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Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 13.30 – 15.28 
Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande 

Åke Johansson (C)  
Mikael Rydberg (S) 2:e vice ordf. 
Alf Gustafsson (S), tjg. ersättare för Gabriella Sjöberg 
Shahram Behrouz (S), tjg. ers. för Dag Thulin, tom. 15.15 § 
15 

Övriga närvarande Inger Gustavsson (L), insynsplats tom. 15.00  §14 
Johan Isaksson, stadsjurist 
Malena Tovesson, kanslichef/valnämndens sekreterare 
Ulla Freijd, administratör 

Utses att justera Alf Gustafsson (S) 

Justeringens plats och tid Rådhuset, Jönköping, 2017-05-08 Paragrafer 11-15 

Underskrifter Sekreterare 
Malena Tovesson 

Ordförande 
Tommy Bernevång-Forsberg 

Justerande 
Alf Gustafsson 

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

Organ Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-05-02 

Datum för anslags uppsättande 2017-05-08 Datum för anslags nedtagande 2017-05-29 

Förvaringsplats för protokollet Stadskontoret, Rådhuset, Jönköping 

Underskrift 
Malena Tovesson 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 11

Fastställande av dagordning samt val av justerare Dagordningen 

fastställes i befintligt skick och inga övriga frågor noteras. Till justerare 
utses Alf Gustafsson (S). Protokollet justeras 2017-05-08 kl  08.30. 

§ 12 och § 13 är beslutsärenden.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 12  
 
VIP 2018 med plan 2019-2020 
 
Sammanfattning 
Valkansliet har utarbetat ett förslag till verksamhets- och investeringsplan inför 
2018 med plan för 2019-2020. Valnämnden begär att få utöka sin ram med  
5 200 000 kr 2018 för att administrera de allmänna valen 2018 samt 4 550 000 
kr 2019 för att administrera Europaparlamentsvalet 2019. Valnämnden begär 
även att få utöka sin egen ram under 2018 och 2019 för att hantera ökade arvo-
den i samband med valår.  

Beslutsunderlag 
Valkansliets tjänsteskrivelse samt bilaga, daterad 2017-05-02. 
 
VALNÄMNDENS BEHANDLING 
 
Valnämndens beslut 
– Valkansliets förslag till verksamhets- och investeringsplan inför 2018 med 

plan för 2019-2020, godkänns och överlämnas till stadskontoret inför kom-
munstyrelsen behandling.  

 
Expedieras till:  
Kommunstyrelsen   

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 13 

Yttrande över indelning av valkretsar inför landstingsvalet 2018 i 
Region Jönköpings län  

Sammanfattning 
Region Jönköpings län, tidigare Jönköpings läns landsting, är indelade i sju 
valkretsar. Regionens parlamentariska nämnd har fått i uppdrag att inför kom-
mande mandatperiod göra en översyn av valkretsindelningen.  
 
Parlamentariska nämnden för Region Jönköpings län föreslår att valkretsindel-
ningen inför landstingsvalet 2018 förändras till tre valkretsar, med den geogra-
fiska indelningen Jönköping-Höglandet-GGVV. Vidare föreslås att antalet 
mandat i regionfullmäktige ska bibehållas med 81 ledamöter (72 fasta val-
kretsmandat och 9 utjämningsmandat).  
 
Förslaget innebär att hela Jönköpings kommun kommer att ingå i en och 
samma valkrets på regionalnivå, istället för som idag i två valkretsar. Syn-
punkter på förslaget ska vara Regionen tillhandla senast den 15 maj 2017.  
 
Beslutsunderlag 

- Stadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-04-24. 
 

VALNÄMNDENS BEHANDLING 
 
Yrkanden 
Åke Johansson (C) yrkar bifall till förslaget.  
 
Valnämndens beslut 
Med yttrande till kommunstyrelsen 

- Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-04-24 överlämnas till Region Jön-
köpings län. Tjänsteskrivelsen tillstyrker förslaget om ny valkretsindel-
ning inför landstingsvalet 2018 i Region Jönköpings län. 

 
Expedieras till:  
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 14 
 
Information från valnämndens kansli  

Valkansliet går igenom statusläget när det gäller arbetet med valdistriktsindel-
ning samt vallokaler och bemanningssituationen.  

Valkansliet får i uppdrag att till nästa sammanträde den 29 maj be utrednings-
enheten om en uppskattning av vilka valdistrikt som kommer att få fler än  
1 600 röstberättigade samt att återkomma med förslag på valdistriktsindelning i 
ett maxintervall mellan 1600-1700 röstberättigade inom respektive valdistrikt. 
              

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 15 

Information från 15-kommuner nätverksträff i Helsingborg 
      
Malena Tovesson och Ulla Freijd informerar om nätverksträffen i Helsingborg 
och kommer att återkomma med förlag på förändringar med inspiration från 
mötet med de andra kommunerna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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