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Protokollet omfattar §§ 11-16
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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Birger
Hjörleifsson med Eva Samuelson som ersättare.
––––
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§ 11 Information från valkansliet
Beslut
Valnämnden beslutar
att

notera informationen.

Bakgrund
Valkansliet presenteras för nämnden. Valkansliet informerar om
planeringen och arbetet inför valet 2010.
––––
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§ 12 Valnämndens årsredovisning 2009
Beslut
Valnämnden beslutar
att

godkänna årsredovisningen för 2009 och översända den
till kommunstyrelsen.

Bakgrund
Valnämndens budget för 2009 var 2 842 tkr. Intäkterna justerades
senare till 2 822 tkr och utfallet blev 1 969 tkr kronor, det vill säga ett
överskott på 853 tkr.
Valnämnden har tre övergripande mål för sin verksamhet:
• Hög säkerhet i valprocessen (valhemligheten)
• Ekonomi i balans
• Nöjda brukare
Med hög säkerhet i valprocessen menas att inga fel skall uppstå i
samband med valen och att valhemligheten kan garanteras. För att detta
mål skall uppnås måste nämnden arbeta med tydliga rutiner och
utbildning av röstmottagarna i syfte att säkra deras erforderliga
kompetens. Med ekonomi i balans avses att nämnden skall genomföra
sina uppgifter på ett sådant sätt att den årliga budgeten för
verksamheten hålls. Måluppfyllelsen redovisas årligen i
årsredovisningen. Med nöjda brukare menas att de röstberättigade ska
få god information om valprocessen och att röstmottagare ska uppfatta
valnämnden som en god samarbetspartner. Bedömningen är att
samtliga mål är uppnådda.
Beslutsunderlag
• Ekonomisk årsrapport 2009

––––
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§ 13 Informations – och kommunikationsplan inför
2010-års val
Beslut
Valnämnden beslutar
att

anta Informations- och kommunikationsplan för
valnämndens arbete med 2010 års val efter nämndens
korrigeringar.

Bakgrund
Valkansliet har tagit fram ett förslag till informations- och
kommunikationsplan för valnämndens arbete med 2010 års val
Genom det kommunikativa arbetet ska Sundsvalls kommuns
målgrupper få kunskap om valet. Målgruppen ska veta att de kan rösta,
var de gör det och hur de gör det. De övergripande målen handlar om
att ge kunskap. Målgruppen ska ha kunskap om att använda sig av de
informationskanaler som finns, främst på webben.
Överläggningar
Nämnden tar upp ett par detaljer i planen som bör korrigeras.
Beslutsunderlag
• Informations- och kommunikationsplan för valnämndens arbete
med 2010 års val

––––
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Utdragsbestyrkande
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§ 14 Utformning av förtidsröstning vid allmänna
valen 2010
Beslut
Valnämnden beslutar
att

förtidsröstning ska ske vid stadsbibliotekets
huvudbibliotek, de 11 närbiblioteken och bokbussen,

att

förtidsröstning ska ske vid Mittuniversitetets bibliotek,
Handelsbanken Liden, Selångers fotbollsklubb samt
kommunhusets reception,

att

uppdra åt valkansliet att ordna förtidsröstning i Sundsvalls
sjukhus under sista veckan före valet,

att

extra förtidsröstning på valdagen ska ske i Järkvissle och i
Anundgård,

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
Utvärderingarna av valen 2006 samt 2009 visade att det fungerade
mycket bra med förtidsröstning vid biblioteken och att speciellt många
röstade i Kulturmagasinet. Valkansliet föreslår därför att valnämnden
beslutar att biblioteken i kommunen även i valet 2010 ska vara
förtidsröstningsställen.
Förtidsröstning kan inte ske vid sjukhusbiblioteket i 2010-års val
eftersom det har öppet endast för landstingsanställda från årsskiftet.
Valkansliet föreslår därför att nämnden ger kansliet i uppdrag att ordna
förtidsröstning i Sundsvalls sjukhus under sista veckan före valet.
––––
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§ 15 Lika Värda – Inbjudan att delta i Sundsvalls
kommuns förbättringsarbete Lika Värda – för
likvärdig och jämställd service 2009-2010
Beslut
Valnämnden beslutar
att Veronica Österlund, Birger Hjörleifsson och Eva Samuelson bildar
en arbetsgrupp som ska jobba med Lika Värda, samt
att Veronica Österlund är sammankallande.

Bakgrund
Sundsvalls kommun deltar i SKL:s ”Program för Hållbar Jämställdhet”
tillsammans med ca 70 andra kommuner, landsting och regionförbund i
Sverige. Varje län har minst ett utvecklingsarbete. Vi har fått bidrag
med 1,3 mkr för att nämnderna ska utveckla politiska mål och
indikatorer som ska säkra en likvärdig, jämställd och icke
diskriminerande service till alla brukare och invånare.
KFN hade en arbetsgrupp sedan tidigare, SoTN, SBN, NAVI och BUN
utsåg sina arbetsgrupper och inledde arbetet under hösten. 2010 är
målet att resterande nämnder MN, SN, KS, ÖFN, Revisions-nämnden
och Valnämnden kommer med. Varje nämnd ska bilda varsin
arbetsgrupp, utveckla mål och inriktningar samt titta på indikatorer för
likvärdig och jämställd service.
Arbetsgrupperna har i uppgift att i nämnden
• initiera aktivitet/aktiviteter och inspirera till förtydligade mål
• föreslå direkta målformuleringar eller begäran om analyser inom
verksamhetsområdet
Beslutsunderlag
• Sundsvalls kommuns förbättringsarbete Lika Värda – för
likvärdig och jämställd service 2009-2010. Skrivelse 2010-0122.
––––
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§ 16 Lätt att rösta – Inbjudan till idé- och
erfarenhetskonferens om valdeltagande
Beslut
Valnämnden beslutar
att Ingela Lindqvist och Veronica Österlund ska få åka på konferensen.
Bakgrund
Valnämnderna arrangerar valen. Men kan de också arbeta för att
öka valdeltagandet? Denna fråga har lyfts i många kommuner och
landsting mot bakgrund av att deltagandet varierar mellan olika
grupper i samhället. Under de senaste åren har många valnämnder
fått en mer aktiv roll i arbetet för att öka valdeltagandet. SKL bjuder
därför in till konferens i Stockholm den 7 april. Konferensen vänder sig
till politiker och sekreterare i valnämnderna i kommuner och landsting.
Beslutsunderlag
• Lätt att rösta – en utmaning för valnämnden
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

