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Valnämnden 

Årsbokslut 2017 för valnämnden  
 
Förslag till beslut 
Valnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna bokslut för valnämnden 2017enligt tjänsteskrivelse daterad 2018-01-26.  
 
 
Sammanfattning 
Valnämnden redovisar ett positivt resultat om 29 tkr jämfört med budget, vilket förklaras av 
lägre lokalkostnader i samband med flytt från stadshuset och färre sammanträden vilket ger 
lägre arvodeskostnader i samband med nämndens möten. 
 
Ärendet 
För 2017 redovisar ett positivt resultat om 29 tkr, se tabell nedan.  
 

Belopp i miljoner kronor

KF-budget Bokslut Bokslut 

2017

Bokslut 

2016

1 Prognos 

201708

Nämnden totalt 0,193 0,163 0,029 -0,006 0,015

Politisk verksamhet 0,193 0,163 0,029 -0,006 0,015
Övriga verksamheter 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1. Enligt 2016 års organisation

Nettokostnad Avvikelse från KF-budget

 

Analys av ekonomiskt utfall 
Valnämndens nettokostnader uppgår till 163,5 tkr och i jämförelse med prognos per augusti är 
det 14,5 tkr lägre än prognosen. Resultat och förändring från prognos förklaras av lägre 
lokalkostnader i samband med flytt från stadshuset och färre sammanträden vilket ger lägre 
arvodeskostnader i samband med nämndens möten. 



 

Lönekostnadsutveckling 

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Varav effekt av Varav återstående 

Belopp i tusen kronor  löneavtal del (volymer mm)

Bokslut Bokslut fg.år 1 Diff % Diff tkr % tkr % tkr

Lönekostnad (konto 50-51) 46 57 -20% -11 -20% -11
1. Enligt 2016 års organisation

Lönekostnadsutvecklingen mellan åren beror på en utbetalning under 2016 som avsåg 2014 
års val. 

Viktiga händelser under året 

Valnämnden har under 2017 inte haft några val att administrera utan påbörjat förberedelserna 
inför de allmänna valen till riksdag, kommun och landsting 2018. Då stadshuset stängdes i 
juni flyttades valnämndens material till en annan, mindre lokal med något lägre lokalhyra. 
Valnämnden har även fått en ny valansvarig tjänsteperson för genomförandet av valet och en 
ny nämndsekreterare.  
 

Måluppfyllelse  

I kommunens Mål och budget 2017, under inriktningsmål 8 gavs ett gemensamt uppdrag till 
kommunstyrelsen och valnämnden: Öka valdeltagandet i områden med lågt valdeltagande 
samt verka för ett mer jämlikt valdeltagande. Valnämnden har under 2017 påbörjat en 
inventering av både vallokaler och lokaler för förtidsröstningen för att möta upp behovet av 
tillgänglighet för väljarna. Uppdraget finns kvar i Mål och budget 2018 också och kommer 
löpande följas upp under året i ordinarie uppföljningar.  
 
Framtida utmaningar 
Valnämnden har två valår framför sig. Dels söndagen den 9 september 2018 då det är val till 
riksdag, kommun och landsting och dels val till Europaparlamentet under senvåren 2019.   
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