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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Anette Nordstedt
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§ 8 Förtidsröstning i anslutning till de omval som
kommer att genomföras söndagen den 15 maj 2011,
i Västra Götalands län och Örebro kommun
Beslut
Valnämnden beslutar
att

ge valkansliet i uppdrag att i anslutning till de omval som
kommer att genomföras söndagen den 15 maj 2011, i
Västra Götalands län och Örebro kommun, ordna
förtidsröstning i Sundsvalls kommun.

Bakgrund
Söndagen den 15 maj 2011 kommer kommunerna i Västra Götalands
län samt Örebro kommun genomföra omval. Det är upp till respektive
kommun att besluta om att ordna med förtidsröstning. Beslutar
kommunen att ordna förtidsröstning ska anmälan ske till
Valmyndigheten.
Kommuner som inte omfattas av omvalet men som anordnar förtida
röstning vid omvalet, får statligt bidrag med 125tkr. Detta bedöms
täcka de kostnader som uppkommer i samband med förtidsröstningen.
En kommun som får detta bidrag är skyldig att betala tillbaka de medel
som inte används vid förtidsröstningen.
I egenskap av universitetsstad bör det även i Sundsvall finnas möjlighet
för de väljare som vistas här under omvalsperioden att rösta. Det bör
även i detta val erbjudas väljare dubblettröstkort.
Valkansliet föreslår nämnden att besluta att i anslutning till de omval
som kommer att genomföras söndagen den 15 maj 2011, i Västra
Götalands län och Örebro kommun, ordna förtidsröstning i Sundsvalls
kommun samt erbjuda de väljare, som är i behov av detta,
dubblettröstkort.
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§ 9 Förtidsröstning i kommunhusets reception samt
förordnade av röstmottagare
Beslut
Valnämnden beslutar
att

förtidsröstning ska ske i kommunhusets reception under
förtidsröstningsperioden 5-13 maj, måndag – fredag enligt
ordinarie öppettider samt lördagen den 14 maj samt
söndagen den 15 maj kl.11.00 -15.00

att

till röstmottagare, under förtidsröstningsperioden utse den
ordinarie personalen i kommunreceptionen

Bakgrund
Utvärderingarna av valen 2006,2009 samt 2010 visade att det
fungerade mycket bra med förtidsröstning i kommunhusets reception.
Kommunhuset är en centralt belägen förtidsröstlokal som många
känner till vart den är belägen. Valkansliet föreslår därför att
valnämnden beslutar att kommunreceptionen i kommunhuset även i
omvalet 2011 ska vara förtidsröstningsställe.
De föreslagna röstmottagarna består av verksamhetens ordinarie
personal. Dessa har erfarenhet av förtidsröstmottagning sen tidigare
val. Valkansliet föreslår nämnden besluta att utse dessa personer till
röstmottagare vid förtidsröstningen.
Öppettiderna ska anpassas till när väljarna förväntas rösta. Antalet
röstande brukar öka under sista veckan före valdagen, och antal som
förtidsröstar under valhelgen har ökat de senaste valen. Det kan vara
skäl till att erbjuda väljarna möjlighet att rösta under omvalshelgen den
14-15 maj.
Valkansliet föreslår att förtidsröstmottagning i kommunreceptionen
hålls öppet under förtidsröstningsperioden 5-13 maj, måndag – fredag
enligt ordinarie öppettider 8.00 – 17.00 samt lördagen den 14 maj samt
söndagen den 15 maj kl.11.00 -15.00
––––
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§ 10 övrig punkt

Beslut
Valnämnden beslutar
att

ge ordförande, vice ordförande samt valnämndens
sekreterare i uppdrag att upprätta ett förslag på nytt
reglemente för valnämnden

Bakgrund
Valnämndens nuvarande reglemente är beslutat 2004 och nämnden
anser att den bör revideras.
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