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Protokollet omfattar §§ 22-27

Justeras

Olof Andersson
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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Eva Samuelson
med Christina Engholm som ersättare.
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§ 22 Genomgång av valproceduren utifrån
Valmyndighetens handbok

Beslut
Valnämnden beslutar
att

notera informationen

Bakgrund
Valkansliet presenterade de viktigaste delarna i Valmyndighetens
handbok.
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§ 23 Information från valkansliet

Beslut
Valnämnden beslutar
att

notera informationen

––––
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Dnr VN 09.02 110

§ 24 Fastställande av ersättning till röstmottagare i
vallokal

Beslut
Valnämnden beslutar
att

ersättningen till ordförande i valdistrikt är 3100 kronor,

att

ersättningen till vice ordförande i valdistrikt är 2100 kronor, samt

att

ersättning till övrig röstmottagare i valdistrikt är 1800 kronor.

Bakgrund
Valnämnden beslutade den 25 november 2008 att ordförande i
valdistrikt ska få ett utökat ansvar. Valkansliet föreslår därför att
ersättningen till ordförande höjs från 2300 kronor till 3100 kronor.
Valkansliet föreslår också att ersättningen till vice ordförande höjs från
1850 kronor till 2100 kronor och att ersättningen till övrig
röstmottagare höjs från 1650 kronor till 1800 kronor.
För 2009 är det utifrån budget möjligt att höja ersättningarna
ytterligare. Det finns dock starka önskemål om att återgå till sex
röstmottagare per valdistrikt till valet 2010. En större höjning i år skulle
då kunna innebära att ersättningarna måste sänkas nästa år. I år tas,
inklusive arbetsgivaravgift, 797 756 kronor i anspråk för ersättning till
röstmottagarna.
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Dnr VN 09.01 110

§ 25 Fastställande av ersättning för deltagande i
utbildning

Beslut
Valnämnden beslutar
att

ordförande och vice ordförande erhåller en ersättning på 250
kronor för deltagande vid introduktionsinformation,

att

ordförande och vice ordförande erhåller en ersättning på 250
kronor för deltagande i fördjupad utbildning, samt

att

deltagande vid den grundläggande utbildningen för samtliga
röstmottagare ingår i ordinarie arbetsuppgifter och därför ska
ingen särskild ersättning utgå.

Bakgrund
Valnämnden beslutade den 25 november 2008 att ordförande och vice
ordförande i valdistrikt ska få en utbildning i tre steg. Detta är
ambitionshöjning från tidigare val. Valkansliet föreslår därför att
ordförande och vice ordförande erhåller en ersättning på 250 kronor för
deltagande vid introduktionsinformation och 250 kronor för deltagande
i en fördjupad utbildning. För deltagande vid den grundläggande
utbildningen för samtliga röstmottagare utgår ingen extra ersättning.
Denna utbildning ingår i de ordinarie arbetsuppgifterna.
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§ 26 Ordförande och vice ordförande i valdistrikt

Beslut
Valnämnden beslutar
att

valkansliet får i uppdrag att komplettera listan, samt

att

valkansliet får i uppdrag att på kommande sammanträden
presentera den kompletterade listan.

Bakgrund
Valkansliet har skickat ut förfrågan till tidigare års ordförande och vice
ordförande i valdistrikten. En del har meddelat att de inte vill fortsätta
och andra har inte svarat. Listan är därför i behov av att komplettering.

Beslutsunderlag
• Lista på ordförande och vice ordförande i valdistrikt
––––
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Dnr VN 09.03 110

§ 27 Förtidsröstningens utformning i 2009 års val

Beslut
Valnämnden beslutar
att

förtidsröstning ska ske vid stadsbibliotekets huvudbibliotek och
de 11 närbiblioteken

att

förtidsröstning ska ske vid sjukhusbiblioteket,

att

förtidsröstning ska ske vid Mittuniversitetets bibliotek, samt

att

uppdra åt valkansliet att ta fram förslag på kompletterande
förtidsröstningsställen.

Bakgrund
Utvärderingarna av valet 2006 visade att det fungerade mycket bra med
förtidsröstning vid biblioteken. Antalet förtidsröstande var högre än
tidigare och speciellt många röstade i Kulturmagasinet. Valkansliet
föreslår därför att valnämnden beslutar att biblioteken i kommunen
även i valet 2009 ska vara förtidsröstningsställen. Utvärderingen av
övriga förtidsröstningsställen visade på behov av översyn, t.e.x.
Handelsbanken i Liden. Valkansliet föreslår därför att nämnden ger
kansliet i uppdrag att ta fram förslag på kompletterande
förtidsröstningsställen.
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