
Granskningen ingår i revisionsplanen för år 2018 

Revisorerna i Huddinge kommun informerar 
Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den 
verksamhet som bedrivs i kommunen samt pröva ansvarstagandet. 

 

Granskning av valnämndens arbete inför valet 2018 
 
Granskningens inriktning 
KPMG har av Huddinge kommuns revisorer 
fått i uppdrag att granska valnämndens 
förberedelser inför valet 2018, vilken 
organisation som byggts upp, vilka processer 
som tillämpats i sambandet med valet samt 
bedöma arbetets och förberedelsernas 
ändamålsenlighet. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för 2018.  
 
Iakttagelser och slutsatser 
Den samlade bedömningen är att det arbete 
och de förberedelser som valnämnden i 
Huddinge kommun bedrev och vidtog inför 
valet 2018 i huvudsak var ändamålsenligt.  

I övergripande termer kan arbetet inför, under 
och efter valet på det stora hela sägas ha 
fungerat väl. Det finns en väl etablerad 
kunskap och erfarenhet av att planera och 
genomföra val i Huddinge kommun. Dock är 
denna förmåga i huvudsak erfarenhetsbaserad 
och vilar i stor utsträckning på tillgången till 
historisk kunskap hos ett antal nyckelpersoner. 

Det finns en rad dokument, men de förmår inte 
på ett sammanhållet och kronologiskt sätt att 
beskriva de rutiner, aktiviteter samt de roller 
och ansvar som behövs för valets planering 
och genomförande. 

Rekommendationer 
Mot bakgrund av vår granskning lämnar vi 
följande rekommendationer: 
 

• Valnämnden behöver utarbeta en 
sammanhållen dokumentation som 

kronologiskt beskriver och stödjer en 
strukturerad process vad gäller ansvar 
och roller vid planering och 
genomförande av val i syfte att minska 
de risker och den sårbarhet som ett allt 
för starkt personberoende kan ge 
upphov till.  

• Utöver att ta ett samlat grepp om hur 
valprocessen dokumenteras behöver 
valnämnden i denna dokumentation 
dessutom och särskilt:  

o utarbeta en särskild rutin för 
rekrytering av valförrättare.  

o tydliggöra mål och krav 
avseende utbildning av 
valförrättare. 

• Valnämnden behöver i dokumentet 
Lokala instruktioner – valdagens 
arbete tydliggöra vem det riktar sig till 
och vad det syftar till. Valnämnden 
behöver även utarbeta former för att 
säkerställa att eventuell målgrupp 
delges informationen i dokumentet.  

 

 

 

Revisionens skrivelse har överlämnats till 
valnämnden, 2019-04-04, för yttrande 
tillsammans med KPMGs rapport. 
För ytterligare information, kontakta 
revisionens ordförande Ulrika Wennberg tel. 
076-014 25 41 

 


