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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: VN.2017.9
Datum: 2017-10-24
Administrativ chef Mats Edvardsson
E-post: mats.edvardsson@ale.se
Valnämnden

Valnämndens nämndplan med budget 2018
Valnämnden har för 2018 upprättat nämndplan för budgetåret 2018. Nämndplanen avser
valnämndens ansvar för genomförande av val till riksdag, landsting/region och
kommunfullmäktige.

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till valnämnden
1.

Valnämnden godkänner upprättad nämndplan med budget.

Mats Edvardsson
Tf Administrativ chef
Beslutsunderlag
·
·

Nämndplan med budget 2018
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2017-10-24

Ärendet expedieras efter beslut till:

Administrativ chef sektor KS
Ekonomichef
Kommunchef
Kommunfullmäktige
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Bakgrund
Valnämnden ska för sin verksamhet fastställa en nämndplan och en budget för de år då
valnämnden är i funktion. Ett sådant år är 2018 då val ska förrättas till Riksdag, Landsting och
Kommun; för 2019 kommer så val till Europaparlamentet att ske.
Förvaltningens bedömning och motivering
Budget för 2018 har upprättats efter bedömning av de kostnader som de allmänna valen 2018
förväntas medföra. Det är för närvarande inte känt hur stor del av de statsbidrag som fördelas i BP
2018, 6:1 Allmänna val och demokrati för 2018; anslaget innehåller dock en väsentlig ökning bl a
för ökade administrativa och andra kostnader i relation till 2014:års val. Fördelning av statsanslag
till respektive kommun kommer att bli känt då riksdagens behandlat 2018:års budgetproposition
och då regeringen fastställt berörda myndigheters regleringsbrev för 2018. Det ska också noteras
att anslag också kommer att fördelas redan 2018 för att täcka kostnader för olika insatser inför val
till Europaparlementet som planeras att äga rum 6 - 9 juni 2019.
Valnämnden kommer att fastställa en nämndplan och budget för 2019 under hösten 2018
avseende insatser och budget för val till Europaparlamentet.
Beträffande valdeltagandet låg det 2014 på 86 % nationellt. Valdeltagandet nationellt har ökat
under de senaste tre riksdagsvalen, vilket även gäller i Ale med ett valdeltagande på 86 % i
riksdagsvalet 2014. Däremot har Ale kommun ett lägre valdeltagande i jämförelse med
referenskommunerna Alingsås (88 %) och Kungälv (89 %), enligt vad som redovisats i rapporten
Att leva i Ale – Social kartläggning 2016. Då det i valet 2018 finns vidgade möjligheter till
förtidsröstning i relation till valet 2014 finns anledning att förvänta ett ökat valdeltagande. Därför
föreslås att mål för ökat valdeltagande till 87% av valmanskåren, vilket är en ökning med + 1% i
relation till det faktiska valdeltagandet 2014.
Valnämnden kommer att fastställa en en nämndplan och budget för 2019 under hösten 2018
innehållande mål för deltagande i val till Europaparlamentet.
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