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Kulturdepartementet

Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor
Box 17 801
118 94 Stockholm

Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att
genomföra förberedelser av fördelning av stöd i samband med de
allmänna valen 2018 och Europaparlamentsvalet 2019
Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
(MUCF) att genomföra förberedelser av fördelning av stöd till organisationer
inom det civila samhället och till kommuner som genomför verksamhet i
syfte att öka valdeltagandet i de allmänna valen 2018 eller
Europaparlamentsvalet 2019.
Verksamheten ska inriktas mot befolkningsgrupper som röstar i mindre
utsträckning än övriga röstberättigade samt mot socioekonomiskt svaga
områden med lågt valdeltagande i tidigare val.
MUCF får för uppdragets genomförande under 2017 använda högst 500 000
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
30 november 2017.
MUCF ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet)
senast den 31 januari 2018. Av redovisningen ska även framgå hur
rekvirerade medel har använts. Medel som inte förbrukas ska återbetalas till
Kammarkollegiet senast den 31 januari 2018.
Skälen för regeringens beslut

De senaste tre nationella allmänna valen har andelen röstande ökat, liksom i
de två senaste svenska Europaparlamentsvalen. Samtidigt finns det
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fortfarande stora skillnader i valdeltagande mellan olika befolkningsgrupper
och valdistrikt. I det valdistrikt som hade lägst valdeltagande i riksdagsvalet
2014 röstade endast 48 procent medan 95 procent av de röstberättigade
röstade i det valdistrikt som hade högst valdeltagande. Det finns ett visst
samband mellan distriktens valdeltagande och hur de är befolkningsmässigt
sammansatta. Valdistrikt med lågt valdeltagande kännetecknas av låga
medelinkomster, låg utbildningsnivå och en hög andel utrikes födda bland de
röstberättigade.
Regeringen anser att ett högt och mer jämlikt valdeltagande är viktigt. Mot
denna bakgrund finns behov av att stimulera ett högre valdeltagande särskilt
bland befolkningsgrupper med lågt deltagande i tidigare allmänna val såsom
unga, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning samt i
socioekonomiskt svaga områden där valdeltagandet är lågt. Under 2017 bör
förberedelser ske hos MUCF för två fortsatta uppdrag att under 2018
respektive 2019 fördela stöd i syfte att öka valdeltagandet.
Med medel från regeringen har MUCF genomfört förberedelser och
fördelning av stöd i samband med Europaparlamentsvalet och de allmänna
valen 2014. Fördelningen av stöd i samband med 2018 och 2019 års val ska
bygga vidare på tidigare erfarenheter.
Den totala kostnaden för uppdraget 2017–2019 beräknas uppgå till högst
16,5 miljoner kronor varav 500 000 kronor 2017, 10 miljoner kronor 2018
och 6 miljoner kronor 2019. Regeringen avser att besluta om medel även för
2018 och 2019, under förutsättning att riksdagen anvisar medel för
ändamålet.
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På regeringens vägnar

Alice Bah Kuhnke
Paula Blomqvist

Kopia till
Statsrådsberedningen/SAM, EUK
Justitiedepartementet/L6
Socialdepartementet/FST ÄFG
Finansdepartementet/BA, OFA K
Utbildningsdepartementet/UF
Kammarkollegiet
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