Valnämnd
Nämndens uppdrag

Valnämnden är kommunens lokala valmyndighet. Valnämnden svarar för att planera och
samordna genomförandet av valet och folkomröstningar. Valnämnden i Trelleborg består av åtta
ledamöter och lika många ersättare. Trelleborgs kommun är indelad i två valkretsar med fjorton
respektive tretton valdistrikt i vardera valkretsen. Valnämnden utser röstmottagare, ser till att det
finns vallokaler och röstningslokaler i kommunen och har också ansvaret för förtidsröstningen.
Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna, dels på valkvällen och dels på
onsdagen i veckan efter valdagen. I samband med valet är cirka 220 röstmottagare engagerade.

Årets viktigaste händelser
Söndagen den 19 september 2010 var det val till riksdagen, landstinget och kommunfullmäktige.
Antalet röstberättigade i Trelleborg uppgick till 31 660 i riksdagsvalet och till 33 300 i
kommunfullmäktigevalet. Valdeltagandet i kommunfullmäktigevalet uppgick till 80,09 procent,
vilket är en förbättring mot valet 2006 då valdeltagandet uppgick till 78,87 procent.
Förtidsröstningen genomfördes, utöver på Biblioteket, Gröningens servicecenter i Anderslöv och
Smygehemmet, även på köpcentren Maxi, Willys och Citygross. Denna form av förtidsröstning föll
väl ut.

Måluppfyllelse

Valnämnden hade som målsättning att valdeltagandet skulle öka och att detta skulle överstiga 80
procent. Det slutliga utfallet blev 80, 09 procent. Det ökade valdeltagandet kan hänföras till fler
informationsinsatser och en bättre och större tillgänglighet. Detta genom att förtidsröstningen
kunde ske under ca tre veckor på köpcentren.

Förväntad utveckling

Allmänna val genomförs vart fjärde år. I normalfallet kommer nästa val att ske 2014.

Ekonomi
Det positiva resultatet beror på att statsbidrag erhållits med 487 tkr, vilket ej var budgeterat.
Ekonomi (tkr)
Verksamhet intäkter
Verksamhet kostnader
Resultat
Budget
Avvikelse

2010
487
-1 082
-595
1 149
554

Nyckeltal
2010
Antal röstberättigade (st) *)
33 300
Valdeltagande (%)
80,09
*) EU-val 2009 och val till kommunfullmäktige 2010

_________________________
Ulf Bingsgård
Valnämndens ordförande

2009
458
-874
-416
984
568

2008
0
-14
-14
§184
170

2009
31 595
38,73

2008
0
0
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