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§ 27
Information om valprocessen 2018
Beslut

Valnämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Valkansliet informerar och redogör för säkerheten vid allmänna valen 2018.
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Kommunstyrelsen
2018-09-24

Dnr Valn/2018:16

§ 28
Hemställan om budget 2019 för valnämnden
Förslag till beslut
Valnämnden beslutar att hemställa hos kommunstyrelsens budgetberedning att bereda förslag om budgetram om 2 970 tkr för valnämnden år 2019.
Sammanfattning
Valnämnden ansvar för administration och genomförande av allmänna val och folkomröstningar och ska inför valår säkerställa att medel finns för detta. Valnämnden
brukar i regel tilldelas en budget som fastställs av kommunfullmäktige samt statliga
bidrag för kommunens kostnader för att genomföra förtidsröstning. År 2019 sker val
till Europaparlamentet. Valnämnden behöver därför en budget för att hantera de
kostnader som uppkommer kopplat till detta. De statliga bidragen som ska gälla för
år 2019 bedöms fastställas i slutet av år 2018.
Kostnaderna vid genomförandet av val består i huvudsak av personalkostnader i
form av arvodering av röstmottagare och lön till tjänstepersoner som bistår inför och
under förtidsröstning och valdagen. Därutöver tillkommer kostnader för bland annat
inköp av valmaterial, hyra av lokaler, annonsering och tryck m.m. Europaparlamentsvalet kommer dock att medföra öka kostnader med anledning av den nya vallagens krav om öppethållande av förtidsröstningslokal under hela förtidsröstningen,
utökade arvodeskostnader för röstmottagare samt utökade kostnader för kommunens
nya valdatasystem.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås valnämnden hemställa hos kommunstyrelsens budgetberedning att bereda förslag om budgetram om 2 970 tkr för valnämnden
år 2019.
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Kommunledningsförvaltningen
2019-09-17

Referens
Jakob Etaat

Dnr Valn/2018:16

Mottagare
Valnämnden

Hemställan om budget 2019 för valnämnden
Förslag till beslut
Valnämnden beslutar att hemställa hos kommunstyrelsens budgetberedning att bereda förslag om budgetram om 2 970 tkr för valnämnden år 2019.
Ärendet
Valnämnden ansvar för administration och genomförande av allmänna val och folkomröstningar och ska inför valår säkerställa att medel finns för detta. Valnämnden
brukar i regel tilldelas en budget som fastställs av kommunfullmäktige samt statliga
bidrag för kommunens kostnader för att genomföra förtidsröstning. År 2019 sker val
till Europaparlamentet. Valnämnden behöver därför en budget för att hantera de
kostnader som uppkommer kopplat till detta. De statliga bidragen som ska gälla för
år 2019 bedöms fastställas i slutet av år 2018.
Kostnaderna vid genomförandet av val består i huvudsak av personalkostnader i
form av arvodering av röstmottagare och lön till tjänstepersoner som bistår inför och
under förtidsröstning och valdagen. Därutöver tillkommer kostnader för bland annat
inköp av valmaterial, hyra av lokaler, annonsering och tryck m.m. Eftersom samtliga kostnader för allmänna valet 2018 ännu inte har inkommit har förvaltningen utgått från kostnader och utfall för allmänna valet 2014 vid beräkning av budget för
2019.
Nedan presenteras en sammanställning över valnämndens budget för genomförande
av allmänna valet år 2014, det faktiska utfallet av detsamma samt förslag till budget
för genomförandet av Europaparlamentsvalet 2019. Förvaltningen har beaktat tillkommande kostnader som kommer att uppstå med anledning av den nya vallagens
krav om öppethållande av förtidsröstningslokal under hela förtidsröstningen, utökade arvodeskostnader för röstmottagare samt utökade kostnader för kommunens
nya valdatasystem.
Utifrån föreliggande sammanställning föreslår förvaltningen att valnämnden hemställer hos kommunstyrelsens budgetberedning att bereda förslag om budgetram om
2 970 tkr för valnämnden år 2019.
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Budget för allmänna
valet år 2014 (tkr)

Utfall för genomförande av allmänna
valet år 2014 (tkr)

Statliga bidrag
Budget KF
Summa intäkter

892
2139
3031

1 268
2 139
3407

Förslag till budget
för genomförande
av valet till Europaparlamentet år
2019 (tkr)
12681
2970
4238

Summa personalkostnader
Entreprenad och
köp av stödvht
(löneenheten)
Lokalhyror (förtidsrötning/ utbildningslokal/stolar/valförrå
d)
Förbrukningsinventarier (primärt
för folkomröstning)
Kontorsmaterial
och trycksaker
(primärt för folkomröstning)
Div främmande
tjänster (städning/
larmarbeten)
Tele-, Itkommunikation
porto (läsplattor/data, telefoni,
porto)

- 2 716

- 3148

- 35452

- 20

- 74

-74

-12

- 64

-64

-32

- 115

-583

-81

-205

-1034

-10

-95

-95

-100

- 378

-223 5

1 Valnämnden beviljades för allmänna valet 2018 ett statsbidrag på 1 623 tkr. Förvaltningen har dock inte fått något besked om
huruvida statsbidraget för Europaparlamentsvalet kommer att vara motsvarande belopp. Beslut om detta bedöms fattas vid årsskiftet
2018/2019. Förvaltningen har därför utgått ifrån samma nivå på statsbidraget som beviljades vid 2014 års val.
2 Budgeten inkluderar extra kostnader för utökade arvoden för röstmottagare under valdagen samt extra för utökade kostnader för förtidsröstning enl. vallagens nya krav om att förtidsröstning ska tillhandahållas varje dag under förtidsröstningsperioden.
3 Budgeten är reducerad i förhållande till utfall 2014 med anledning av uteblivna kostnader för genomförande av folkomröstning
4 Budgeten är reducerad med anledning av uteblivna kostnader för genomförande av folkomröstning
5 Budgeten inkluderar utökade kostnader för nytt valdatasystem samt reducering av kostnader för inköp av läsplattor till valnämnd.
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kostnader
Summa kostnader
Summa netto

Jakob Etaat
Kanslichef

3[3]
Dnr Valn/2018:16

-35

- 51

-51

-25

- 19

-25

-765

- 1001

- 693

-3031

- 4148

- 4238

0

- 741

0
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§ 29
Anmälningsärenden
Inga ärenden har anmälts till nämnden.
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§ 30
Delegationsärenden 2018 (Valn/2018:13)
Inga delegationsärenden har anmälts till nämnden.
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§ 31
Övrigt
Inga övriga ärenden har föranmälts till nämnden.

1[1]

