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Plats och tid: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-04 

Nåsten Stationsgatan 12 klockan 18:30-20:10 

Beslutande: Caisa Lycken (MP), Ordförande 
Jan Öman (M), Vice ordförande 
Johan Pelling (S) 
Karolina Larfors (L) 
Tone Tingsgård (S) 

Ersättare: Pia-Maria Ivarsson (MP) 
Kajsa Lindner (C) 

Övriga: Annica Sundel chef 
nämndadministration, 
Samuel Lundström nämndsekreterare 

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

Organ: 

Datum: 

Anslags sätts upp: 

Valnämnden 
2017-12-04 
2017-12-08 

 

Sista dag att överklaga 
Anslaget tas ner: 

2017-12-29 
2018-01-02 

Protokollet finns 
tillgängligt på: 

Underskrift: 

uppsala.se  och Stationsgatan 12 

    

    

 

Lundström, sekreterare 

   

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
KOMMUN VALNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-04 

§ 26 

Val av justerare 

Beslut 
Valnämnden beslutar 

att utse Jan Öman (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 7 december 
2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes 
7  
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2 Uppsala  i VALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-04 

§27 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Valnämnden beslutar att fastställa utsänd föredragningslista med nedanstående tillägg. 

Ärende 4 
Upphandling av valadministrativt system. 

Utdragsbes-tyrkande Justerandes sign 
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551uppaelue VALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-04 

§ 28 

Verksamhetsplan och budget 2018 
VLN-2017-0017 

Beslut 
Valnämnden beslutar 

att anta verksamhetsplan och budget 2018 för valnämnden, samt 

att i förslag till verksamhetsplan och budget 2018 daterad 2017-12-04 under rubriken Förväntade 
effekter av åtgärden på sidan 5 ändra från får hög tillgänglighet till får ökad tillgänglighet. 

Sammanfattning 
Vid sitt sammanträde den 6-7 november 2017 beslutade kommunfullmäktige om Mål och budget 
2018 med plan för 2019-2020. I Mål och budget har valnämnden dels ett delat uppdrag med 
kommunstyrelsen och ett eget uppdrag, båda framgår av bilaga 1. Valnämnden har också tilldelats 
ett kommunbidrag i budgeten om 5 193 tkr. Utöver det tillkommer ett statsbidrag från 
Valmyndigheten om cirka 3 168 tkr. Beslut om fördelning av statsbidraget till kommunerna har 
ännu inte gjorts men finns med i deras budget för 2018. I valnämndens budget för 2018 har 
förvaltningen utgått från att statsbidraget är lika som för ett val 2014. 

Yrkanden 
Karolina Larfors (L) yrkar att i tjänsteskrivelse daterad 2017-12-04 under Förväntade effekter av 
åtgärden på sidan 5 ändra från får hög tillgänglighet till får ökad tillgänglighet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Karolina Larfors (L) yrkande under proposition och finner att nämnden beslutar 
i enlighet med det. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kommunledningskontorets förslag till beslut daterat 2017-12-04. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2 upektifi VALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-04 

§ 29 

Upphandling av valadministrativt system 

Beslut 
Valnämnden beslutar 

att delegera till presidieutskottet att upphandla valadministrativt system. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-04 

§ 30 

Valnämndens sammanträdestider 2018 
VLN-2017-0016 

Beslut 
Valnämnden beslutar 

att under 2018 sammanträda kl. 18.30 följande datum, undantaget 12 och 13 september då 
sammanträdena börjar under morgonen. 

31 j anuari 
5 mars 
7 maj 
4 juni 

15 augusti 
12 september (valnämndens preliminära rösträkning) 
13 september (reservtid för ovanstående) 
26 september 
3 december 

Ärendet 
Utbildningsdag för valnämnden tillkommer när Länsstyrelsen beslutat om sina utbildningsdagar. 
Platsen för sammanträdet meddelas i kallelsen. Valnämnden kommer att gå igenom valdagen den 9 
september vid ett senare tillfälle. 

Yrkanden 
Caisa Lycken (MP) yrkar att revidera att-satsen enligt följande. 

att under 2018 sammanträda kl. 18.30 följande datum, undantaget 12 och 13 september då 
sammanträdena börjar under morgonen. 

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 2017-12-04. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-04 

§31 

Information 

a. Annica Sundel och Samuel Lundström rapporterar från besök av vallokaler. 

b. Armica Sundel informerar om Valkalendern 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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