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Årsrapportens disposition

Myndigheten ska senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse till regeringen
om sin verksamhet under det senaste kalenderåret och om kostnaderna för verksamheten.
Eventuella förändringar av kostnaderna ska förklaras.
Årsrapporten inleds med ett avsnitt som innehåller allmän information om
Valmyndighetens verksamhet. Därefter följer verksamhetens resultat som redovisas i
avsnitt tre. Där beskrivs prestationer och måluppfyllelse. I avsnitt fyra beskrivs de
viktigaste aktiviteterna som genomförts under 2018. Avsnitt fem innehåller den
mycket kortfattade ekonomiska redovisningen.

2

Om Valmyndigheten

2.1

Uppdrag

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.
Valmyndighetens nämnd har beslutat om en inriktning som ska styra
Valmyndighetens arbete 2018 – 2022. Inriktningen används i
verksamhetsplaneringen för respektive år.
Inriktningen anger att Valmyndigheten ska vara en öppen, pålitlig och
utvecklingsinriktad myndighet som bidrar till ett högt förtroende för valsystemet.
För att Valmyndigheten ska lyckas med sitt uppdrag och bedriva ett aktivt
utvecklingsarbete krävs ett aktivt samarbete med den samlade valadministrationen
(länsstyrelser, kommuner och utlandsmyndigheter), Sveriges Kommuner och
Landsting, Statistiska Centralbyrån m.fl. En utgångspunkt i samarbetet är att
Valmyndigheten ska stärka sin roll som nav och motor i den samlade
valadministrationen.

2.2

Organisation

Valmyndigheten leds av en nämnd som sammanträder ca sex gånger per år. Arbetet
utförs av ett kansli och arbetet leds av en kanslichef. Vid årsslutet 2018 hade
Valmyndighetens kansli 23 anställda varav en tjänstledig och en föräldraledig. Av de
anställda var 16 kvinnor och 7 män.
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Valmyndighetens kansli är indelat i två enheter, se bild nedan.
Kanslichef

IT och
kommunikationsenhet

Valenhet

3

Verksamhetens resultat

3.1

Prestationer

De slutprestationer Valmyndigheten arbetar med skiljer sig åt mellan åren beroende
på om val hållits och beroende på typ av val.
Tabell 1: Antal avslutade slutprestationer

Slutprestationer, antal avslutade
Val till riksdag,
kommun och landsting
Val till
Europaparlamentet
Val till Sametinget
Nationell folkomröstning
Kommunal folkomröstning
Extra val
Omval
Medborgarinitiativ
Summa

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1
1
-

-

-

1

-

-

1
2
3

4
4

1
6
1
8

12
3
17

1
1

3
3

1
3

5

1
5

1
7

Under 2018 var det val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige som
förstås är Valmyndighetens mest omfattande slutprestation. Utöver det genomfördes
fem kommunala folkomröstningar och ett medborgarinitiativ kontrollerades. Under
delar av 2018 pågick arbete med förberedelser av val till Europaparlamentet som
äger rum den 26 maj 2019.
3.2

Måluppfyllelse - Valet till riksdag, kommun och landsting

Valmyndighetens verksamhet präglades under hela 2018 av valen till riksdagen,
kommun- och landstingsfullmäktige, som är den tveklöst största prestationen.
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Valmyndighetens verksamhetsplan för 2018 innehåller mål för valet. De redovisas
nedan, liksom en bedömning av måluppfyllelse per mål.
I Valmyndighetens arbete ingår bland annat att se till att:
-

Röstberättigade är korrekt angivna med rätt rösträtt i rätt röstlängd.
Röstlängden är klar att användas vid rätt tid och på rätt plats.
Valmyndighetens indikatorer och bedömning i övrigt pekar på att hantering av
rösträtt och röstlängder skett i enlighet med regelverket. Valmyndigheten bedömer att
målen har uppnåtts.

-

Alla röstberättigade är informerade om att de är röstberättigade och till vilka val de
är röstberättigade samt var, när och hur de kan rösta.
De röstberättigade vet hur de får information om vilka partier och kandidater de kan
rösta på.
Röstkorten är Valmyndighetens främsta informationsbärare till de röstberättigade.
Genom röstkortet, breda informationskampanjer och upprättandet av ett callcenter
kunde Valmyndigheten nå ut till de röstberättigade och erbjuda goda möjligheter till
kontakt för svar på frågor. Valmyndighetens bedömning i övrigt pekar på att de
röstberättigade i huvudsak fick den vägledning som kan anses adekvat. Ett fel i ett
dataprogram ledde till att telefonnumren till kommun och länsstyrelse hade bytt plats
på röstkorten. Det påverkade dock inte väljarnas möjligheter att få information mer
än att det tog någon minut extra att nå rätt instans. Valmyndigheten bedömer att målet har
uppnåtts.

-

-

Partierna kan delta i valet på det sätt de önskar inom ramen för gällande regelverk.
Valmyndighetens bedömning, baserad bl.a. på en enkät till partierna, är att partierna
kunnat delta i valen på önskat sätt. Valmyndigheten bedömer att målet har uppnåtts.

Valmyndigheten tillhandahåller också adekvat stöd till andra myndigheter inom
valadministrationen så att:
- Alla röster som tagits emot på rätt sätt och i rätt tid vidarebefordras oförvanskade till
rösträkning.
- Varje röst räknas och bedöms på rätt sätt och blir en del av valresultatet.
- Rätt ledamöter och ersättare utses.
På grund av den stora mängden överklaganden av valet till riksdagen, kommun- och
landstingsfullmäktige var Valprövningsnämnden vid årsslutet 2018 inte klar med
handläggningen. Ett antal överklaganden handlar om just röster som inte kommit fram
eller räknats på rätt sätt. När denna rapport skrivs har Valprövningsnämnden konstaterat
att valresultatet inte påverkats gällande riksdagsvalet. Valmyndigheten ser att det finns ett
större behov av stöd till myndigheterna inom valadministrationen än vad
Valmyndigheten kunnat tillfredsställa. Det behövs en större tillgänglighet både på telefon
och på mejl under valperioden än vad Valmyndigheten har haft resurser till. Att betänka
är att Valmyndigheten har ca 20 tillsvidareanställda och länsstyrelser och kommuner är
21+290 till antalet. Val är ett sällanarbete på länsstyrelser och kommuner och därför
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behöver antalet handläggare på Valmyndigheten som kan ge råd och stöd vara fler. Givet
ekonomiska förutsättningar bedömer Valmyndigheten att målen har uppnåtts.
-

Samtliga överklaganden som Valmyndigheten ska yttra sig över hanteras på korrekt
sätt.
Valet 2018 var första gången som överklaganden skulle ges in direkt till
Valprövningsnämnden och inte via Valmyndigheten. Till Valprövningsnämnden har
inkommit cirka 675 överklaganden. Vid årsskiftet hade Valprövningsnämnden begärt in
yttrande från Valmyndigheten i 40 ärenden. I de ärendena har vi hanterat yttranden inom
den utsatta tiden. Valmyndigheten bedömer att målet har uppnåtts.
Samlad bedömning
Arbetet med valet förlöpte enligt plan, i stort genomfördes det på ett tillförlitligt,
rättssäkert och effektivt sätt. I valmyndighetens erfarenhetsrapport redovisas hur
stor prestation ett val är.1
Valet 2018 innebar för Valmyndighetens del en stor arbetsökning jämfört med
tidigare val. Det gäller frågor och intresse från media, frågor från allmänhet,
beställningar av dubblettröstkort osv. Trots den stora ökningen klarade
Valmyndigheten arbetet utan större störningar. Valmyndigheten kan dock konstatera
att verksamheten behöver betydande resursförstärkningar för att långsiktigt kunna
möta det stora intresset från media och väljare och samtidigt kunna hålla kvalitet i
hela valarbetet och under hela valperioden. Den största störningen i samband med
valet var när Valmyndighetens webbplats val.se inte gick att nå under
valkvällen/natten. Händelsen hade dock ingen påverkan på valets genomförande
eller valresultatet.
Vidare bedömer Valmyndigheten att arbetet med planering under 2018 på bästa
möjliga sätt skapat förutsättningar för att valet till Europaparlamentet 2019 ska
uppfylla målen (se avsnitt 4.3). Dessutom har stora arbeten genomförts under året
med att implementera värdmyndighetslösningen, utveckla nytt IT-stöd för
valadministrationen och ny webbplats, val.se. Därför bedömer Valmyndigheten
måluppfyllelsen som god.
Valmyndighetens arbetade tid har fördelat sig på verksamhetsområden enligt nedan.

1

Erfarenheter från valen 2018, dnr 200513371-18/98231
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Tabell 2 Arbetad tid fördelad på Verksamhetsområde
Tabell 2 Arbetad tid fördelad på Verksamhetsområde
Verksamhetsområde
2013
1. Förvaltning
2. Valsystemet
3. Val och folkomröstningar
4. Medborgarinitiativ
Konsulter nytt IT-stöd
Summa timmar

13
6
15
2

776
577
426
295

38 074

2014

2015

2016

2017

2018

045
076
499
173

11 850
8 780
8 115
716

12 787
12 455
3 917
144

6 510
10 292
14 012
347

44 793

29 461

29 303

31 161

4 521
5 382
25 096
125
9667
44 791

11
5
27
1

Tabellen ovan visar att andelen arbetade timmar nedlagda på förvaltning har fortsatt att
minska väsentligt under 2018. Den nedlagda tiden är nästan en tredjedel jämfört med 2016.
Det är ett resultat av värdmyndighetslösningen, som möjliggjort att Valmyndighetens
personal kan prioritera kärnverksamheten. Inte minst gäller det Valmyndighetens chefer som
tidigare la mycket tid på administration, som Skatteverket numera stödjer Valmyndigheten
med. Vidare visar tabellen att arbete med generella valsystemsfrågor har prioriterats ned
under 2018 till förmån för arbetet med valet. Det är en naturlig prioritering under ett valår.
Under 2018 har totalt 71 (2017 = 72) partibeteckningar registrerats. Av dessa avsåg 8 (17)
val till riksdagen, 53 (41) kommunfullmäktige och 10 (14) landstingsfullmäktige. Vidare var
30 av de 71 registreringarna helt nya sådana, medan antalet avregistreringar och samtidiga
nyregistreringar var 41 och avsåg i 40 fall tillägg av symbol och i ett fall en ändring av
beteckningens lydelse.
Antalet överklaganden av beslut i ärenden rörande registrering av partibeteckning uppgick
till 9 (1). Valprövningsnämnden avslog tre av dessa och avvisade de övriga sex. Ett av de
ärenden från 2017 där Valmyndigheten fattade beslut om att avslå anmälan om registrering
av partibeteckning överklagades till Valprövningsnämnden. Under 2018 fattade
Valprövningsnämnden beslut om att avslå detta överklagande. Under 2018 har
Valmyndigheten fattat beslut om avslag i 10 (9) ärenden rörande registrering av
partibeteckning. Inget av dessa beslut har överklagats (1). Ett (4) ärende rörande registrering
av partibeteckning har avskrivits till följd av att ingivaren återkallat sin anmälan under
handläggningens gång. En partibeteckning har avregistrerats (1) till följd av att partiet själv
begärde det. Denna partibeteckning avsåg val till kommunfullmäktige.
Därutöver fattade Valmyndigheten beslut om att avregistrera 55 partibeteckningar då dessa
partier inte anmält kandidater för två ordinarie val i följd. Fem av de partier som berördes av
detta överklagade beslutet om avregistrering, men Valprövningsnämnden avslog samtliga
dessa överklaganden.
Vidare har Valmyndigheten under 2018 fattat 137 (25) beslut om att registrera uttryckliga
anmälningar om deltagande i val, varav 60 (8) avsåg val till riksdagen, 66 (15) val till
kommunfullmäktige och 11 (2) val till landstingsfullmäktige. I 8 (1) ärenden rörande
anmälan om deltagande i val har Valmyndigheten fattat beslut om avslag. Ytterligare 10 (4)
ärenden av detta slag har avskrivits till följd av att ingivaren återkallat sin anmälan, och
slutligen har 1 (0) ärende avvisats. Två beslut rörande deltagande i val har överklagats.
Valprövningsnämnden avslog det ena överklagandet och avvisade det andra.
Vad gäller efterträdarval har 10 (5) nya ledamöter av riksdagen utsetts och 0 (2)
ledamöter av Europaparlamentet. Antalet nya ersättare som utsetts har varit 2 (2),
båda till riksdagen.
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Antal remissvar under året har varit 3 (2017=8, 2016=8, 2015=4, 2014= 0). En
remiss som Valmyndigheten svarat på bedöms som särskilt viktig och har påverkat
myndighetens planering inför 2018/19. Det gäller remiss om regeringens
promemoria Stärkt skydd för valhemligheten som avsåg ändringar inför 2019 års val.
Tabell 3: Diarieförda ärenden

År

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

4

Antal
behandlade
diarieförda
ärenden
189
172
195
339
171
125
281
388

Verksamhet

I Valmyndighetens verksamhetsplan för 2018 definierades ett antal prioriterade
insatser/aktiviteter under året. De gällde genomförandet av 2018 års allmänna val
och förberedelser av 2019 års val till Europaparlamentet samt ett antal aktiviteter för
att arbeta mot Valmyndighetens inriktning. Redovisningen av de senare delas in
under rubrikerna öppenhet, pålitlighet och utvecklingsinriktning nedan.
4.1

Val till riksdag, kommun och landsting

Den 9 september 2018 genomfördes val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige.
Nedan beskrivs de aktiviteter som Valmyndigheten har genomfört under 2018 med
avseende på det specifika valtillfället. Aktiviteterna delas upp i valförberedelser och
valgenomförande.
4.1.1

Valförberedelser

Enligt vallagen (2005:837) har Valmyndigheten, den centrala valmyndigheten, det
övergripande ansvaret för frågor om val. Länsstyrelserna är regionala valmyndigheter med
ansvar i länet för frågor om val och har därtill specifika arbetsuppgifter som exempelvis
hantering av valsedelsbeställningar i samband med val till riksdagen, kommun- och
landstingsfullmäktige samt ansvar för den slutliga sammanräkningen. De lokala
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valmyndigheterna, kommunernas valnämnder, ansvarar i sin tur bl.a. för röstmottagningen
både i röstningslokaler (förtidsröstning), vallokaler samt för den preliminära rösträkningen.
Under början av 2018 slutfördes framtagandet av det utbildningsmaterial för länsstyrelserna
och de kommunala valnämnderna som påbörjats under 2017. Den största delen av
utbildningsmaterialet var klart i tid och utan problem. P.g.a. resursbrist hos Valmyndigheten
under våren blev några handledningar försenade. Under våren färdigställdes och
distribuerades totalt 19 manualer och handledningar med anvisningar om praktiska
handgrepp vid genomförandet av val till de kommunala valnämnderna och länsstyrelserna.
Inspelningen av två utbildningsfilmer som påbörjats under 2017 avslutades under 2018.
Filmerna publicerades på myndighetens webbplats tillsammans med kunskapstester. Som
stöd till valnämndernas utbildning av röstmottagarna producerades även en
powerpointpresentation.
12 utbildningar med länsstyrelserna via ett videomötessystem genomfördes under året och
innehöll bland annat slutlig rösträkning och mandatfördelning, fördjupning i
mandatfördelning samt efterträdarsammanräkning.
Valmyndigheten deltog i tio utbildningsträffar runt om i landet som länsstyrelser arrangerade
för kommuners valnämnder. Valmyndigheten deltog också i början av 2018 i de
valkonferenser, fem stycken, som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arrangerade för
kommunernas valnämnder (totalt åtta varav tre genomfördes 2017).
Anpassningar av det gemensamma it-stödet för valadministrationen slutfördes i början av
året, inklusive omfattande testning av de olika funktioner som skulle driftsättas. De största
anpassningarna gällde lagändringar och höjd säkerhet.
I januari öppnades systemet där valadministrationen kunde beställa valmaterial och registrera
uppgifter inför och efter valen. Ett utbildningssystem gjordes tillgängligt för länsstyrelserna
där de kunde öva på handgrepp rörande valsedelsbeställningar och registrering av röster
under den slutliga rösträkningen.
Förberedelser för inrapportering av valresultat i det gemensamma it-stödet på valnatten för
respektive val genomfördes tillsammans med länsstyrelserna. Till myndighetens webbsida
planerades och förbereddes en valpresentation för respektive valtillfälle. På webbsidan
presenterades data från det gemensamma it-stödet, däribland
-

adresser och öppettider för vallokaler och röstningslokaler i Sverige samt
röstningslokaler utomlands
nedladdningsbar statistik över ledamöter, valresultat, mottagna förtidsröster,
valsedlar, röstberättigade etc.
avbildningar av beställda valsedlar
valresultatet (preliminärt och slutligt resultat); röstfördelning mellan partier och utfall
av personröster.

Under början av 2018 utvecklade och driftsatte Valmyndigheten en helt ny webbplats. Den
har en ny modernare form och navigering, förändrad struktur och innehåll. Syftet är att
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användare lättare ska hitta det de söker. Den kommer att vidareutvecklas under 2019. På
val.se finns nu ett frågeforum där besökarna kan ställa sina frågor eller söka i andras frågor
och svar.
Valmyndigheten har ett informationsansvar som innefattar att informera väljarna om när,
var och hur de kan rösta. Målen är att alla röstberättigade är informerade om dels att de är
röstberättigade och till vilka val de är röstberättigade, dels hur röstning går till och vad som
krävs för att avge en röst så att rösten motsvarar den röstandes intention.
I det externa kommunikationsarbetet inför valen vände Valmyndigheten sig till allmänheten
men spred även riktad information till särskilda målgrupper, däribland röstberättigade med
behov av information på annat språk än svenska, röstberättigade med särskilda behov samt
svenskar i utlandet. Under början av året färdigställdes informationsmaterialet. Ett faktablad
med information om valen till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige översattes till
38 språk. Informationsmaterial och valsedelskuvert med punktskrift togs fram, information
lästes in på cd-skivor och filmer på teckenspråk producerades.
Valmyndigheten slutförde i början av året arbetet i det gemensamma it-stödet rörande
valkretsar och valdistrikt inför valen. Detta arbete låg till grund för framtagningen av statistik
per den 1 mars över antalet röstberättigade och utifrån denna statistik fattade
Valmyndigheten beslut om fördelningen av fasta mandat mellan riksdagsvalkretsarna.
Valmyndigheten beslutade om ett antal kriterier utifrån vilka myndigheten senare fattade
beslut om rapportpartier (de partier vars valresultat särredovisas redan på valnatten).
I början av året bjöds samtliga riksdagspartier in till ett möte där information gavs om
beställningar av valsedlar, valmateriel och partilängder (uppgifter om vilka personer som är
röstberättigade i respektive valdistrikt).
I samråd med Utrikesdepartementet beslutades vilka utlandsmyndigheter som skulle anordna
röstmottagning vid de två valtillfällena. Valmyndigheten producerade en tryckt handledning
samt en affisch om röstmottagning för utlandsmyndigheterna. Utrikesdepartementet tog
fram en interaktiv utbildning för röstmottagare utifrån Valmyndighetens handledning.
Valmyndigheten bidrog med bilder och frågor till ett kunskapstest samt gjorde en
kvalitetsgranskning av den interaktiva utbildningen.
Den 1 april betalade Valmyndigheten ut statsbidrag för förtidsröstning om totalt 195
miljoner kronor till landets kommuner.
4.1.2

Genomförande av valen 2018

För genomförandet av valen beställde landets samtliga 290 kommuner valmateriel från
Valmyndigheten. Valmateriel skickades även till alla länsstyrelser och till partier, enligt
beställning.
Det material som fanns tillgängligt för beställning bestod av drygt 50 olika produkter att
använda vid röstmottagning och röstning, t.ex. valkuvert, valsedlar, säkerhetspåsar samt budoch brevröstningsmateriel. Valkuvert och valsedlar utgjorde den största mängden materiel
som myndigheten tillhandahöll.
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Antalet bud- och brevröstningssatser samt förtidsröstningskuvert (fönsterkuvert) har ökat
jämfört med tidigare val. Antalet väljare som väljer att förtidsrösta har också ökat jämfört
med tidigare. Till 2018 års val beställdes ca 3,7 miljoner fönsterkuvert för förtidsröstning,
121 000 budröstningssatser och enbart budkuvert beställdes ca 86 000 st. Det gick åt ca 190
000 brevröstningssatser för väljare som röstade från utlandet, varav ca 141 072 skickades till
utlandssvenskarna. Det gick åt 24,7 miljoner valkuvert att jämföra med 2014 då det
förbrukades 26 miljoner.
Valmyndigheten svarade under året kontinuerligt på frågor från partier och gav stöd till
länsstyrelserna i deras arbete rörande valsedelsbeställningar. Valmyndigheten hade dessutom
löpande kontakt med de upphandlade tryckerier som tryckte och distribuerade valsedlarna.
Tryckning och distribution gick enligt plan. På Valmyndighetens webbsida, som
uppdaterades dagligen, publicerades avbildningar av alla beställda namnvalsedlar.
Röstlängdsfiler sammanställdes utifrån uppgifter i folkbokföringen 30 dagar innan respektive
valdag. Filerna sändes till upphandlat tryckeri och de färdigtryckta röstlängderna
distribuerades till kommunerna runt om i landet för vidare spridning till de 6004
valdistrikten.
Valmyndigheten hanterar alla certifikat som ger utlandsmyndigheterna åtkomst till
valdatasystemen för utskrifter av dubblettröstkort och ger även support vid användning av it
stödet. Totalt skapade Valmyndigheten 248 (220) certifikat till användare vid
utlandsmyndigheterna under 2018.
Distributionen av valmateriel till utlandsmyndigheterna fungerade bättre än tidigare val. Det
berodde främst på att Valmyndigheten i god tid innan valen kommit överens med
Utrikesdepartementet om på vilket sätt distributionen av materialet skulle kunna ske för att i
största möjliga mån undvika problem med leveranser. Dessutom har Utrikesdepartementet
kunnat leverera material till ett antal orter vilket i hög grad har bidragit till en mer
välfungerande distribution.
Löpande kontakt och support till utlandsmyndigheter skedde via e-post och telefon. Under
året skickade Valmyndigheten 12 nyhetsbrev med information till utlandsmyndigheterna.
Röstmottagning anordnades vid 249 utlandsmyndigheter, vilket var en ökning i förhållande
till 2014 då 236 utlandsmyndigheter anordnade röstmottagning. Utöver de
utlandsmyndigheter som anordnade röstmottagning tillhandahöll ytterligare 75
utlandsmyndigheter brevröstningsmateriel för att väljare på egen hand skulle kunna posta sin
röst till Sverige. Valmyndigheten mottog ca 47 000 röster från utlandsmyndigheterna.
Valmyndigheten tar i samband med val emot försändelser med röster från
utlandsmyndigheterna och även brevröster direkt från väljare.
I de fall där en brevröstande inkluderat sitt röstkort som adressbärare i kuvertet passerar
rösten aldrig Valmyndigheten utan skickas direkt till väljarens hemkommun men har väljaren
inte inkluderat sitt röstkort skickas brevrösten till Valmyndigheten som förser den mottagna
brevrösten med väljarens nummer i röstlängden. Därefter sorteras och skickas rösterna till
de kommuner där väljarna finns upptagna i röstlängden.
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Under andra halvan av juli skickades utlandsröstkort och brevröstningsmateriel till ca 149
000 svenska medborgare som utvandrat och som anmält sig till röstlängden under de senaste
10 åren.
Efter att röstlängden fastställts den 11 augusti skickades 8 012 243 (7 619 212) röstkort ut till
alla röstberättigade i valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige som var
folkbokförda i Sverige. Samtliga röstkort trycktes enligt tidplan och var i stort sett utdelade
senast den 18 augusti som planerat.
På grund av en felaktighet i ett dataprogram förväxlades telefonnumren för länsstyrelser och
kommuner på samtliga röstkort. Det var ett fel som drabbade valadministrationen hårt och
ökade arbetsbelastningen för framförallt länsstyrelser. Felet drabbade inte väljarna i någon
större utsträckning eftersom korrekta telefonnummer fanns men på fel plats.
Valmyndigheten publicerade information om detta på val.se samt informerade via media.
Valmyndighetens webbplats www.val.se är myndighetens viktigaste informationskanal.
Under början av 2018 driftsattes en helt ny version av val.se, i nytt användargränssnitt. Den
är lättare att förändra och arbeta med och går att använda i mobiltelefoner etc. I samband
med valen är webbplatsens huvudsakliga innehåll information om de aktuella valen. På
webbplatsen infördes också ett frågeforum, där användarna kan ställa frågor och valet och
söka i andra redan ställda frågor. Valmyndigheten uppfattar att detta arbetssätt kommer att
avlasta Valmyndighetens personal på sikt.
Statistik visar också att val.se haft många besök under hela röstningsperioden. På valdagen är
sidan om att rösta på valdagen den med flest sidvisningar på val.se, ca 417 000. Frågan med
flest sidvisningar i frågeforum på valdagen är rösta utan röstkort med ca 95 500.
Under 2018 har Valmyndigheten, genom Skatteverket, byggt upp en permanent presstjänst.
Presstjänsten skalas upp och ned i volym beroende på period och behov. Valmyndigheten
fick inför, under och efter valet besvara ett mycket stort antal frågor från media
Liksom tidigare val genomförde Valmyndigheten en riksomfattande informationskampanj i
tv, radio, dagspress, fackpress, internet och utomhus för att informera väljarna om när, var
och hur röstberättigade kunde rösta. Kampanjperioden pågick i fyra veckor innan valdagen.
Eftersom förutsättningarna vid genomförande av valen inte är helt identiska, ställde detta
särskilda krav på tydlighet i informationsinsatserna till väljarna.
Myndigheten tillhandahöll under året olika informationsprodukter. För röstberättigade med
särskilda behov fanns filmer på teckenspråk, information på olika språk och på punktskrift
och information inläst på cd-skiva. Informationsmaterialet publicerades på myndighetens
webbplats samt fanns att beställa kostnadsfritt från myndigheten.
Valmyndigheten står som avsändare med kontaktuppgifter på röstkortet och allt
kampanjmaterial som sprids till de röstberättigade. I vissa informationsbudskap uppmanas
de röstberättigade att kontakta Valmyndigheten, t.ex. för beställning av dubblettröstkort.
Många röstberättigade hör således i första hand av sig direkt till Valmyndigheten.
Valmyndigheten har även omfattande kontakt med partier, media och hela
valadministrationen.
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För att kunna möta det behov av kontakt som de röstberättigade har tiden före och under
val upphandlar Valmyndigheten inför varje val ett externt callcenter, den så kallade
Valupplysningen. Valupplysningen har som huvuduppgift att svara på frågor och ta emot
beställningar av dubblettröstkort, material för brevröstning, material för budröstning samt
övrigt informationsmaterial. Valupplysningen tar emot beställningar på Valmyndighetens
020-nummer och via ett antal e-postadresser.
Personalen på Valupplysningen utbildades av myndighetens personal och instruerades om
att vidarebefordra alla frågor av mer komplicerad karaktär till Valmyndighetens kansli. När
Valupplysningen hade öppet på kvällar och helger fanns alltid personal på plats på
myndigheten för att ta emot samtal.
I samband med valen till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige besvarade
Valupplysningen 48 878 telefonsamtal (53 232). Valupplysningen besvarade 71 405 epostmeddelanden (53 035) samt skickade närmare 45 000 dubblettröstkort och ca 149 000
brevröstningssatser till väljare. Antalet utskickade dubblettröstkort är en stor ökning jämfört
med 2014 men större andel skickas nu via mejl än via post.
I huvudsak är det partier och valadministrationen som ringer till Valmyndighetens
handläggare via Valmyndighetens ordinarie växel, men även allmänheten. Detta gäller i
synnerhet personer som ringer från utlandet då 020-numret inte fungerar vid samtal från
andra länder. Myndighetens växel tog emot 11 978 samtal under valperioden, vilket är en
ökning med 32 procent jämfört med 2014 då det var 9 063 samtal motsvarande period.
Under året besvarade Valmyndigheten, utöver sedvanlig begäran om utlämnande av
allmänna handlingar, ett ökat antal inkomna mejl. Till e-postadressen registrator@val.se
inkom 7 025 mejl 2018 och till adressen valet@val.se där myndigheten svarar på frågor om
val inkom 8 409 mejl. Många frågor är enkla och besvaras snabbt men myndigheten ser ett
ständigt ökande antal förfrågningar från media och privatpersoner vilka föranleder
resurskrävande bearbetning av uppgifter ur myndighetens databaser. Exempelvis
efterfrågades sammanställningar av personuppgifter för personer som kandiderade för ett
parti.
Under året skickade Valmyndigheten löpande ut nyhetsbrev med information och
instruktioner till kommunernas valnämnder och till länsstyrelserna. Totalt skickade
Valmyndigheten 22 nyhetsbrev till kommunerna och 16 nyhetsbrev till länsstyrelserna.
Resultatet av den preliminära rösträkningen i valdistrikten rapporterades på valnatten till
länsstyrelserna som registrerade det i det gemensamma it-stödet. Under valkvällen och
natten gick det inte att följa den preliminära rösträkningen på Valmyndighetens webbplats
val.se. Rösträkningen och det preliminära valresultatet kunde dock följas i realtid hos bland
annat SVT, Sveriges Radio och TV4 som fick realtidsdata från Valmyndigheten via en annan
kanal än val.se. Samarbetet mellan Länsstyrelsernas it-enhet och Valmyndigheten fungerade
mycket bra. Genomförandet av valet och själva valresultatet var inte i fara. Webbplatsen är
bara ett tekniskt hjälpmedel för att visa upp resultatet. Händelsen var isolerad till
webbplatsen och påverkade inte länsstyrelsernas inregistrering av valresultaten eller
Valmyndighetens löpande rapportering av valresultatet till media. Valmyndigheten har
analyserat händelsen och vidtagit de åtgärder som behövs utifrån analysen.
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Den preliminära rösträkningen sköts av kommunerna, dels på valnatten, dels på onsdagen
och i förekommande fall även torsdagen efter valdagen. Länsstyrelserna ansvarar för den
slutliga rösträkningen.
Arbetet med den slutliga rösträkningen påbörjades på måndagen efter valdagen. Alla räknade
röster registrerades i det gemensamma it-stödet som Valmyndigheten tillhandahåller. Både
kommuner och länsstyrelser kontaktade Valmyndigheten under rösträkningen för hjälp och
stöd. Valmyndigheten tog även emot en stor mängd frågor, främst per e-post men även per
telefon, från intresserad allmänhet som löpande följde rösträkningen via myndighetens
webbplats.
Resultatet av valnämndernas preliminära rösträkning på onsdagen efter valdagen gällande
resultatet av valen till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige kunde följas i realtid på
Valmyndighetens webbplats. Den sist rapporterande länsstyrelsen slutförde sin räkning av
röster till riksdagsvalet den 16 september. Valmyndighetens nämnd fastställde valresultatet
samma morgon.
Efter att länsstyrelserna räknat färdigt samtliga röster till riksdagsvalet vidtog räkningen av
röster till valen till kommun- och landstingsfullmäktige. På morgonen den 2 oktober var det
sista valet färdigräknat.
I likhet med tidigare val gav regeringen uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF), att i samarbete med Valmyndigheten och Skolverket
genomföra skolval. Samarbetet med MUCF fungerade mycket bra.
I valet till riksdagen deltog 1 528 skolor och 489 982 elever. Valdeltagandet var 79,8 %.
Valmyndigheten tillhandahöll för genomförandet av detta val 12 000 informationsbroschyrer
samt drygt 8,8 miljoner valsedlar och 800 000 valkuvert.
Efter valet har Valmyndigheten haft ett möte med DHR, Delaktighet Handlingskraft och
Rörelsefrihet. De påtalade också behovet av att öka tillgängligheten för alla till valet och den
viktigaste frågan som lyftes var valsedlarnas tillgänglighet.
Som en del av uppföljningen av valen gjorde Valmyndigheten utvärderingar med externa
leverantörer av varor och tjänster. Även inom myndigheten gjordes uppföljningar och
utvärderingar av de ansvariga för specifika arbetsmoment och arbetsområden. Interna
rutinbeskrivningar för valrelaterade arbetsuppgifter uppdaterades utifrån de erfarenheter
som gjorts under året.
I likhet med tidigare valår efterfrågade Valmyndigheten synpunkter på genomförandet från
samtliga valnämnder, länsstyrelser och utlandsmyndigheter efter respektive valtillfälle. Vid
detta val efterfrågades även synpunkter från ett urval av partier. Synpunkterna inhämtades
genom utvärderingsenkäter. Överlag var de tillfrågade nöjda med Valmyndighetens
arbetsinsats under året. Ett antal förbättringssynpunkter framfördes dock. Det enskilt största
behovet av förbättring är att länsstyrelserna behöver större tillgång till Valmyndigheten, både
vad gäller kompetens och tillgänglighet. Valmyndigheten inhämtade även vissa
statistikuppgifter från kommuner och länsstyrelser, t.ex. antal ångerröster och antal väljare
som använt sig av ambulerande röstmottagare. I december 2018 organiserade
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Valmyndigheten två uppföljningsdagar i Stockholm där representanter från landets samtliga
länsstyrelser deltog för att diskutera erfarenheter.
En del av de inhämtade synpunkterna återspeglas i den erfarenhetsrapport som
Valmyndigheten enligt regleringsbrev ska överlämna till regeringen senast den 1 mars 2019. I
rapporten redovisar Valmyndigheten bl.a. sina bedömningar gällande behov av förändringar
av regler och rutiner.
Valmyndigheten betalade i december, efter regeringsbeslut, ut ersättning till länsstyrelserna
för valrelaterade kostnader, drygt 56 miljoner kronor ut. Länsstyrelsernas kostnader har ökat
markant i jämförelse med tidigare val, 2014 var det 38 miljoner kronor.

4.1.3

Säkerhet inför val 2018/2019

Vid det amerikanska presidentvalet under hösten 2016 identifierades olika hot mot det
amerikanska valsystemet. Sedan dess har hot mot valsystem och informationspåverkan inför
val varit ett ämne som kontinuerligt uppmärksammas, vilket inte var fallet tidigare.
Under 2018 fortsatte Valmyndigheten det säkerhetsarbete som påbörjats 2017 och
genomförde en kontinuitetsplanering inför valet 2018. Valmyndighetens samarbete med
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, fortsatte. Samarbetet har bestått av att
lämna underlag till hotbildsanalyser, delta i utbildningar av länsstyrelser och kommuner och
att vara länk till regionala och lokala valmyndigheter. Under januari-mars genomförde MSB
och Valmyndigheten 11 riktade föreläsningar om informationspåverkan och val för olika
medieaktörer. Antalet åhörare på plats varierade från omkring 15 till 60 personer.
Sammantaget nåddes över 300 journalister direkt av informationsinsatsen. Under
valperioden 2018 samarbetade Valmyndigheten intensivt även med Säkerhetspolisen och
Polisen. Valmyndigheten uppfattar att samarbetsformerna fungerade väl och skapade
förutsättningar för att kunna hantera olika situationer när de uppkom.

4.2

Aktiviteter för att nå inriktningen

Under 2018 har ett utrednings- och förberedelsearbete pågått med att utveckla möjligheten
att skicka röstkort elektroniskt via Mina Meddelanden, en tjänst för säker digital post från
myndigheter och kommuner. Det har handlat om tekniskt utvecklingsarbete. Arbetet har
gått bra och Valmyndigheten kan nu skicka röstkort elektroniskt via Mina Meddelanden.
Den praktiska tillämpningen är dock svårare beroende på att förtidsröstning idag kräver ett
röstkort i papper. Det innebär att väljaren ändå måste skriva ut röstkortet, även om det
kommer elektroniskt. På det sättet blir det inte någon pappersbesparing för den som
förtidsröstar, men distributionen kan underlättas. Under 2019 kommer arbetet med att
försöka implementera elektroniska utskick fortsätta.
Valmyndigheten tog under 2018 fram en plan för ett arbete med att vara mer vägledande i
valadministrationen. Myndigheten upplever att det finns ett stort behov av tydligare
vägledning. Det gäller tydliga ställningstaganden kring vad som gäller ordningen på valsedlar,
avgränsning av lokaler, säkerhetsfrågor mm. Det är inte alltid enkelt att hitta balansen mellan
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att som central valmyndighet med övergripande ansvar för val vägleda och stödja regionala
och lokala myndigheter och samtidigt ha respekt för deras självständiga ansvar.
Valmyndigheten påbörjade under 2018 detta arbete och det kommer att fortsätta och
intensifieras under 2019.
4.3

Arbete inför Europaparlamentsval 2019

Under 2018 har arbetet med att förbereda Europaparlamentsvalet påbörjats. Upphandlingar
och avrop har genomförts, ofta i samband med upphandlingen inför riksdagsvalet.
Upphandlingarna gäller bland annat tryck av röstlängder och röstkort, brevförmedling av
röstkort, utlandsröstkort etc., kommunikations- och mediebyrå, papper, tryck och
distribution av valsedlar. Samtliga upphandlingar har följt tidplan. Valmyndigheten är så här
långt väl förberedd för att kunna genomföra valet 2019.
Inför Europarlamentsvalet pågick under 2018 produktion av tre handböcker, fyra
handledningar och ett 20-tal manualer. Två handböcker publicerades i december 2018.
Övrigt material publiceras under 2019. Det är ett mycket omfattande arbete att inför varje
valtillfälle producera så mycket utbildningsmaterial och det leder till hög arbetsbelastning,
sårbarhet och tidspress hos Valmyndighetens medarbetare. Inför kommande val behöver
arbetet tidigareläggas i förhållande till valtillfället.
4.4

Arbete med anpassningar i valadministrationens IT-stöd

Anpassningar och driftsättning av det gemensamma IT-stödet för valadministrationen
avslutades i början av året, för att övergå i en genomförandefas. Därefter har arbetet
fokuserats på drift och systemstöd för genomförande av valen 2018. Under december
driftsattes även stora delar av det IT-stöd som kommer stödja valet till Europaparlamentet
2019. Vidare har Valmyndigheten säkerställt drift och förvaltning av IT-stödet för normal
användning mellan val, t.ex. för efterträdarval, samt för eventuella extra val eller omval.
Förberedelse och genomförande av 2018 års val till riksdag, kommun- och
landstingsfullmäktige samt förberedelse för kommande val till Europaparlamentet har under
året sammanlagt genererat en kostnad på ca 12,4 miljoner kronor.

4.5

Utveckling av nytt IT-stöd för Valadministrationen

Under 2018 fortsatte arbetet med att ta fram ett nytt IT-stöd för valadministrationen och ett
projekt för genomförandet startades upp. Arbetet utgick från Skatteverkets projektmodell
och ett underlag för fortsatt arbete togs fram, vilket under våren ledde till att det fattades
beslut om att gå vidare med projektet. Arbetet med att bemanna projektet fullt ut innebar till
en början vissa svårigheter med att få tillgång till resurser från Skatteverket.
Projektets tidplan, resursbehov och målsättning baseras på 26 olika
förmågor/funktionsområden, som skall finnas tillgängliga i det nya IT-stödet i december
2020. Dessa förmågor är av både IT- och verksamhetskaraktär. Samtliga förmågor genomgår
en process med kravinsamling, analys, implementering och verifiering. I augusti påbörjades
arbetet med att implementera den första förmågan ”Dimensionera Valgeografi”, ett arbete
som har pågått under hösten. Parallellt har arbete inletts med förmågorna ”Administrera
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Valtillfälle”, ”Administrera Parti” samt en generell förmåga som heter ”Hantera användare
och behörigheter”. I budgeten för projektet fanns utrymme för fler resurser tidigare under
året än vad projektet kunde tillgå.
Parallellt med detta har projektet också utvecklat en funktionalitet för att kommunicera med
”Mina Meddelanden” vars syfte är att tillhandahålla en möjlighet att kunna skicka digitala
dubblettröstkort till Europaparlamentsvalet. Den nya funktionaliteten är tänkt att användas
både i det befintliga samt i det nya IT-stödet för valadministrationen.
Projektet består efter sommaren resursmässigt av 22 personer, vilket är tänkt att öka till 26
personer i början av 2019. Denna snabba ökning av resurser har inneburit ett behov av
vidareutveckling och etablering av arbetsprocesser och ansvar. Den organisation och strategi
projektet nu har byggt upp gör det möjligt att få en effektiv utveckling och implementation
av det nya IT-stödet fram till 2020.

4.6

Frågor som Valmyndigheten alltid har beredskap för

4.6.1

Extra val

Under hösten 2018, på grund av att Sverige inte hade en ordinarie regering efter valet, var
det stort fokus på ett ev. extraval. Valmyndigheten fick ett stort antal förfrågningar från
media kring vad som gäller vid extra val och Valmyndighetens beredskap för extra val.
Under december månad hade Valmyndigheten, på talmannens initiativ, möte med talmannen
och informerade om extra val. Därefter fick Valmyndigheten i uppdrag av talmannen att
bedöma kostnader och kortast möjliga förberedelsetid för extra val.
4.6.2

Stöd till 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.
Under 2018 har fem kommuner genomfört en kommunal folkomröstning – Östhammar,
Gislaved, Ljusnarsberg, Tibro och Strängnäs. I de fyra sista kommunerna genomfördes
folkomröstningen i samband med riksdagsvalet. Valmyndigheten har tillhandahållit uppgifter
för framställning av röstlängder och röstkort.
De extra kostnader som uppstått pga. att en folkomröstning genomförts utan samband med
ett ordinarie, allmänt val har vidarefakturerats kommunen. Kostnaden för Östhammar var
30 057 kr för Valmyndighetens arbetsinsats.
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Tabell 4: Genomförda kommunala folkomröstningar 2009–2018

År
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

4.6.3

Antal
3
2
1
4
6
12
0
3
3
5

Medborgarinitiativ inom Europeiska unionen

Valmyndigheten har ett uppdrag som behörig myndighet för kontroll och intygande av
stödförklaringar i enlighet med förordningen (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om
medborgarinitiativet. Uppdraget innebär att myndigheten ska ha en beredskap att kunna
hantera ett eventuellt inkommande initiativ och utfärda ett intyg till organisatörerna inom tre
månader. Valmyndigheten har rutiner och ett IT-stöd för att kunna fullgöra uppdraget.
Myndigheten deltar även i de expertgruppsmöten för medborgarinitiativ som hålls av EUkommission i Bryssel, två gånger per år.
Under 2018 har två medborgarinitiativ lämnats in för granskning till Valmyndigheten. Ett
initiativ har kontrollerats och intyg har utfärdats. Det andra alternativet lämnade in, drog
tillbaka sin begäran och lämnade sedan in begäran på nytt. Den kontrollen kommer att
genomföras under 2019. Således kontrollerades ett medborgarinitiativ under 2018.
Valmyndigheten kunde, med relativt små resurser, genomföra arbetet. Det som tagit mest tid
gällande medborgarinitiativ under 2018 är att följa förhandlingar kring uppdateringar i
förordningen och arbete med att föra över drift och förvaltning av IT-stödet för
medborgarinitiativ till Skatteverket.

4.7

Fortsatt effektivisering av kansliet

Under ett valår är Valmyndighetens främsta fokus valet och det är svårt att kunna prioritera
utvecklingsarbete, vare sig det är internt eller externt. Värdmyndighetslösningen som
regeringen skapade 2016, med Skatteverket som värdmyndighet, har bidragit till att
Valmyndigheten kunnat fokusera på genomförande av valet. Skatteverket har bistått med
stöd gällande rekrytering, ekonomiadministration, stöd för budgetering och uppföljning,
diarieföring, arkivering, lokaler, IT-stöd för kontoret, upphandling, filmproduktion gällande
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utbildning inför valet, säkerhet, förvaltningsjuridik och kommunikation. I kommunikation
ingår stöd från Skatteverkets kommunikationsavdelning med pressekreterartjänst, som varit
mycket värdefull för Valmyndigheten.
En del av värdmyndighetslösningen är Valmyndighetens resurs- och kompetenspool.
Det är ca 12 anställda i Skatteverket som anmält intresse för att stå till
Valmyndighetens förfogande att arbeta för Valmyndigheten vid behov och främst i
samband med val. Dessa har användes för första gången 2018 i större skala.
Valmyndigheten använde 54 månadsarbetskrafter av resurspoolen under 2018.
Det är en stor utmaning för Valmyndigheten att skala upp verksamheten så mycket
som krävs för att genomföra ett val. Det kräver förtätning inom lokalerna och att
under en mycket stressig tid få många nya kollegor, både anställda och konsulter. I
sin tur ställer det stora krav på styrning och ledning. Under valen 2018 var det tydligt
att Valmyndigheten ytterligare behöver minska sårbarheten i arbetssätt och minska
ensamarbetet. Under hösten 2018 har ett arbete genomförts inom kansliet som ska
leda till förändringar i arbetssätt som minskar sårbarhet under valperioder.
Arbetet med att Skatteverket ska ta över drift, förvaltning och utveckling av
Valmyndighetens IT-stöd har fortsatt under 2018. Det finns dock fortfarande en del
osäkerheter, både vad gäller datum och finansiering och arbetet behöver fortsätta
och intensifieras under 2019.

4.8

Internationella kontakter och internationellt samarbete

Under året har Valmyndigheten tillhandahållit information och tagit emot
förfrågningar om det svenska valsystemet från utlandet, till exempel om
röstningsförfarandet. Flera utländska delegationer med företrädare för valinstanser
har besökt Valmyndigheten, bland annat Indien, Indonesien, Jordanien, Sydkorea,
Storbritannien och Mexico. Under valdagen 9 september var Norges valmyndighet
på besök. Intresset för att besöka Valmyndigheten är stort och Valmyndigheten har
av resursskäl tvingats tacka nej till knappt 10 besök.
Valmyndigheten deltog under våren i ett årligt återkommande möte arrangerat av
Venedigkommissionen för Europarådets valmyndigheter och motsvarande, som 2018 hölls i
Norge.
Vidare har Valmyndigheten deltagit i ett internationellt möte på temat cybersäkerhet
vid val i Haag, arrangerat av Institute for Democracy and Electoral Assistans, IDEA
samt ett möte arrangerat av EU-kommissionen i Bryssel på samma tema.
Behovet av internationella kontakter kommer att öka i och med de ökade riskerna
för påverkan mot val och förtroendet för valsystem. Kontinuerligt erfarenhetsutbyte
med andra länder är centralt för att kunna bedöma hot- och risker för svenska
framtida val.
I syfte att bygga upp ett nordiskt samarbete kring val tog Valmyndigheten initiativ
och bjöd in övriga nordiska valmyndigheter till ett möte i Sigtuna i november. I
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mötet deltog representanter för ledningarna för valmyndigheterna i Norge,
Danmark, Finland, Åland, Grönland och Färöarna. Det var ett mycket uppskattat
initiativ och ett informativt möte. Myndigheterna kommer fortsätta att träffas årligen
och utbyta erfarenheter.

5

Fördelning av totala intäkter och kostnader

Valmyndighetens verksamhetskostnader varierar mycket mellan år, beroende på när
olika val inträffar. Därför har inga jämförelser mellan år gjorts nedan. Kostnaderna
mellan 2017 och 2018 skiljer sig på mer än 100 miljoner kronor, beroende på
verksamhetens karaktär.
Intäkter och kostnader fördelades år 2018 enligt nedan. I tabellen nedan finns tre
kolumner. Den första visar totalt anslagsutfall. I mittenkolumnen återfinns
förvaltningsanslaget och till höger sakanslaget, det så kallade valanslaget.
Valmyndighetens totala kostnader under 2018, uppgick till 168 583 276 kr. Utgående
överföringsbelopp på förvaltningsanslaget har fastställts till 1 160 602 kr och på
valanslaget 2 145 639 kr.
Den post i tabellen som heter Övriga interna kostnader består av kostnader som
kommer från Skatteverket. Den består av personalkostnader, lokalkostnader, ITkostnader etc. I posten lokalkostnader återfinns Valmyndighetens lager men också
kostnader för städning etc. som ännu inte går via Skatteverket.
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Tabell 5: Intäkter och kostnader 2018
Utfall
201801 - 201812

Förvaltningsanslaget

Valanslaget

INTÄKTER
166 221 502

19 936 000

150 340 000

2 346 556

3 923

2 342 633

Intäkter av bidrag

8 036

6 043

1 993

Finansiella intäkter

7 182

57

7 125

Summa intäkter

168 583 276

19 946 023

152 691 751

Lön och löneomkostnader

-18 850 365

-12 295 731

-6 554 634

Övriga personalkostnader

-467 584

-386 173

-81 412

-4 486 982

-199 658

-4 287 324

Anvisade budgetmedel
Intäkter av avg o andra ersättningar

Lokalkostnader
Tjänsteresor
Konsultkostnader

-177 672

-127 060

-50 612

-46 462 067

-8 750

-46 453 317

-1 053 205

-120 473

-932 732

Kontorskostnader

-51 440 869

-74 801

-51 366 069

Övriga kostnader

-33 330 556

-171 429

-33 159 127

-1 309 207

-15 579

-1 293 629

IT-kostnader

Avskrivningar
Räntekostnader

-17 231

-17 231

-10 987 536

-4 884 283

-6 103 254

- varav kostnad/intäkt av tid, anställda

-124 059

-30 379

-93 680

- varav kostnad/intäkt av tid, konsulter

-134 147

-67 220

-66 927

- varav volymtjänstkostnader

-649 611

-649 611

Övriga interna kostnader

- varav övriga interna kostnader
Summa kostnader
RESULTAT
Avgår IB
omdisponerat anslagsbelopp
Utgående överföringsbelopp

-10 079 719

-4 137 072

-5 942 647

-168 583 276

-18 283 936

-150 299 340

0

1 662 087

2 392 411

-512 561
11 076
1 160 602

-246 772
2 145 639

