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Årsanalys 2013 – Valnämnden
Nämndens uppdrag
Valnämnden är kommunens lokala valmyndighet. Valnämnden ansvarar för att
planera och samordna genomförandet av val och lokala 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 och har också hela ansvaret för
förtidsröstningen. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av
rösterna dels på valkvällen och dels på onsdagen i veckan efter valdagen.

Sammanfattning
Nämndstotal (tkr)

Bokslut
2013

Verksamhetens intäkter

Årsbudget Avvikelse Avvikelse Bokslut
2013
2013
% 2013
2012

0

0

Verksamhetens kostnader

-22

-100

78

-78,00%

-8

Summa nettokostnader

-22

-100

78

-78,00%

-8

0

0

0 #######

0

Nettoinvesteringar

0 #######

0

Viktiga händelser
Valnämnden har under året förberett inför supervalåret 2014, då det är både EUval och val till riksdag, kommun och landsting. Valnämnden har fokuserat på
vikten av att i god tid formera valorganisationen och bredda valadministrationen
med inriktning på en kommande generationsväxling där kompetensöverföring
måste säkras. Även rutiner och säkerhet samt att säkerställa förtidsröstningen,
som troligen kommer att öka, har särskilt studerats.

Personalredovisning
Valnämnden har inga anställda utan ansvaret för valens genomförande 2014
ligger på kommunledningskontoret, vilket innebär en ökad belastning såväl
arbets- som tidsmässigt då ordinarie arbetsuppgifter ska utföras parallellt.
Valnämnden har därför beredskap för en bred valorganisation och rekrytering
av extra resurspersoner för att minska sårbarheten och säkerställa kompetenser
under valåret.
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Förväntad utveckling
Supervalåret 2014 innebär EU-val den 25 maj med förtidsröstning den 7 – 25
maj. Riksdags-, kommun och landstingsval den 14 september med
förtidsröstning den 27 augusti – 14 september.
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Förtidsröstningen kommer troligen att öka.
Valnämnden har ambitionen att öka valdeltagandet i Trelleborg. ( EU-valet 2009
38,73%. Riksdags-, kommun och landstingsvalet 2010 80,09% )
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