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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Sune Uhlin med
Veronica Österlund som ersättare.
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§ 37 Information från valkansliet

Beslut
Valnämnden beslutar
att

notera informationen

Bakgrund
Ordförande informerar om att valnämnden fått ansvarsfrihet av
fullmäktige.
Valkansliet informerar om förberedelserna inför valet.
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Dnr VN 09.04 110

§ 38 Vallokaler i 2009-års val till Europaparlamentet

Beslut
Valnämnden beslutar
att

godkänna föreslagna lokaler enligt den nya reviderade listan,
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. Sedan
nämndssammanträdet i mars har kansliet fått göra en del revideringar i
listan efter kontakter med distriktsordföranden och lokalansvariga. Det
handlar i första hand om att undvika att öppna hela skolor som en del
larm- och låsanordningar medför. Valkansliet bedömer att de nya
lokaler som tagits fram i samarbete med lokalansvariga på skolorna
följer de krav som ställs.

Beslutsunderlag
• Förteckning över vallokaler 2009-05-06
––––
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Dnr VN 09.14 110

§ 39 Förordnande av röstmottagare
Beslut
Valnämnden beslutar
att

utse ordförande respektive vice ordförande i valdistrikt enligt den
kompletterade listan,

att

utse de övriga namngivna personerna i listan till röstmottagare,

att

uppdra till kansliet att komplettera listan,

att

uppdra till kansliet att utse nya ordförande, vice ordförande och
röstmottagare om någon avanmäler sig, samt

att

kansliet får i uppdrag utse ersättare för röstmottagare.

Bakgrund
Vid förra valnämndsmötet fick valnämnden i uppdrag att komplettera
listan med ordförande och vice ordföranden. Detta är nu gjort, även om
den fortfarande kan förändras. Valkansliet har gjort en gemensam lista
på alla röstmottagare och där ingår också ordförande och vice
ordförande.

Beslutsunderlag
• Röstmottagare i valdistrikt 2009 (2009-05-14)
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Dnr VN 09.015 110

§ 40 Arvode reserver och valnatten

Beslut
Valnämnden beslutar
att

arvodet för reserver för röstmottagare ska vara 500 kronor,

att

om reserverna inkallas får de samma arvode som de ordinarie
röstmottagarna, samt

att

personer som jobbar med att ta emot rösterna från distrikten på
valnatten får ett arvode på 900 kronor.

Bakgrund
Erfarenheten säger att det alltid behöver kallas in reserver sent, till och
med på morgonen valdagen. Kansliet bedömer att det är nödvändigt att
erbjuda personer som är villiga att stå på en reservlista och vara
beredda att med mycket kort varsel kallas in till tjänstgöring får en
ersättning för detta.
Mottagandet av röster från valdistrikten på valnatten kräver en viss
personalstyrka utöver ordinarie valkansli. Valkansliet föreslår att de
personer som kallas in för tjänstgöring valnatten får ett arvode på 900
kronor.
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Dnr VN 09.07 110

§ 41 Institutionsröstning och kommunala bud
Beslut
Valnämnden beslutar
att

institutionsröstning ska ske enligt bifogad lista,

att

kommunala bud ska besöka institutioner enligt bifogad lista,

att

allmänheten som önskar nyttja det kommunala budet anmäler sig
senast den 20 maj, samt

att

utse följande personer till kommunala bud: Hans Engqvist, Maria
Söderberg, Camilla Nordlander, Rut Eriksson.

Bakgrund
Vid förra valnämndsmötet beslutade nämnden att kommunala bud
skulle ersätta institutionsröstning där det är lämpligt, att valkansliet
skulle återkomma med en namnlista vid nästa möte med valnämnden,
samt att valkansliet får i uppdrag att ta fram rutiner för de kommunala
buden.
Rutinerna för det kommunala budet är framtagna. Det kommunala
budet fungerar också som röstmottagare vid den institutionsröstning
som planeras ske. Bedömningen är att de institutioner som hade många
röstande vid förra valet får behålla institutionsröstningen och de
institutioner som hade få röstande får besök av det kommunala budet
enligt överenskommelse.
Beslutsunderlag
•

Institutionsröstning och kommunala bud (2009-05-14)
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Dnr VN 09.016 110

§42 Reseersättning

Beslut
Valnämnden beslutar
att

reseersättningen fastställs till 18,50 kronor per mil.

att

reseersättning betalas ut till dem som har mer än 10 kilometer
enkel resa till kommunhuset,

att

reseersättningen gäller distansen för enkel resa minus 10
kilometer,

att

reseersättning betalas ut valnatten när rösterna lämnas i
kommunhuset,

att

reseersättning betalas ut vid utbildningarna den 18, 19 och 27
maj, samt

att

reseersättningen betalas ut till de personer som fyller i
reseersättningslistan vid de olika tillfällena.

Bakgrund
Valkansliet föreslår att de personer som har lång väg till kommunhuset
valnatten och vid den allmänna informationen den 18, 19 och 27 maj
kan få reseersättning. Att de får ersättning fram till en mil från
kommunhuset är för att undvika gränsdragningsproblem med de som
bor någon eller några kilometer över gränsen.

––––
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Dnr VN 09.017 110

§ 43 Kaffekassa

Beslut
Valnämnden beslutar
att

kaffekassan för valdistrikten är 400 kronor.

Bakgrund
Ordförande för valdistrikten brukar få en kassa för att inhandla
förtäring för röstmottagarna på valdagen. Valkansliet föreslår att
beloppet blir 400 kronor precis som förra valet.

––––
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Dnr VN 09.09 110

§ 44 Informations- och kommunikationsplan

Beslut
Valnämnden beslutar
att

godkänna informations- och kommunikationsplanen efter av
nämnden föreslagna revideringar.

Bakgrund
Valkansliet har tagit fram en informations- och kommunikationsplan.

Överläggning
”Den breda massan” ersätts med ”så många väljare som möjligt” efter
diskussion i nämnden.
Beslutsunderlag
• Kommunikationsplan för valnämndens arbete med 2009 års
Europaparlamentsval, Sundsvalls kommun
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Dnr VN 09.018 110

§ 45 Delårsrapport

Beslut
Valnämnden beslutar
att godkänna delårsrapporten.
Bakgrund
Valkansliet har tagit fram en delårsrapport som lämnats till
ekonomiavdelningen. Eftersom i stort sett alla utgifter kommer i juli
och augusti säger inte delårsrapporten så mycket.
Beslutsunderlag
•

Valnämndens delårsrapport 1 2009
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