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Plelue

VALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2018-05-14

Plats och tid:

Nåsten, Stationsgatan 12, 18.30-20.00, ajournering 19.25-19.30.

Beslutande:

Caisa Lycken (MP), Ordförande
Jan Öhman (M), Vice ordförande
Anders Eriksson (S)
Anders A Aronsson (L)
Tone Tingsgård (S)

Ersättar Pia-Maria Ivarsson (MP)
e:
Ali Akis (V)
Kajsa Lindner (C)

Övriga: Armica Sundel chef
nämndadministration, Asa Tingström
valhandläggare, Samuel Lundström
nämndsekreterare.

Utses att justera: Jan Öman (M)
Justeringens
plats och tid:

Paragrafer: 19 - 27

Stationsgatan 12, den 22 maj

Underskrifter: \4,K.
Caisa_Lyeken, ordförande

Jan Öman, justerare

amuel--Lundströin, sekreterare
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Valnämnden

Datum:

2018-05-14

Anslag sätts upp:

2018-05-23

Förvaringsplats
för protokollet:

Sista dag för överklagande:

2018-06-13

och Stationsgatan 12
Uppsala.se
—

Underskrift:

Samuel Lundström, sekreterare
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-05 -14

§ 19

Val av justeringsdag och justeringsperson
Beslut
Valnämnden beslutar
att utse Jan Öman (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 22 maj.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-05 -14

§ 20

Fastställande av föredragningslista
Beslut
Valnämnden beslutar
att fastställa utsänd föredragningslista med följande ändringar:

Ärende 8
Institutionsröstning
Ärendet stryks.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2018-05-14

§21

Öppettider röstningslokaler för förtidsröstning 2018
VLN-2018-0018
Beslut
Valnämnden beslutar
att godkänna öppettider för röstningslokaler för förtidsröstning 2018 enligt upprättat förslag
bilaga 1 daterad 2018-05-09, samt
att delegera till presidiet att fatta beslut om återstående öppettider och, vid behov, justeringar av
redan beslutade öppettider.

Sammanfattning
För att komplettera tidigare beslut om röstningslokaler för förtidsröstning behöver valnämnden fatta
beslut om öppettider för röstningslokaler för förtidsröstning i valen till riksdag, kommun- och
landstingsfullmäktige. Kommunledningskontoret har i förslaget tagit hänsyn till tillgänglighet för
medborgarna, rådande förutsättning vid röstningslokalerna samt antalet tidigare mottagna röster.
Det föreslås också att valnämnden delegerar till presidiet att ta beslut om öppettider för de
återstående röstningslokalerna.
Beslutsunderlag
I ärendet föreligger kommunledningskontorets förslag till beslut daterat 2018-05-09.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-05-14

§ 22

Utbildning av röstmottagare inför val till riksdag, kommun- och
landstingsfullmäktige 2018
7
Beslut
Valnämnden beslutar
att fastställa utbildningsdagar för röstmottagare hösten 2018 enligt bilaga 1 daterad 2018-0504, samt
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att i samråd med valnämnden planera dessa
utbildningar.

Sammanfattning
Enligt vallagen får endast den röstmottagare som fått sådan utbildning som krävs för uppdraget
förordnas som röstmottagare (Vallagen 3 kap §5). Valnämnden ska därför ordna utbildningar för
samtliga röstmottagare. Kommunledningskontorets bedömning är att utbildningen bör ske i nära
anslutning till valet för att informationen ska vara så aktuell som möjligt. Sammanlagt planeras 14
tillfällen varav två inriktade på förtidsröstning och ett främst riktat till reserver. Utbildningarna
föreslås äga rum på kvällstid, måndag till torsdag mellan den 13 augusti och den 5 september enligt
förslag i bilaga 1. Gällande utbildning inför förtidsröstningen erbjuds enligt förslaget
utbildningstillfälle både dagtid och kvällstid. Vid behov kan ytterligare ett tillfälle förläggas till den
6 september. Kommunledningskontoret föreslår att planeringen inför utbildningarna genomförs i
samråd med valnämnden.
Beslutsunderlag
I ärendet föreligger kommunledningskontorets förslag till beslut daterat 2018-05-07.

Justerandes sign
,

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-05 -14

§ 23

Ekonomiuppföljning per mars samt verksamhetsuppföljning per april 2018
VLN-2018-0028
Beslut
Valnämnden beslutar
att godkänna ekonomiuppföljning per mars samt verksamhetsuppföljning per april 2018.

Sammanfattning
Valnämndens nettokostnader uppgår till 0,1 mnkr vilket är 0,3 mnkr lägre än budgeterat.
Kostnaderna kommer senare under året och per mars prognostiserar valnämnden ett utfall för
helåret enligt budget. Avvikelsen mellan föregående år och helårsprognos förklaras av
lönekostnader för valet som hålls i september. Valnämnden har två uppdrag i 2018 års
verksamhetsplan, ett om att öka valdeltagandet och ett om att öka tillgängligheten. Nämnden har en
respektive två åtgärder kopplade till uppdragen och samtliga åtgärder är påbörjade.
Beslutsunderlag
I ärendet föreligger kommunledningskontorets förslag till beslut daterat 2018-05-07.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7(10)

flupPlalue

VALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2018-05 -14

§ 24

Kompletterande beslut avseende rekrytering av röstmottagare
och arvode för reserver på valdagen
VLN-2018-0014
Beslut
Valnämnden beslutar
att delegera till valnämndens ordförande att förordna röstmottagare till förtidsröstning, valdag
och valnämndens preliminära rösträkning (onsdagsräkningen), inklusive extra rösträknare och
reserver på valdagen,
att valkansliet får i uppdrag att rekrytera extra röstmottagare till de valdistrikt som delar
byggnad med andra valdistrikt för att de även ska kunna ha guider/vägvisare utanför lokalen,
att uppdra till valkansliet att rekrytera reserver till valdagen, samt
att arvode om 500 kronor ska utgå till reserver på valdagen. Inträder de i tjänst utgår arvode
för röstmottagare alternativt extra räknare istället.

Sammanfattning
Vid valnämndens sammanträde den 31 januari 2018 beslutade valnämnden om arvode för
röstmottagare samt antal röstmottagare. För att underlätta rekryteringsprocessen föreslås att
ordförande i valnämnden får delegation på att förordna röstmottagare till förtidsröstning, valdag och
valnämndens preliminära rösträkning (onsdagsräkningen), inklusive extra rösträknare och reserver
på valdagen. Kommunen har ett flertal valdistrikt som delar byggnader och för att underlätta för
väljarna behövs det personer som visar väljarna vart de ska gå, precis som vid tidigare val. Det
föreslås därför att valkansliet får i uppdrag att rekrytera extra röstmottagare till de valdistrikt som
delar byggnad med andra valdistrikt för att de även ska kunna ha guider/vägvisare utanför lokalen.
Det förekommer även ett visst bortfall av röstmottagare vid varje val vilket gör att det behöver
finnas reserver som kan hoppa in med kort varsel. Valkansliet föreslås få i uppdrag att rekrytera ett
antal reserver som kan hoppa in vid behov. Ett arvode på 500 kronor föreslås utgå till reserverna för
att de ska boka upp sig för att stå standby och redo att hoppa in redan tidigt på söndagsmorgonen.
Inträder de i tjänst utgår arvode för röstmottagare alternativt extra räknare istället. Även reserverna
kommer att gå den obligatoriska utbildningen, samma vecka som valdagen är, för att kunna hoppa
in direkt.
Beslutsunderlag
I ärendet föreligger kommunledningskontorets förslag till beslut daterat 2018-05-11.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8(10)

2 upektagi

VALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2018-05-14

§ 25

Utse dataskyddsombud
VLN-2018-0029
Beslut
Valnämnden beslutar
att till dess upphandling av dataskyddsombud avslutats, utse stadsjuristen till
dataskyddsombud, samt
att godkänna att till dataskyddsombud utse den som kommunstyrelsen kommer att teckna
avtal med efter avslutad upphandling.

Sammanfattning
Dataskyddsförordningen, eller GDPR (som är en förkortning för General Data Protection
Regulation), ersätter personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. De nya reglerna börjar då gälla
direkt utan någon övergångsperiod. Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får
behandla personuppgifter. Kommunstyrelsen och övriga nämnder i kommunen är myndigheter och
måste, enligt den nya lagen, utse dataskyddsombud. Det är varje självständig nämnd som är
personuppgiftsansvarig för behandlingar inom sitt verksamhetsområde och som ansvarar för att utse
ett ombud. Bestämmelsen omfattar även gemensamma nämnder. Dataskyddsombudet ska ha en
oberoende ställning och ska inte ta emot instruktioner eller utsättas för påtryckningar eller
sanktioner som syftar till att påverka hur uppdraget genomförs. Ombudet ska rapportera direkt till
organisationens högsta förvaltningsnivå, för t.ex. kommuner kommundirektör med ledningsgrupp.
Uppsala komman har bestämt en intern organisation på kommunledningskontoret för kommunens
informations- och IT-säkerhetsarbete, vilket innefattar kommunens arbete med att på olika sätt
skydda kommunens information, inklusive kommunens personuppgiftsbehandlingar. Organisationen
kommer att fungera som stöd till förvaltningarna i deras arbete med informations- och IT-säkerhet.
Kommunstyrelsen kommer att genomföra en upphandling av gemensamt dataskyddsombud för samtliga
nämnder. Intill dess upphandlingen är avslutad, kommer funktionen som dataskyddsombud att bäras av
stadsjuristen.
Beslutsunderlag
I ärendet föreligger kommunledningskontorets förslag till beslut daterat 2018-05-07.

Justerandes sign
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VALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-05-14

§ 26

Återrapporteringar
Jan Öman (M) och Anders Eriksson (S) rapporterar från Valkonferens 2018, 7-8 maj.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2018-05-14

§ 27

Informationsärenden
Annica Sundel informerar om förberedelserna inför de allmänna valen 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

