Valnämnden
Ordförande: Ulf Bingsgård

Nämndens uppdrag

Valnämnden är kommunens lokala valmyndighet. Valnämnden ansvarar för att planera och
samordna genomförandet av val och folkomröstningar. Trelleborgs kommun är indelad i två
valkretsar med 14 respektive 13 valdistrikt i vardera valkretsen. Valnämnden utser röstmottagare,
ser till att det finns vallokaler och röstningslokaler i kommunen och har också hela ansvaret för
förtidsröstningen. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av röster dels på
valkvällen och dels på onsdagen i veckan efter valdagen.

Årets viktigaste händelser
Den 7 juni 2009 genomfördes valet till Europaparlamentet. Förtidsröstningen inför valet började
onsdagen den 20 maj. En nyhet i samband med förtidsröstningen var att förtida röstning även
genomfördes på köpcentren Maxi, Willys och CityGross. Cirka 220 röstmottagare var engagerade i
Europaparlamentsvalet i Trelleborg.

Måluppfyllelse
Antalet röstberättigade i Europaparlamentsvalet i Trelleborg uppgick till 31 595 varav 12 238
röstade. Det motsvarar ett valdeltagande på 38,73 procent. Valdeltagandet ökade därmed med 8,79
procent i förhållande till Europaparlamentsvalet 2004.

Förväntad utveckling

Söndagen den 19 september 2010 är det val till riksdag, landstingsfullmäktige och
kommunfullmäktige. Antalet röstberättigade i Trelleborg uppgår till 31 283 i riksdagsvalet och till
32 592 i kommunfullmäktigevalet, varav 1 824 är utländska medborgare. Valdeltagandet i
kommunfullmäktigevalet 2006 i Trelleborg uppgick till 78,87 procent.
Att ha förtidsröstning i årets Europaparlamentsval på köpcentren Maxi, Willys och CityGross föll
väl ut. Denna form av förtidsröstning kommer förmodligen att genomföras även under valet 2010.

Ekonomi

I budget 2009 har upptagits 984 tkr för valets genomförande, varav 874 tkr förbrukats. Statsbidrag
som ej fanns budgeterade för förtidsröstningen har erhållits med 458 tkr. Resultatet efter
kommunbidrag och finansnetto uppgick därmed till 568 tkr.
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