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Årsredovisning för valnämnden 2018
Sammanfattning
Valnämnden genererar ett överskott på totalt 211 tkr. Intäkterna kommer i huvudsak från två
håll, dels anslag från fullmäktige och dels genom statsbidrag för genomförandet av
förtidsröstning. Överskottet beror på att personalkostnaderna blivit lägre än förväntat.
Övertiden för valkansliets personal är svår att beräkna och den har minskat jämfört med
budget. Dessutom fick nämnden ett högre statsbidrag än förväntat.

Förslag till beslut
1 Årsredovisningen för 2018 godkännes samt överlämnas till kommunstyrelsen.

Bakgrund
Valnämnden genererar ett överskott på totalt 211 tkr. Intäkterna kommer i huvudsak från två
håll, dels anslag från fullmäktige och dels genom statsbidrag för genomförandet av
förtidsröstning. Överskottet beror på att personalkostnaderna blivit lägre än förväntat.
Övertiden för valkansliets personal är svår att beräkna och den har minskat jämfört med
budget. Dessutom fick nämnden ett högre statsbidrag än förväntat.
Valnämnden har under 2018 förrättat allmänna val i vilka valdeltagandet till riksdagsvalet i
Motala kommun var högre än rikssnittet och låg på 87,18%.
En utvärdering rörande valarbetet har genomförts och det kan konstateras att det mesta
fungerade bra. Det som ställde till störst problem var att det på röstkorten som skickades ut
från valmyndigheten inte framgick dagar och tider för de olika förtidsröstningsställen. Det
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innebar att många trodde att förtidsröstningen var öppen alla tider som biblioteken och
kommunhuset är öppna, vilket inte var fallet.
En åtgärdslista har tagits fram inför EU-valet 2019.
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