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Valnämnden

Svar på revisionens granskning av valnämnden 2022

Beslutsunderlag
Revisionsrapport – Granskning av valnämnden 2022, Revisorerna-12/ 2022-1,
2022-06-22

Sektorn för ledning och samordnings skrivelse den 4 augusti 2022

Sammanfattning
På uppdrag av stadens förtroendevalda revisorer har EY genomfört en granskning av
valnämnden. Granskningen har syftat t ill att bedöma om planeringen inför det
kommande valet sker på ett ändamålsenligt sätt och om nämndens interna kontroll är
tillräcklig. Inom ramen för nämndens interna kontroll ligger att säkerställa ett
rättssäkert val där valhemligheten respekteras. Den sammanfattade bedömningen är att
planeringen inför det kommande valet i allt väsentligt är ändamålsenlig och ger
förutsättningar att genomföra valet på ett korrekt och rättssäkert sätt där
valhemligheten respekteras. Revisionen bedömer dock att den interna kontrollen inte
fullt ut är t illräcklig.

Revisionen ger följande rekommendationer till valnämnden:

Säkerställa att verksamhetsskyddsanalysen genomförs snarast och att berörda
nämnder informeras med avseende på utfallet av denna.

Säkerställa att internkontrollplanen utgår från en risk- och väsentlighetsanalys
vilken tar avstamp i omvärldsbevakning.

Säkerställa att kommunikation till medborgare sker enligt plan.

Säkerställa att arbetet med att skapa ett organisatoriskt minne fortgår och
prior iteras.

Överväga att utöka kontroll och uppföljning av att röstmottagares utbildning
och kunskap är tillräcklig.

Valnämnden har fått möjlighet att besvara granskningsrapporten
och dess rekommendationer.

Valnämnden konstaterar att ett omfattande utvecklings- och kvalitetsarbete har skett
sedan hösten 2020 med syfte att säkerställa nämndens organisator iska minne i form av
processkartläggningar, rutiner, checkl istor, kommunikationsplan med mera. Det finns
nu en mycket solid grund som dock självklart måste hållas uppdaterad.

Valnämnden tar till sig revisorernas rekommendationer och kommer genom fortsatt
förbättrings- och kval itetsarbete arbeta för att dessa genomförs, implementeras och följs
upp i verksamheten genom det systematiska kvalitetsarbetet.
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Valnämnden utvärderar genomförandet av allmänna val 2022 under hösten 2022.
Utvärderingen kommer bland annat att inkludera röstmottagarnas synpunkter om
utbildningsinsatserna och stadens uppföljning av att röstmottagares utbildning och
kunskap är t illräcklig.

Säkerhetsskyddsanalysen presenterades för stadens valsäkerhetsgrupp i slutet av maj
2022. Valmyndigheten rekommenderar att säkerhetskyddsanalys genomförs i
valorganisationen internt, det är dock inte ett krav från Valmyndigheten. Valansvariga
tjänstepersoner har under t iden för förberedelse av valgenomförandet identifierat ett
antal sårbarheter med tillhörande åtgärdsmatriser i säkerhetsskyddsanalysen.

Stadens valorganisation har under 2022 haft en utsedd kommunikatör som arbetat
tillsammans med handläggaren för allmänna val för att säkerställa att valnämndens
kommunikationsplan verkställs. En av stadskansliets medarbetare har även under våren
2022 knutits till den interna valorganisationen och arbetet med att processkartlägga
valprocessen med tillhörande aktivitetslistor kommer att prioriteras.

Förslag till beslut
1. Förslag till yttrande den 4 augusti 2022 godkänns och skickas som svar

på revisorernas granskning av planeringen inför det kommande valet.

Ulr ika Gunnarsson
Avdelningschef stadskansliet
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