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Ansökan om tilläggsanslag för RKL—valet  2018

INLEDNING

Den  9 september 2018  är det val till riksdag, kommun och landsting. Kommunens

valnämnd är lokal valmyndighet och  ansvarar  för valfrågorna. Det statsbidrag som

utgår till kommunen för genomförande av valet räcker inte, utan tilläggsanslag

måste sökas.

Beredning

Skrivelse från valnämndens ordförande.

Yrkande

Valnämndens ordförande, Michael PB Johansson [M) yrkar

att valnämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar
a_tt anslå 750 tkr som tilläggsanslag, att tas ur eget kapital, samt yrkar

a_tt paragrafen förklaras omedelbart justerad.

BESLUT

Valnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anslå 750 tkr som tilläggsanslag, att tas ur eget kapital.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ansökan om tilläggsanslag för RKL—valet 2018
Den  9 september 2018  är det dags för val till riksdag, kommun och landsting.

Kommunens valnämnd är lokal valmyndighet med ansvari kommunen för frågor
om val. Valnämnden ansvar således för att förtidsröstning genomförs, att

förtidsröster förvaras och transporteras, att samtliga valarbetare utbildas, att

institutionsröstning genomförs, att röstning kan ske i vallokalerna och att

onsdagsräkningen genomförs bl a.

För genomförandet av valet utgår statsbidrag till kommunerna. Detta bidrag täcker

dock endast en ringa del av utgifterna varför tilläggsanslag behöver sökas.
Kommunens kostnader för RKL—valet beräknas uppgå till  1  150 tkr kronor.

Stadsbidraget uppskattas uppgå till 400 tkr.

Valnämnden beslutar

att hos kommunstyrelsen ansöka om tilläggsanslag med 750 tkr, att tas ur eget

kapital. '

Wichael PB Johan on

Ordförande vainä nden
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60tkr

205 tkr

250 tkr
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150 tkr

150  tkr

50tkr

30 tkr
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65 tkr
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15 tkr

35  tkr
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