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Tommy Rosén
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Valnämnden

Ny vallag
Samlat kommunalt ansvar för val
I sin proposition till riksdagen med förslag till en ny vallag, prop. 2004/05:163,
föreslår regeringen, i likhet med Vallagskommittén, att kommunerna får det samlade lokala ansvaret för val. Det innebär att kommunerna får ansvar för röstning i
vallokal, förtidsröstning och institutionsröstning.
I det senaste allmänna valet 2002 genomfördes förtidsröstning vid drygt 1 500
röstningsställen. För att göra det möjligt för så många som möjligt att avge sin röst
är ambitionen att antalet röstningsställen inte ska förändras jämfört med föregående val. Den ekonomiska överenskommelsen, som redovisas nedan, bygger på
denna förutsättning.

Vallokalerna
I fortsättningen är det kommunerna som väljer samtliga röstningslokaler. Kraven
på att alla lokaler ska vara tillgängliga för funktionshindrade har skärpts. Avvikelse från detta krav får endast ske i undantagsfall. I sista hand är det länsstyrelsen
som avgör om en lokal får användas eller ej.

Posten AB
Lantbrevbärarna kommer som tidigare att ta emot budröster. Överenskommelsen
med Posten AB om deras medverkan träffar Valmyndigheten. Posten AB kommer
också att ha ansvaret för transporer av röster mellan valnämnderna. Ersättningen
för detta avtalar Valmyndigheten om.

Sveriges Kommuner och Landsting
118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
info@skl.se, www.skl.se
Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan

Cirkulär forts.

Sida

2005-00-00

2 (2)

Ekonomisk ersättning
I enlighet med finansieringsprincipen kommer kommunerna att ersättas för det
utökade ansvaret i form av ett specialdestinerat statsbidrag som skall utgå vid allmänna val och folkomröstningar. Första regleringen sker vid allmänna valet år
2006. Den ekonomiska kompensation som utbetalas uppgår till 103 miljoner kronor, varav 8 miljoner kronor utgör en extra ersättning för merkostnaderna då det
är första gången förtidsvalet organiseras av kommunerna.
Anslaget fördelas genom en fast del, ett grundbelopp på 30 000 kronor per kommun, samt en rörlig del som baseras på antalet röstberättigade i 2002 års kommunalval. Antalet röstberättigade kommer visserligen att ha ändrats något mellan
2002 och 2006 års val men endast i mindre omfattning. Som planeringsförutsättning utgör därför detta underlag en god grund.
Utifrån antalet röstberättigade vid 2002 års val blir ersättningen på kommunnivå
30 000 kronor plus cirka 13,6 kronor multiplicerat med kommunens antal röstberättigade.
Det har funnits betydande osäkerhet när kostnaderna skulle uppskattas vid utrednings- och propositionsarbetet samt vid den överenskommelse som träffats med
regeringen. En utvärdering kommer därför att göras av de praktiska och ekonomiska konsekvenserna av 2006 års val. Denna utvärdering kommer att ligga till
grund för korrigeringar av bidragets framtida nivå.
I propositionen betonas även Sveriges Kommuner och Landstings ståndpunkt att
pris- och framförallt löneökningar måste beaktas vid kommande valtillfällen, då
tidsintervallet mellan bidragsår kan komma att uppgå till fyra år.
I övrigt hänvisar vi till information från Valmyndigheten och länsstyrelserna.
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