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fä (mente VALNÄMNDEN 

Plats och tid: 

Beslutande: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-29 

Vattenhästen, Stationsgatan 12, 15:00-17:00 

Johan Pelling (S), Ordförande 
Tone Tingsgård (S) 
Kajsa Lindner (C) 
Abbas Al-Janabi (S) 
Mie Karlström (L) 
Hossein Aminaey (S) 
Kerstin Ramden (S) 

Övriga: Åsa Nilsson-Bjervner kanslichef, 
Sofie Blomgren projektledare, Åsa 
Tingström valhandläggare, Samuel 
Lundström nämndsekreterare. 

Samue undström ekreterare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: Valnämnden 
Datum: 2019-01-29 
Datum för 2019-02-12 
anslags uppsättande: 

Sista dag för överklagande: 2019-03-05 

Samuel Lundström 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

upelalue VALNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-29 

§ 1 

Val av justeringsperson och justeringsdag 

Beslut 
Valnämnden beslutar 

att utse Kajsa Lindner (C) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 11 
februari. 

Utdragsbestyrkande 
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2 upekelue VALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-29 

§2 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Valnämnden beslutar 

att fastställa utsänd föredragningslista med följande tillägg: 

Ärende 
Deltagande i konferenser och möten 
Ett säkert val - lärdomar och nyheter, Sveriges kommuner och landsting, 12 mars och 26 mars, 
Stockholm. 

Justerandes sign 

   

Utdrag sb estyrkande 
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2uPente VALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-29 

§3 

Verksamhetsplan och budget för valnämnden 2019 
VLN-2018-0098 

Beslut 
Valnämnden beslutar 

att anta verksamhetsplan och budget 2019, samt 

att i verksamhetsplan och budget 2019 revidera uppdrag 2.1.1 enligt följande: Beakta säkerhets-
och trygghetsaspekten vid inventering av vallokaler inför beslut om vilka lokaler som ska användas. 
Säkerhets- och trygghetsaspekten ska även utgöra en del av utbildningen av röstmottagare samt 
beaktas vid bemanning av vallokaler och lokaler för förtidsröstning." 

Yrkanden 
Johan Pelling (S) yrkar att i verksamhetsplan och budget 2019 revidera uppdrag 2.1.1 enligt 
följande: Beakta säkerhets- och trygghetsaspekten vid inventering av vallokaler inför beslut om 
vilka lokaler som ska användas. Säkerhets- och trygghetsaspekten ska även utgöra en del av 
utbildningen av röstmottagare samt beaktas vid bemanning av vallokaler och lokaler för 
förtidsröstning." 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer sitt ändringsyrkande mot avslag och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Sammanfattning 
Vid sitt sammanträde den 10— 11 december 2018 beslutade kommunfullmäktige om Mål och 
budget 2019 med plan för 2020-2021. I Mål och budget finns några uppdrag riktade till alla 
nämnder och av dessa föreslås valnämnden anta åtgärder då de ligger inom nämndens 
verksamhetsområde. Dessutom har valnämnden ett delat uppdrag med kommunstyrelsen där 
åtgärder föreslås. Valnämnden har tilldelats ett kommunbidrag i Mål och budget motsvarande 5 898 
tkr. Utöver det tillkommer ett statsbidrag från Valmyndigheten om 4 100 tkr. Därutöver kommer 
nämnden under våren erhålla ytterligare statsbidrag med anledning av förändringar i vallagen. Det 
extra statsbidraget beräknas till ca 770 tkr och nämndens ökade kostnader beräknas motsvara denna 
summa. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kommunledningskontorets förslag till beslut 2019-01-19. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-29 

§4 

Transport, sortering och förvaring av förtidsröster vid valet till 
Europarlamentet 2019 
VLN-2019-0008 

Beslut 
Valnämnden beslutar 

att uppdra till kommunledningskontoret att upphandla tjänst för transport, sortering och 
förvaring av förtidsröster vid valet till Europaparlamentet 2019, samt 

att delegera till presidiet att teckna avtal rörande transport, sortering och förvaring av 
förtidsröster vid valet till Europaparlamentet 2019. 

Sammanfattning 
Under förtidsröstningen som pågår mellan 8 maj och 26 maj behöver valnämnden hantera 
logistiken kring förtidsrösterna, vilket innebär hämtning av förtidsröster från röstningslokaler, 
förvaring under förtidsröstningsperioden samt sortering i valdistrikts- och röstlängdsordning. 
Valnämnden föreslås delegera till kommunledningskontoret att sköta upphandling av tjänst 
för transport, sortering och förvaring av förtidsröster vid valet till Europaparlamentet 2019. 
Kommunledningskontoret ska under upphandlingen hålla presidiet informerat. 
Valnämnden föreslås också delegera till presidiet att teckna avtal för transport, sortering och 
förvaring av förtidsröster vid valet till Europaparlamentet 2019. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kommunledningskontorets förslag till beslut 2019-01-22. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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fAupekeloi VALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-29 

§5 

Delegering av avtalsteckning rörande vallokaler och röstningslokaler vid valet 
till Europaparlamentet 2019 
0326 

Beslut 
Valnämnden beslutar 

att delegera till kanslichef att teckna avtal med fastighetsägare/hyresvärd rörande tillgång till 
vallokaler och röstningslokaler. 

Sammanfattning 
I arbetet med att boka vallokaler och röstningslokaler inför valet till Europaparlamentet 2019 
kan kommunen behöva teckna avtal med fastighetsägare/hyresvärd för att få tillgång till 
lokalerna. Kommunledningskontoret föreslår därför att det delegeras till kanslichef att teckna 
sådana avtal. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kommunledningskontorets förslag till beslut 2019-01-22. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-29 

§6 

Arvoden för röstmottagare och övriga ersättningar för valet till 
Europaparlamentet 2019 
VLN-2019-0005 

Beslut 
Valnämnden beslutar 

att fastställa arvoden och övriga ersättningar i enlighet med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 
Inför valet till Europaparlamentet behöver arvoden fastställas för röstmottagare, rösträknare 
samt övriga roller i samband med valdag, förtidsröstning och valnämndens preliminära 
rösträkning (onsdagsräkningen). Utöver detta behöver det fastställas ersättningsnivåer för 
uppgifter så som iordningställande av vallokal. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kommunledningskontorets förslag till beslut 2019-01-18. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2   Uppsalau VALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-29 

§7 

Valnämndens sammanträdestider 2019 
VLN-2019-0012 

Beslut 
Valnämnden beslutar 

att valnämnden sammanträder följande dagar klockan 16.00: 

29 januari - 15.00 
26 februari 
19 mars 
23 april 
13 maj 
1 1 juni 
24 september 
10 december 

Yrkanden 
Johan Pelling (S) yrkar att valnämndens sammanträden ska börja klockan 16.00. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer sitt eget ändringsyrkande mot avslag och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Sammanfattning 
Förslag till valnämndens sammanträdestider 2019. Det föreslås att nämnden sammanträder 
tisdagar klockan 15.00, undantaget sammanträdet den 13 maj vilket är en måndag. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kommunledningskontorets förslag till beslut 2019-01-22. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2 upelaluf, VALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-29 

§8 

Informationsärenden 

Sofie Blomgren informerar om uppdraget: val till Europaparlamentet 2019. 

Samuel Lundström har en genomgång om praktisk information kring nämnden. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2uPenie VALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-29 

§9 

Deltagande i konferenser och möten 

Beslut 
Valnämnden beslutar 

att utse Jan-Erik Ågren (KD) och Tone Tingsgård (S) att delta i Ett säkert val - lärdomar och nyheter, 
Sveriges kommuner och landsting, 12 mars och 26 mars, Stockholm. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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