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Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
att genomföra förberedelser av skolval 2018 och 2019

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
(MUCF) att genomföra förberedelser av skolval 2018 och 2019.
Förberedelserna av skolval ska omfatta verksamhet i samband med de
allmänna valen 2018 och Europaparlamentsvalet 2019. Med skolval 2018
och 2019 ska eleverna ges möjlighet att rösta dels i samband med de
nationella allmänna valen, dels i samband med Europaparlamentsvalet.
Särskild vikt ska läggas vid att tillgängliggöra skolval för skolor i
socioekonomiskt svaga områden.
I förberedelserna av skolvalen ska MUCF samråda med Valmyndigheten och
statens Skolverk samt med andra relevanta aktörer inom det civila samhällets
organisationer.
MUCF får för uppdragets genomförande under 2017 använda 5 000 000
kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 1, anslag 6:1 Allmänna val
och demokrati, anslagspost 11 Demokrati – del till Kammarkollegiet. Medlen
utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 2
oktober 2017.
MUCF ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet)
senast den 28 februari 2018. Av redovisningen ska även framgå hur
rekvirerade medel har använts. Medel som inte förbrukas ska återbetalas till
Kammarkollegiet senast den 28 februari 2018.
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Webb: www.regeringen.se
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Skälen för regeringens beslut

De senaste tre nationella allmänna valen har andelen röstande ökat, liksom i
de två senaste svenska Europaparlamentsvalen. Jämfört med föregående val
ökade valdeltagandet bland dem under 30 år med 2 procentenheter till 83
procent i 2014 års riksdagsval. Trots ökningarna deltar yngre i lägre
utsträckning i de allmänna valen än äldre. Till exempel använde endast 47
procent i åldersgruppen 18–29 år sin rösträtt i 2014 års
Europaparlamentsval.
Regeringen anser att det finns behov av att stimulera ett högre valdeltagande
bland unga. Skolval ger en konkret upplevelse av röstningsförfarandet. Det
är också ett tillfälle för skolorna att diskutera frågor om det demokratiska
systemet och demokratins principer. Detta kan påverka ungas benägenhet att
rösta i framtiden.
Med medel från regeringen har skolval genomförts vid ett flertal tillfällen i
samband med de nationella allmänna valen. År 2014 var första gången
skolval samordnades inför ett Europaparlamentsval. Skolval riktas till
gymnasieelever och elever i grundskolans årskurs 7–9. Insatsen når ett stort
antal elever. Ca 555 000 elever hade möjlighet att delta i skolval inför
riksdagsvalet 2014 och totalt deltog 1 796 skolor. I skolval inför
Europaparlamentsvalet 2014 hade ca 115 000 elever möjlighet att delta och
totalt deltog 273 skolor.
Utvärderingar av tidigare skolval är positiva. Skolval 2018 och 2019 ska
bygga vidare på tidigare erfarenheter och därtill ska särskild vikt läggas vid att
tillgängliggöra skolval för skolor i socioekonomiskt svaga områden.

2 (3)

Valdeltagandet i allmänna val tenderar att vara särskilt lågt i dessa områden. I
riksdagsvalet 2014 skilde det 47 procentenheter mellan det valdistrikt som
hade lägst (48 procent) respektive högst (95 procent) andel röstande.
På regeringens vägnar

Karolina Skog

Kent Eriksson
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