 0 

Avgiftsintäkter 295 3117 314 109 166 

      Anslagskredit 
     Uo 1 6:1 ap.1 
     Beviljad 460 16060 690 280 333 

Utnyttjad 0 0 0 0 0 

      Uo 1 6:1 ap.17 ** 
     Beviljad 0 0 0 0 0 

Utnyttjad 0 0 0 0 0 

      Uo 1 6:5 ap.1 
     Beviljad 571 1325 555 547 460 

Utnyttjad 415 1290 208 0 0 

      Anslag 
     Ramanslag 
     Anslagssparande Uo 1 6:1 ap.1 4 417 3 932 4 922 662 11 246 

Anslagssparande Uo 1 6:1 ap.6 - 0 0 0 5 600 

Anslagssparande Uo 1 6:1 ap. 10 - 1 0 0 0 

Anslagssparande Uo 1 6:1 ap.17 4 643 - - - - 

Anslagssparande Uo 1 6:5 ap.1 -415 0 0 1 057 527 

Anslagssparande,  totalt 8 646 3 933 4 922 1 719 17 372 

      Bemyndiganden - ej tillämpligt 
     

      Personal 
     Antalet årsarbetskrafter (st.) 15 17 17 14 12 

Medelantalet anställda (st.)*** 18 18 18 14 12 

      Driftkostnad per årsarbetskraft **** 984 1 177 1 139 1 241 1 203 
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Kapitalförändring***** 
     Årets 3 218 -126 -173 276 803 

Balanserad 3 455 3 581 3 754 3 478 2 675 

            

* Utnyttjandet av räntekontokrediten år 2015 och 2014 beror på stora utbetalningar under december 2014 som på grund av  

byte av e-fakturasystem utbetalats från fel flöde. Betalningarna skulle gått i SCR-flödet men utbetalades från RTA.  

Omföring mellan betalningsflödena gjordes 2015-01-12. Orsaken finns redovisad i skrivelse från SSC (dnr. 15-018/1). 

      Tre betalningar avseende ersättning för kostnader under valet 2010 blev felaktigt utbetalt från  

  ränteflödet istället för SCR-flödet i början på januari varför räntekontokrediten överskreds. Orsaken till överskridandet   

finns redovisat i skrivelse dnr 11-021/1. Korrigering gjordes snarast möjligt. 

   
      ** År 2014 Uo 1 6:1 ap.6 

     
      *** Medelantalet anställda år 2015 anges inkl. tjänstlediga, 2014 och tidigare år exkl. tjänstlediga. 

  
      **** Driftkostnaden per årsarbetskraft baseras på förvaltningskostnader eftersom verksamhetens totala driftskostnader 

varierar kraftigt mellan budgetåren beroende på om det är valår eller inte samt vilket val det handlar om. 

 
      
Totala driftskostnader per årsarbetskraft (tkr) är  

    
enligt följande: 2015 2014 2013 2012 2011 

      Förvaltningskostnader 984 1 177 1 139 1 241 1 203 

Särskilda kostnader i samband med val 1 306 13 408 1 086 620 1 616 

Totala driftskostnader per årsarbetskraft 2 290 14 585 2 225 1 861 2 819 

      ***** Årets kapitalförändring består av förändringen av värdet för varulagret som ska avräknas utgiftsmässigt. 
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Undertecknande  
        
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 

        

        

        

Stockholm den 19 februari 2016      

        

        

        

        

        

Henrik Jermsten       

Ordförande i Valmyndighetens nämnd     

        

        

        

        

        

        

Margareta Bergström     Thomas Bull 

ledamot      ledamot  

        

        

        

        

        

        

        

Lena Langlet     Maritta Soininen 

ledamot      ledamot  

        

 

 

 

 


