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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Bertil Näsberg
med Birger Hjörleifsson som ersättare.
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VN 10.09 110

§ 25 Valnämndens delårsrapport 2
Beslut
Valnämnden beslutar
att

godkänna delårsrapport 2 för valnämnden, samt

att

överlämna den till kommunstyrelsekontoret

Bakgrund
Då valet hålls i september månad kommer största kostnaderna efter
valet. Inga avvikelser från prognosen vid granskning av utfallet per
augusti 2010.Valkansliet föreslår valnämnden att besluta att godkänna
delårsrapport 2 samt överlämna den till kommunstyrelsekontoret senast
den 10 september 2010.

Beslutsunderlag
• Valnämndens delårsrapport 2
––––
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§ 26 Information från valkansliet
Beslut
Valnämnden beslutar
att

notera informationen

Bakgrund
Valkansliet informerade om verksamheten inför valet.

––––
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VN 10.10 110

§ 27 Förordnande av röstmottagare vid
förtidsröstningen
Beslut
Valnämnden beslutar
att

till röstmottagare utse personal vid förtidsröstningsställen
och de namngivna personerna i den bilagda listan samt,

att

uppdra till kansliet att komplettera listan samt utse nya
röstmottagare vid behov

Bakgrund
Förtidsröstning sker vid stadsbibliotekets huvudbibliotek, de elva
närbiblioteken, bokbussen, Mittuniversitetets bibliotek, Handelsbanken
Liden, Selångers fotbollsklubbs kansli samt kommunhusets reception.
De föreslagna röstmottagarna är dels verksamheternas ordinarie
personal samt extra personal under valet.
Valkansliet föreslår nämnden besluta att utse dessa personer till
röstmottagare vid förtidsröstningen i valet 2010 samt uppdra till
kansliet att komplettera listan vid behov, t e x om någon utav dessa får
förhinder och därför måste bytas ut.

Beslutsunderlag
• Externa förtidsröstmottagare i valet 2010

––––
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VN 10.11 110

§ 28 Förtidsröstning i Birsta City samt på
Sundsvalls sjukhus
Beslut
Valnämnden beslutar
att

förtidsröstning ska ske på Sundsvalls sjukhus under sista
veckan före valet måndag – fredag kl. 11.00 -19.00, samt

att

förtidsröstning ska ske på Birsta City den 7 och den 14
september kl. 16.00 – 20.00

Bakgrund
Förtidsröstning kan inte ske vid sjukhusbiblioteket i 2010-års val
eftersom det har öppet endast för landstingsanställda från årsskiftet.
Nämnden gav därför kansliet i uppdrag att ordna förtidsröstning i
Sundsvalls sjukhus under sista veckan före valet.
Valkansliet fick också i uppdrag av nämnden att undersöka möjligheten
för förtidsröstning på Birsta city. Valkansliet föreslår, efter samråd med
marknadsansvarig för IKANO-Birsta, att förtidsröstning sker vid Birsta
City den 7 samt den 14 september då IKANO-Birsta har extraöppet.
––––
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VN 10.12 110

§ 29 Ersättning till mottagare i
valnattsorganisationen
På grund av jäv deltog inte Veronica Österlund(S), Stefan Aronsson(S)
samt Birger Hjörleifsson(MP) i handläggningen.(KL 6:24)
Beslut
Valnämnden beslutar
att

ersättningen till mottagare i valnattsorganisationen är
1500 kronor

Bakgrund
Tidigare har ersättning för uppdraget varit 1000 kronor, endast
röstmottagarnas ersättning har ändrats de senaste åren. Då det under de
allmänna valen vanligtvis är mycket arbete utan möjlighet till rast
under flera timmar samt att arbetet utförs under obekväm arbetstid
under valnatten bör det vara rimligt med en höjning av ersättningen till
mottagarna i valnattsorganisationen inför årets val.
Valkansliet föreslår nämnden besluta att 1500 kronor utgår som
ersättning till mottagare i valnattsorganisationen.
––––
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§ 30 Genomgång av manual inför
Onsdagsräkningen, 22 september

Beslut
Valnämnden beslutar

att

––––

notera informationen

