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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Christina
Engholm med Mats Lindblad som ersättare.
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§ 28 Information från valkansliet

Beslut
Valnämnden beslutar
att

notera informationen

Bakgrund
Valkansliet informerar om förberedelserna inför valet.
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Dnr VN 09.04 110

§ 29 Vallokaler i 2009-års val till Europaparlamentet

Beslut
Valnämnden beslutar
att

godkänna valkansliets förslag till vallokaler enligt bifogad lista,
samt

att

valkansliet får i uppdrag att revidera listan om förutsättningarna
ändras.

Bakgrund
Valkansliet har tagit fram ett förslag till vilka vallokaler som kan
användas i 2009 års val till Europaparlamentet. Lokalerna har stämts av
med den ansvarige för handikappanpassning. De flesta lokaler har
använts vid tidigare val, men utifrån en genomgång av erfarenheterna
från tidigare val har ett antal distrikt fått nya lokaler. Samtliga
föreslagna lokaler har besökts av valkansliet.
Beslutsunderlag
• Förteckning över vallokaler 2009-03-10
––––
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Dnr VN 09.05 110

§ 30 Särskild röstmottagning på valdagen i
valdistriktet Liden-Holm

Beslut
Valnämnden beslutar
att

särskild röstmottagning anordnas i Anundgård och i Järkvissle på
valdagen. Mottagningen ska ha öppet klockan 09.00-12.00,
respektive 14.00-17.00, samt

att

röstmottagningen sker vid Anungårds förskola och Järkvissle
folkets hus.

Bakgrund
Demokratigruppen som under 2005 såg över valkrets- och valdistriktsindelningen föreslog att särskilda röstmottagningsställen skulle inrättas
under valdagen i ytmässigt stora valdistrikt.
Liden-Holm är ett valdistrikt där särskild röstmottagning inrättades vid
2006 års allmänna val och då i Anundgård och i Järkvissle.
Med tanke på distriktets stora geografiska yta föreslår valkansliet att
särskild röstmottagning anordnas där även vid 2009-års val till
Europaparlamentet. Kansliet föreslår att mottagningen har öppet som
vid förra valet, d.v.s. i Anundgård klockan 09.00-12.00 och i Järkvissle
14.00-17.00.

––––
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Dnr VN 09.06 110

§ 31 Förordnande om ordförande och vice
ordförande i valdistrikt

Beslut
Valnämnden beslutar
att

utse de namngivna personerna till röstmottagare och ordförande
respektive vice ordförande i valdistrikt, samt

att

uppdra till kansliet att komplettera listan samt utse nya
röstmottagare om röstmottagare avanmäler sig.

Bakgrund
Valnämnden har att förordna de personer som ska vara röstmottagare
på valdagen.
På sammanträdet kommer en lista med ordförande och vice ordförande
att delas ut. Kansliet föreslår att dessa utses som röstmottagare och
ordförande och vice ordförande.
Beslutsunderlag
•

Ordförande och vice ordförande i valdistrikt 2009 (2009-03-18)

––––
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Dnr VN 09.07 110

§ 32 Kommunala bud ersätter institutionsröstning

Beslut
Valnämnden beslutar
att

kommunala bud ersätter institutionsröstningen där det är lämpligt,

att

valkansliet ska återkomma med en namnlista vid nästa möte med
valnämnden, samt

att

valkansliet får i uppdrag att ta fram rutiner för de kommunala
buden.

Bakgrund
Vid 2006-års allmänna val var valdeltagandet i institutionsröstningen
på de flesta håll mycket låg. Kommunen har möjlighet att utse
kommunala bud om behov finns. Kommunala bud kan t.ex. ersätta en
indragen institutionsröstning. Skillnaden är dock att det kommunala
budet måste, liksom alla andra bud, lämna in rösterna i en
röstningslokal för förtidsröstning eller i väljarens vallokal. Rösterna får
inte gå direkt in i kommunens administration av förtidsröster utan att ha
tagits emot av en röstmottagare.
Kommunen får själva bestämma ambitionsnivå, t.ex. vilka dagar och
vilka tider som det kommunala budet ska kunna vara tillgänglig för
väljare. En budröst får tidigast göras i ordning 24 dagar innan valet,
d.v.s. den 14 maj. Kommunen ska också se till att de som utses till
kommunala bud får tillräckligt utbildning. Valmyndigheten
tillhandahåller manual för kommunala bud.
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För att ersätta institutionsröstningen och samtidigt förbättra servicen för
allmänheten föreslår valkansliet att kommunala bud ska utses och att
valkansliet får i uppdrag att ta fram rutiner för dessa. Valkansliet ska
också återkomma med en namnlista på buden vid nästa möte med
valnämnden.
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Dnr VN 09.08 110

§ 33 Informations- och kommunikationsplan inför
2009-års val till Europaparlamentet

Beslut
Valnämnden beslutar
att

återkomma med beslut om Kommunikationsplan för
valnämndens arbete med 2009 års Europaparlamentsval,
Sundsvalls kommun, vid nästa sammanträde.

Bakgrund
Valkansliet har tagit fram ett föreslag till informations- och
kommunikationsplan för valnämndens arbete med 2009 års val till
Europaparlamentet.
Syftet med planen är att visa hur nämnden kommer att informera om
sina aktiviteter.

Beslutsunderlag
• Kommunikationsplan för valnämndens arbete med 2009 års
Europaparlamentsval, Sundsvalls kommun (2009-03-18)

––––
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Dnr VN 09.09 110

§ 34 Internkontrollens utformning samt en risk- och
väsentlighetsanalys för valnämndens arbete
under 2009

Beslut
Valnämnden beslutar
att

anta förslaget från valkansliet, samt

att

internkontrollen 2009 ska fokusera på tillgång till röstmottagare,
röstmottagarnas kompetens och granskning av inkomna röster,
samt

Bakgrund
I enlighet med ”Regler för ekonomistyrning i Sundsvalls kommun”
(antagna av kommunfullmäktige 2005-02-28), har varje nämnd
ansvaret för att skapa en god intern kontroll inom det egna
ansvarsområdet. Varje nämnd ska därför upprätta en årlig, eller flerårig
plan, för uppföljning av den interna kontrollen samt genomföra
relevanta kontrollåtgärder. Åtgärderna ska rapporteras till
kommunstyrelsen.
Valkansliet har därför tagit fram ett förslag för hur internkontrollen
inom valnämnden kan hanteras. Valkansliet har också upprättat en riskoch väsentlighetsanalys för valnämndens arbete under 2009. Utifrån
denna analys har valnämnden att besluta om vilka aktiviteter
internkontrollen ska fokusera på under 2009.
Beslutsunderlag
• Internkontrollens utformning samt en risk- och
väsentlighetsanalys för valnämndens arbete under 2009.
(Skrivelse 2009-03-10)
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Dnr VN 09.10 110

§ 35 Dokument- och arkivansvarig

Beslut
Valnämnden beslutar
att utse Ingela Lindqvist till dokument- och arkivansvarig för
valnämnden
Bakgrund
Kommunfullmäktige fastställde 2008-05-26 (§ 358) nya styrdokument
för dokument- och arkivhanteringen i Sundsvalls kommunkoncern.
Enligt de nya reglerna ska varje myndighet eller företag utse minst en
dokument- och arkivansvarig med uppgift att samordna eller själv svara
för de olika arbetsuppgifter som faller på myndigheten/företaget.
Den dokument- och arkivansvariges funktion och arbetsuppgifter
framgår av bilagan.
Valkansliet föreslår att valnämnden utser Ingela Lindqvist till
dokument- och arkivansvarig.
Beslutsunderlag
•
•

Åtgärder med anledning av nytt regelverk för dokument- och
arkivhanteringen i kommunkoncernen. 2009-03-02
Arbetsuppgifter för dokument- och arkivansvariga enligt
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens styrdokument (KF
2008-06-26)

––––
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Dnr VN 09.11 110

§ 36 Förtidsröstningens utformning i 2009 års val

Beslut
Valnämnden beslutar
att

förtidsröstning ska ske vid Handelsbanken i Liden,

att

förtidsröstning ska ske vid Selångers fotbollsklubbs kansli,

att

förtidsröstning ska ske vid Kommunhusets reception,

att

förtidsröstning ska ske vid Sundsvalls kommuns bokbuss,

att

förtidsröstning sker vid ordinarie öppethållande vid samtliga
röstningslokaler om inte annat har överenskommits, samt

att

kansliet får i uppdrag att komplettera med andra
röstningsställen vid behov.

Bakgrund
Valnämnden gav vid sammanträdet den 4 februari valkansliet i uppdrag
att ta fram förslag på kompletterande förtidsröstningsställen.
Valkansliet har därför varit i kontakt med Handelsbanken i Liden,
Selångers fotbollsklubb samt Sundsvalls stadsbibliotek angående
bokbuss.

––––
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