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Valnämndens budgetförutsättningar valåret 2019

Förslag till beslut
Valnämnden föreslås besluta
att i budgetberedningen för 2019 begära 13 600 tkr i kommunbidrag i enlighet med
föreliggande tjänsteutlåtande

Bakgrund
Valnämnden beslutade i februari 2016 att översända ett tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen för vidare hantering i budgetberedningen för 2017. Nämnden begärde
då utökad kommunbidragsram för 2017, huvudsakligen med anledning av den
kommande valdistriktsrevideringen. Nämnden begärde samtidigt 8 300 tkr för valåren
2018 och 2019. Beloppet 8 300 tkr låg sedan till grund för kommunfullmäktiges beslut i
juni 2017 om kommunbidragsram för 2018. Under hösten 2017 visade det sig emellertid
att det, under 2016, inlämnade underlaget till kommunstyrelsen var otillräckligt och
nämnden har därför begärt, av kommunstyrelsen, en utökad ram för valåret 2018 med
8 158 tkr.
Valkansliet
Mot bakgrunden, ovan, har kansliet på nytt beräknat kostnaderna för genomförande av
Europaparlamentsvalet 2019. Beräkningarna utgår ifrån de beräkningar som ligger till
grund för nämndens, ovan nämnda, begäran om utökad ram för valåret 2018.
Kostnaderna för valåret 2018 har beräknats till 27 008 tkr brutto och ca 17 000 tkr efter
avdrag för statsbidrag för förtidsröstningen. Med utgångspunkt från den förordning om
statsbidrag (SFS 2017:1265) som utkom i mitten av december 2017 kan statsbidraget
beräknas till mellan 10 000 tkr - 11 000 tkr. Statsbidraget beräknas och fastställs utifrån
antalet röstberättigade den 1 mars 2018.
Kostnaderna för Europaparlamentsvalet 2019 har beräknats till 23 596 tkr dvs 3 412 tkr
lägre än de allmänna valen 2018. Den lägre kostnaden förklaras främst av lägre
personal- och arvodeskostnader. Förutsatt att samma beräkningsgrunder används av
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staten för beräkning av statsbidraget till förtidsröstningen uppgår behovet av
kommunbidrag till 13 596 tkr.

2018

2019

6 869
313
272

5 361
316
304

Arvodister

10 633

9 314

Förtidsröstning
Personalkostnader

4 527
22 614

4 527
19 822

Lokalhyror

1 221

1 221

Övriga kostnader

3 173

2 553

27 008

23 596

Personalkostnader kansliet
IT o sortering förtidsröstn.
Förtroendevalda

Totalt
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