
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

VALNÄMNDEN upe,53.10, 

Plats och tid: Storskogen, Stationsgatan 12, id. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-21 

18:30- 20.40, ajournering kl. 19.45-19.55 

Ledamöter: Caisa Lycken (MP), ordförande 
Jan Öman (M), vice ordförande 
Johan Rendel (M) 
Kaja Lindner (C) 

Adjungerad till sammanträdet: 
Anders A Aronsson (L) 

Övriga: Annica Sundel chef 
nämndadministration, Åsa Tingström 
valhandläggare, Samuel Lundström 
nämndsekreterare 

Utses att justera: Jan Öman Paragrafer: 9 - 18 

Sista dag för överklagande: 

Valnämnden 
2018-03-26 
2018-03-27 

Up sala.se  och Stationsgatan 12 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Stationsg fån 12, den 26 mars 2018 

Caisa P eken, ordförande 

Samuel Lundström, sekreterare 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

'SamuelLundström 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 

Datum: 

Anslag sätts upp: 
Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift: 

2018-04-17 



upekela VALNÄMNDEN 

2(11) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-21 

§9 

Val av justeringsperson och justeringsdag 

Beslut 
Valnämnden beslutar 

att utse Jan Öman (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 26 mars. 

Utdragsbestyrkande Justerande sign 



3(11) 

2uPplee VALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-21 

§10 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Valnämnden beslutar 

att fastställa utsänd föredragningslista. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



upekelue VALNÄMNDEN 

4(11) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-21 

§ 11 

Närvaro- och yttranderätt valnämnden 

Beslut 
Valnämnden beslutar 

att Anders A Aronsson (L) beviljas närvaro- och yttranderätt till dagens sammanträde. 

Justerandes s Utdragsbestyrkande 



5(11) 

2 Uppsala   i VALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-21 

§ 12 

Vallokaler och röstningslokaler för förtidsröstning 2018 
VLN-2018-0018 

Beslut 
Valnämnden beslutar 

att godkänna vallokaler och röstningslokaler för förtidsröstningen 2018 enligt upprättat 
förslag bilaga 1 daterad 2018-03-15 reviderad 2018-03-21, 

att delegera till presidiet att fatta beslut om återstående lokaler och vid behov justeringar av 
redan beslutade lokaler, samt 

att delegera till enhetschef för nämndadministration att teckna avtal med fastighetsägare/hyresvärd 
rörande tillgång till vallokaler/röstningslokaler. 

Sammanfattning 
Valnämnden ska fatta beslut om vilka vallokaler och lokaler för förtidsröstning som ska användas 
vid valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2018. Länsstyrelsen Uppsala län, har 
efter förslag från kommunen, beslutat om 161valdistrikt för Uppsala kommun. Jämfört med valen 
2014 har några valdistrikt har slagits ihop då de var små, några gränser mellan valdistrikt har 
ändrats och några har tillkommit med anledning av att det byggs mycket i Uppsala. Varje distrikt 
ska ha en vallokal. Kommunledningskontoret har, baserat på de lokaler som användes vid valen 
2014 samt inkomna synpunkter, inventerat tilltänkta lokaler för att bedöma lämplighet med fokus 
på fysisk tillgänghet. Det framtagna förslaget utgår från kommunala/offentliga lokaler men 
undantag finns då faktorer som fysisk tillgänglighet och geografiskt läge i förhållande till 
valdistrikten har behövts ta i beaktande. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kommunledningskontorets förslag till beslut daterat 2018-03-15, reviderat 
2018-03-21. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandeg sign 

(»eke», VALNÄMNDEN 

6(11) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-21 

§ 13 

Inriktning avseende rekrytering och bemanning i vallokaler och 
röstningslokaler inför allmänna valen 2018 och valet till Europaparlamentet 
2019 
VLN-2018-0017 

Beslut 
Valnämnden beslutar 

att godkänna inriktning avseende rekrytering och bemanning i vallokaler och röstningslokaler inför 
allmänna valen 2018 samt valet till Europaparlamentet 2019 enligt tjänsteskrivelse daterad 2018-
03-14. 

Sammanfattning 
Valkansliet har på uppdrag av valnämndens presidium tagit fram en inriktning avseende rekrytering 
och bemanning inför och vid de allmänna valen 2018 samt valet till Europaparlamentet 2019. 
Valnämnden behöver rekrytera drygt tusen röstmottagare och rösträknare till valdagen samt 
ytterligare röstmottagare till förtidsröstning inklusive institutionsröstning och ambulerande 
röstmottagare. Vid rekrytering är det fokus på att röstmottagarna ska spegla Uppsalas befolkning. 
När det gäller bemanning av vallokaler och vid förtidsröstningen ska fokus vara på att upprätthålla 
väljarnas förtroende för valförfarandet. Enligt den nya vallagen är det endast de som har genomgått 
utbildning för uppdraget som kan förordnas som röstmottagare vilket innebär att samtliga 
röstmottagare kommer att gå en obligatorisk utbildning inför sin tjänstgöring. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kommunledningskontorets förslag till beslut daterat 2018-03-14. 

Utdragsbestyrkande 



upelalue VALNÄMNDEN 

7(11) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-21 

§ 14 

Yttrande över remiss Stärkt skydd för valhemligheten 
0326 

Beslut 
Valnämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen lämna yttrande daterat 2018-03-01 till Regeringskansliet. 

Sammanfattning 
Regeringskansliet har inkommit med en remiss om föreslagna ändringar i vallagen (2005:837). 
Lagändringarna, som föreslås träda i kraft den 1 oktober 2018, innebär ett förstärkt skydd för 
individen vid avläggandet av röst vid val. Ändringsförslaget innebär ett nytt krav på att det i 
anslutning till en vallokal eller röstningslokal för förtidsröstning ska ordnas en avskärmad plats där 
valsedlar kan läggas ut. Valsedelstället ska skyddas från insyn från andra väljare så att en väljare 
kan välja sina valsedlar utan påverkan och insyn från andra väljare. Om en sådan plats inte kan 
anordnas i anslutning till röstmottagningsstället får den istället ordnas inne i lokalen. 
Ändringsförslaget innebär vidare att särskilda personröster ska kunna lämnas på alla typer av 
valsedlar som används i valet. Personröster ska alltså kunna lämnas genom att göra markeringar på 
valsedlar med förtryckta uppgifter om partiets kandidater, liksom genom att skriva kandidatens 
namn på en valsedel med enbart valbeteckning (s.k. blanka valsedlar) eller på en valsedel med 
uppgift om val- och partibeteckning (partimarkerade valsedlar) för ett parti som har anmält samtliga 
sina kandidater. De föreslagna förändringarna ska bidra till ett starkare skydd för individen, när det 
gäller att skydda sin valhemlighet. I förslaget till yttrande stödjer Uppsala kommun de föreslagna 
förändringarna i lagstiftningen som styr val i Sverige. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kommunledningskontorets förslag till beslut daterat 2018-03-14. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2 upe»,11.9 VALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-21 

§ 15 

Ansvarsroller för valnämnden under de allmänna valen 2018 
VLN-2018-0019 

Beslut 
Valnämnden beslutar 

att utse Jan Öman (M) och Anders Eriksson (S) att delta på Länsstyrelsen Uppsala läns utbildning 
7-8 maj och Caisa Lycken (MP) att delta i Länsstyrelsen Stockholms utbildning den 27 mars, samt 

att delegera till presidiet att besluta om ytterligare deltagare vid Länsstyrelsen Uppsala läns 
utbildning 7-8 maj. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
(7/ 



upelellue VALNÄMNDEN 

9(11) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-21 

§16 

Kommunikationsplan för genomförandet av de allmänna valen 2018 
0326 

Beslut 
Valnämnden beslutar 

att godkänna kommunikationsplan för genomförandet av de allmänna valen 2018 med följande 
revideringar på sidan tre: 

Underpunktema till Alla röstberättigade i Uppsala kommun flyttas till den nya punkten 
Röstberättigade som erfordrar särskilda insatser. 

Revidera underpunkten Språkgrupper — de 10 vanligaste språken till Språkgrupper — de vanligaste 
språken i Uppsala samt de nationella minoritetsspråken. 

Sammanfattning 
Staben för kommunikation har tillsammans med valkansliet tittat på de övergripande 
kommunikationsinsatser som behövs för genomförandet av valet och tagit fram en 
kommunikationsplan, bilaga 1. I kommunikationsplanen framgår det vilka kommunikationsinsatser 
som planeras in och till vilken målgrupp och i viken mediekanal. Kommunikationsinsatsema 
synkroniseras även med uppdraget i verksamhetsplan för kommunstyrelsen och valnämnden 
avseende ökat valdeltagande. 

Yrkanden 
Caisa Lycken (MP) yrkar att godkänna kommunikationsplan för genomförandet av de allmänna 
valen 2018 med följande revideringar på sidan tre: 

Underpunktema till Alla röstberättigade i Uppsala kommun flyttas till den nya punkten 
Röstberättigade som erfordrar särskilda insatser. 

Revidera punkten Språkgrupper — de 10 vanligaste språken till Språkgrupper — de vanligaste 
språken i Uppsala samt de nationella minoritetsspråken. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer sitt yrkande under proposition och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
det. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kommunledningskontorets förslag till beslut daterat 2018-03-15. 

Justerandes sign C( Utdragsbestyrkande 



upenla VALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-21 

§17 

Transport, sortering och förvaring av förtidsröster vid de allmänna valen 2018 
VLN-2018-0015 

Beslut 
Valnämnden beslutar 

att delegera till presidiet att upphandla samt skriva avtal rörande transport, sortering och förvaring 
av förtidsröster vid de allmänna valen 2018. 

Sammanfattning 
Under förtidsröstningen som pågår den 22 augusti till och med den 9 september behöver 
valnämnden hantera logistiken kring förtidsrösterna, dvs hämtning av förtidsröster från de olika 
röstningslokalerna, förvaring under förtidsröstningsperioden samt sortering i valdistrikts- och 
röstlängdsordning. Detta har valnämnden handlat upp vid tidigare val vilket även behövs för årets 
val. Valnämnden behöver fatta beslut rörande av transport, sortering och förvaring av förtidsröster 
även vid de allmänna valen 2018. Kommunledningskontoret föreslår att detta delegeras till 
valnämndens presidium. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kommunledningskontorets förslag till beslut 2018-03-20. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



2 Uppsala    VALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-21 

§18 

Informationsärenden 

Caisa Lycken (MP) rapporterar från Sveriges Kommuner och Landstings konferens Val 2018 — 
utmaningar och möjligheter. 

Annica Sundel informerar om förberedelserna inför valen 2018. 

Justerandes si Utdragsbestyrkande 
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