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1 Årsanalys Valnämnd 2018
Dnr VN 2019/4

Ärendebeskrivning
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 rösterna dels på
valkvällen och dels på onsdagen i veckan efter valdagen.

Beredning
I detta avsnitt redovisas och analyseras det ekonomiska resultatet för drifts-,
investerings- och exploateringsredovisning.
Budgetramen för valet 2018 var 1 500 tkr. Budgeten överskreds med 592 tkr, vilket
innebar att den totala kostnaden för valet blev ca 2 092 tkr. Valkansliet vidtog
åtgärder i försök att minimera den negativa budgetavvikelsen genom att minska
inköp av material såsom informationsskyltar och beachflaggor. Annonseringen och
bemanningen sågs också över och stramades åt som en åtgärd. Riskerna med
mindre skyltning och annonsering är att valdeltagandet kan bli lägre, vilket också
har framkommit i delårsrapport 1 för valnämnden. Eftersom valnämnden har som
skyldighet att genomföra val i enlighet med vallagen kunde inte kostnaderna
minimeras ytterligare då kommunen behöver tillhandahålla tillräckligt utrustade
och bemannade vallokaler i alla sina valdistrikt, det innebär således att
valnämndens verksamhetskostnader till största del är fasta och kan därför inte
ändras eller minimeras.
I detta avsnitt presenteras de händelser som har varit av största betydelser för
nämndens verksamhet under året.
Den händelse som har varit av största betydelse för valnämndens verksamhet under
år 2018 är att valet till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige
genomfördes i enlighet med vallagen. Efter valet påbörjades arbete med planering
inför valet till europaparlamentet den 26 maj 2019. En ny, mer utbredd
organisation för genomförande av valet har bildats. Organisationen innebär
tydligare rollfördelning och mer resurser för genomförande av valet. Första
valnämndssammanträdet inför valet 2019 hölls den 13 november 2018.
Valorganisationens arbete fortsätter enligt uppdrag från valnämnden.
I detta avsnitt belyses framtida nyckelfrågor för nämndens verksamhet.
Valnämnden kommer att fortsätta sitt arbete med organisationen inför valet 2019.
Det arbete och den organisationsförändringen som har gjorts syftar till att renodla
och förstärka processen vad gäller valadministration och valplanering, även inför
framtida val, såsom valet 2022.
I bifogad tjänsteskrivelse redovisas ekonomisk tabell för ärendet.
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Förslag till beslut
Valnämnden föreslås besluta
att godkänna årsanalysen för valnämnden 2018
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2 Valkansliet informerar
Ärendebeskrivning
Valkansliet redogör för det arbete som pågår avseende organisationen inför
Europaparlamentsvalet den 26 maj 2019.

Förslag till beslut
Valnämnden föreslås besluta
att notera informationen

