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Olof Andersson
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Bevis/anslag
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Namnförtydligande

Ingela Lindqvist
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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Birger
Hjörleifsson med Christina Engholm som ersättare.
––––
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§ 33 Rapport från Stefan Aronsson och Birger
Hjörleifsson
Beslut
Valnämnden beslutar
att

uppdra till kansliet att komplettera uppföljning
/handlingsplanen med de synpunkter som framkommit i
rapporten

Bakgrund
Birger Hjörleifsson och Stefan Aronsson besökte ett antal vallokaler på
valdagen och delger i en rapport sina sammanställda iakttagelser och
synpunkter

Beslutsunderlag
• Rapport till valnämnden
––––
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§ 34 Nämndsledamöternas synpunkter rörande
valet 2010
Beslut
Valnämnden beslutar
att

uppdra till kansliet att komplettera uppföljning /handlingsplanen med de synpunkter som framkommit
under nämndsmötet

Bakgrund
Valnämndens ledamöter delger sina synpunkter rörande valet 2010

––––
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§ 35 Allmän information av valet 2010
Beslut
Valnämnden beslutar
att

notera informationen

Bakgrund
Av 74602 röstberättigade var det 63157 som röstade i årets val.
Valdeltagandet i 2010-års val:84,6% att jämföra med 2006-års val då
deltagandet var 81,8%.
Röstmottagarna upplevde att vallokalerna var välbesökta under
valdagen. Trots att ytterligare en röstmottagare tillkommit per
valdistrikt samt att förtidsrösterna anlände före kl. 10.00 som utlovats
upplevde de flesta röstmottagare vissa svårigheter att hinna med
granskningen av förtidsrösterna under dagen.
I Sundsvall förtidsröstade 24 661 personer i valet 2010,detta är den
sammanlagda summan som även inkluderar de röster som inkommit
från institutioner, skolor samt med kommunalt bud.
Beslutsunderlag
• Synpunkter i valet 2010/handlingsplan

––––
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§ 36 Ekonomisk rapport
Beslut
Valnämnden beslutar
att

notera informationen

Bakgrund

Beslutsunderlag
• Ekonomisk rapport 2010-11-23

––––
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§ 37 Förtidsröstningen i Birsta City samt på
Sundsvalls sjukhus
Beslut
Valnämnden beslutar
att

notera informationen

Bakgrund
Nämnden gav kansliet i uppdrag att ordna förtidsröstning i Sundsvalls
sjukhus under sista veckan före valet, måndag – fredag kl. 11.00 19.00, då förtidsröstning inte kunde ske vid sjukhusbiblioteket i 2010års val eftersom det har öppet endast för landstingsanställda från
årsskiftet.
Valkansliet fick också i uppdrag att ordna förtidsröstning på Birsta city.
Efter samråd med marknadsansvarig för IKANO-Birsta samt nämnden,
organiserades förtidsröstning vid Birsta City den 7 samt den 14
september kl. 16.00 – 20.00 då IKANO-Birsta hade extraöppet.
Möjlighet att skriva ut röstkort på plats fanns vid samtliga tillfällen. I
förtidsröstlokalen på Birsta City röstade 248 st. och på Sundsvalls
sjukhus var det 1257 st. röster som togs emot.
––––

