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1 Sammanfattning 
Falköpings kommuns revisorer har i samarbete med KPMG genomfört en granskning av 
valnämndens arbete samt vallokalernas ändamålsenlighet avseende lokalisering, 
information och skyltning, röstmottagning och den allmänna ordningen kring 
valproceduren. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 

Revisionen initierade under våren 2018 en uppföljning av 2014 års granskning av 
valnämndens arbete. Uppföljningen avsåg att bedöma om valnämnden vidtagit 
tillräckliga åtgärder inför årets val med anledning av de iakttagelser som gjordes vid den 
tidigare granskningen samt att komplettera med en bedömning av vallokalernas 
ändamålsenlighet avseende lokalisering, information och skyltning, röstmottagning och 
den allmänna ordningen kring valproceduren. 

  

Sammanfattningsvis är vår bedömning att valnämnden säkerställt att genomförande av 
val sker på ett ändamålsenligt och tillförlitligt sätt, men att det finns förbättringsåtgärder 
som behöver åtgärdas inför kommande val.  

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi att valnämnden:  

• Säkerställa att en uppföljning av planering och genomförande av valet 2018 
utförs 

• Genomför en översyn av vallokalerna med avseende på tillgänglighet och 
bristande integritet för den röstberättigande 

• Genomför en uppföljning av skyltning till respektive vallokal  

• Överväga nya vallokaler och förbättrade öppettider i samband med 
förtidsröstning  
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2 Inledning/bakgrund 
Valnämnden i varje kommun är lokal valmyndighet och har ett tydligt ansvar när det 
gäller genomförande av allmänna val, val till Europaparlamentet och vid folkröstningar. 
Kommunens valnämnd ansvarar för att det finns utbildade valförrättare vid förtidsröstning 
och i vallokal på valdagen. Vidare ansvarar de för att det finns vallokaler som är 
tillgängliga för alla. Valnämnden svarar också för den preliminära rösträkningen dels på 
valkvällen, dels på onsdagen och eventuellt torsdagen i veckan efter valdagen. 
Valnämnden har också att fortlöpande följa upp och föreslå eventuella förändringar i 
kommunens indelning i valdistrikt.    

Revisionen initierade under våren 2018 en uppföljning av 2014 års granskning av 
valnämndens arbete. Uppföljningen avsåg att bedöma om valnämnden vidtagit 
tillräckliga åtgärder inför årets val med anledning av de iakttagelser som gjordes vid den 
tidigare granskningen samt att komplettera med en bedömning av vallokalernas 
ändamålsenlighet avseende lokalisering, information och skyltning, röstmottagning och 
den allmänna ordningen kring valproceduren. 

Falköpings kommuns revisorer har funnit det väsentligt att dels granska styrdokumenten 
för valnämndens arbete dels granska vallokalernas ändamålsenlighet i enlighet med 
ovan nämnda frågeställningar. Granskningen ingår i revisionsplanen för år 2018. 

2.1 Syfte 
Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om valnämnden följer vallag 
och uppsatta styrdokument för verksamheten samt om vallokalerna är ändamålsenliga 
med avseende på lokalisering, information och skyltning, röstmottagning och den 
allmänna ordningen kring valproceduren.  

Granskningen avser valnämnden.  

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

• Vallagen 3 kap 
• Kommunallagen 6 kap § 6 
• Reglemente för valnämnden inom Falköpings kommun 
• Val 2018 Kommunikationsplan 
• Övriga tillämpbara interna regelverk och policys  
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2.3 Metod 
Granskningen har genomförts med biträde av KPMG som gått igenom protokoll och 
andra relevanta handlingar. Därutöver har revisionens enskilda ledamöter i samband 
med besök i vallokal gjort kontroller vad avser vallokalernas utformning, tillgänglighet 
etc. 

  

3 Resultat av granskningen 

3.1 Allmänt  
Det svenska valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt. Valen ska vara fria, 
hemliga och direkta. Valsystemet är proportionellt. Det innebär att andelen mandat som 
partierna får i t.ex. riksdagen är i stort sett lika som andelen röster partiet fått. I det 
svenska valsystemet ingår val och folkomröstningar. Vallagen, valförordningen, 
folkomröstningslagen och ett antal andra lagar styr hur val och folkomröstningar ska 
genomföras. 

Kommunerna styrs genom direktvalda politiska församlingar, dvs. kommunfullmäktige. 
Därutöver finns det politiska uppdrag inom kommunstyrelse, i olika nämnder och utskott. 
Det finns drygt 38 000 förtroendevalda i landets 290 kommuner. I allmänna val väljs de 
politiker som sitter i kommun, landstings- eller regionfullmäktige. Efter valet väljer 
fullmäktige själva sina styrelser och nämnder. Fördelningen av platser i styrelser och 
nämnder följer valresultatet och precisa regler. 

I varje kommun skall finnas en valnämnd som är en lokal valmyndighet. Den lokala 
valmyndigheten ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och 
kommunfullmäktige, val till europarlamentet, samt folkomröstningar som riksdagen 
beslutar om ska genomföras. Valnämnden ser bland annat till att det finns lokaler att 
rösta i, anställer och utbildar röstmottagare samt ansvarar för den första, preliminära 
räkningen av rösterna i vallokalerna på valnatten.  

 

3.2 Styrdokument 

3.2.1 Reglemente för valnämnden  
Ett reglemente för valnämnden blev antaget av kommunalfullmäktige den 21 mars 2016. 
Utöver det som föreskrivs om valnämnden i kommunallagen (KL), vallagen eller i annan 
lagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente.  
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Enligt reglementet ska valnämnden inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i 
lag eller annan författning. Valnämnden ska följa det fullmäktige – i reglemente, i 
samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, 
samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna 
riktlinjer. Valnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra förordningar 
för verksamheten.  

Vidare ska valnämnden enligt reglementet ta hand om den ekonomiska förvaltningen 
inom sitt förvaltningsområde inom ramen för den budget kommunfullmäktige beslutat 
om. 

I valnämndens uppgifter ingår att inom verksamhetsområdet informera och 
kommunicera med invånarna, ansvara för att styrdokument för nämndens verksamhet 
utformas och ansvara för att organisationen är effektiv.  

Valnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare, och sammanträder på dag och tid 
som nämnden bestämmer. Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av 
valnämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs.  
Kommunalråd, oppositionsråd och kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid 
samtliga sammanträden. De får delta i överläggningarna men inte i besluten.  
Ordföranden ansvarar för att  

1. leda valnämndens arbete och sammanträden 
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglementen  
3. beredningsprocessen är ändamålsenlig  
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i valnämnden vid 

behov för beredda  
5. se till att färdigförberedda ärenden snarast behandlas i valnämnden  
6. bevaka att valnämndens beslut verkställs  

3.2.2 Delegationsbestämmelser 
Delegationsbestämmelser har antagits av valnämnden vid sammanträde den 28 maj 
2018. Delegationsbestämmelserna omfattar bland annat delegation till ordföranden, 
delegation av allmänna ärenden samt delegation av ekonomiska ärenden.  

3.2.3 Val 2018 – kommunikationsplan 
Inför valdagen har en kommunikationsplan upprättats. Dess innehåll ska säkerställa att 
valet genomförs på ett tryggt och säkert sätt och inom givna tidsramar. 
Kommunikationsplanen omfattar bland annat vilka kanaler som ska användas för att nå 
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de röstberättigade, en övergripande ansvarsfördelning, hur en krissituation eller en 
påverkanskampanj ska hanteras samt en riskanalys av kommunikationsprocessen. 
Vidare framgår att en utvärdering av planering och genomförande av valet 2018 ska 
upprättas. Utvärderingen är inte genomförd vid tidpunkten för vår granskning.  

3.2.4 Övrigt 
Valnämnden har under året haft fyra protokollförda sammanträden. 
     

3.3 Granskning av vallokaler  
Efter en översiktlig genomgång av lokalernas geografiska placering, öppettider och 
andra allmänna förhållanden kring valproceduren gjorde revisorer besök vid samtliga 
vallokaler på valdagen den 9 september 2018. Varje besök dokumenterades med 
kommentarer kring de nämnda frågeställningarna. Därutöver inhämtades synpunkter 
från valförrättare och enskilda om tillgängligheten och andra förhållanden, liksom frågor 
avseende bl. a förtidsröstningen. 

3.3.1 Tillgänglighet till och i vallokalen 
I samband med besöket registrerades synpunkter kring tillgängligheten vid entréer, 
förekomsten av trappor, trösklar och andra hinder, liksom möjlighet för osäkra väljare att 
fråga till råds. Flertalet vallokaler bedömdes vara ändamålsenliga och uppfylla allmänna 
krav på tillgänglighet.  

Några vallokaler avvek dock från detta, framför allt på grund av lokalernas beskaffenhet. 
I några fall konstaterades att trånga utrymmen skapade problem vid köbildning och/eller 
alltför trånga för bl. a rullstolar och andra hjälpmedel för rörelsehindrade.  I något fall var 
valsedelsställ placerade i trånga utrymmen i anslutning till entré/utgång, vilket medförde 
svårigheter för röstande att upprätthålla integriteten vid valet av valsedlar.  

3.3.2 Information/skyltning    
Allmänt konstaterades att informationen/skyltningen till vallokalerna var god. Några 
brister konstaterades dock. I något fall saknades helt yttre vägvisning från anslutande 
gata. Brister i skyltningen kunde också konstateras i fall där två vallokaler lokaliserats i 
samma byggnad, vilket skapad osäkerhet för röstande.   

3.3.3 Röstmottagning    
Allmänt konstaterades att ordningen vid röstningsproceduren var god. Utformningen av 
vallokalen medförde dock i några fall dålig överblick över hela röstningsproceduren för 
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de röstande, vilket innebar ett onödigt stort behov av hänvisning från valförrättarnas sida. 
Bemanningen i vallokalen uppfattades som god, även om viss osäkerhet uppstod vid 
köbildning i vissa vallokaler.  

3.3.4 Ordning och reda    
Allmänt konstaterades att röstningsförfarandet präglades av ordning och reda. 
Bemanningen var generellt sett god och valsedelsställen var i huvudsak väl placerade 
och i god ordning.  

3.3.5 Särskilda frågor avseende förtidsröstningen 
Under perioden för förtidsröstning besökte en revisor en av lokalerna för förtidsröstning. 
Under granskningsbesöken på valdagen framkom också synpunkter från såväl väljare 
som valförrättare avseende flera förhållanden gällande förtidsröstningen. Den vanligaste 
frågan gällde antalet lokaler för förtidsröstning, den geografiska lokaliseringen av 
lokalerna för förtidsröstning samt bristande öppettider för röstning. 

Särskilt påpekades brister vid förtidsröstningen i biblioteket, både beroende på bristande 
planering (det saknades bl. a vid tillfället valkuvert) och på grund av låg bemanning i 
samband med att väljare som glömt/tappat sitt röstkort fick ett nytt sådant utskrivet. 

4 Slutsats och rekommendationer  
Sammanfattningsvis är vår bedömning att valnämnden säkerställt att genomförande av 
val skett på ett ändamålsenligt och tillförlit sätt, men att det också finns brister som 
behöver åtgärdas inför kommande val. Mot bakgrund av vår granskning rekommenderas 
valnämnden att ta upp följande punkter: 
 
1. Uppföljning av planering och genomförande av valet 2018 

Av valnämndens kommunikationsplan framgår att en uppföljning av planering och 
genomförande av valet 2018 ska ske. Vid tidpunkten för denna granskning har vi noterat 
att ingen sådan uppföljning ännu upprättats. 
 
2. Översyn av vallokaler 

Flertalet vallokaler är både ändamålsenliga och väl anpassade för en säker röstnings-
procedur. Den geografiska placeringen är också, generellt sett, väl anpassad. Några 
vallokaler uppvisar dock brister, framför allt på grund av begränsad tillgänglighet och 
bristande överskådlighet. Det gäller bland annat de två vallokalerna i Floby, vallokalen i 
Vartofta och i viss mån vallokalen i Frökind. Inte heller vallokalen på Stadshuset, där två 
valdistrikt samsas, är optimal. Dessa brister medför bland annat problem i samband med 
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