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§ 16 
 
Fastställande av dagordning samt val av justerare 

Dagordningen fastställes i befintligt skick. Till justerare utses Gabriella Sjö-
berg (S). Protokollet justeras omedelbart efter sammanträdet 2017-05-29.   

§ 18 är beslutsärende.  
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§ 17  
 
Budgetuppföljning 
 
Sammanfattning 
Valnämndens sekreterare redogör för den ekonomiska uppföljningen för jan-
maj 2017 och konstaterar att budgeten är i balans.   
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Indelning av valkretsar inför allmänna valen 2018  

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har kommit in med en skrivelse angående valkretsar och valdi-
strikt inför allmänna valen 2018. Skrivelsen har remitterats från kommunstyrel-
sen till valnämnden för yttrande. Jönköpings kommun är idag indelad i tre val-
kretsar. Enligt den nya vallagen 4 kap 11-12 §§, är utgångspunkten att alla 
kommuner endast ska vara indelade i en valkrets, men om kommunen har fler 
än 36 000 röstberättigade är det möjligt att dela in kommunen i fler valkretsar.   
 
Om kommunen har fler än en valkrets höjs spärren för mandat i kommunfull-
mäktige från 2 % till 3 %. Fördelningen av andelen mandat i Jönköpings kom-
munfullmäktige från de allmänna valen 2010 och 2014 hade varit densamma 
oavsett om spärren för mandat till kommunfullmäktige hade legat på 2 % eller 
3 %.  
 
Stadskontoret ser administrativa fördelar med att kommunen endast har en val-
krets när det gäller administrationen under själva valen och hanteringen av 
tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige.  

Om Jönköpings kommun vill ändra antalet valkretsar från dagens tre, ska Läns-
styrelsen i Jönköpings Län meddelas senast den 1 oktober 2017. Senast den 31 
oktober 2017 ska kommunfullmäktige besluta om en ändring av valkretsar. 

Beslutsunderlag 
- Stadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-05-22. 
- Länsstyrelsen i Jönköpings läns skrivelse 2017-04-21. 

 
VALNÄMNDENS BEHANDLING 
 
Yrkanden 
Tommy Bernevång - Forsberg (KD) tillstyrker tjänsteskrivelsen och att val-
nämnden återkommer med förslag om valdistriktsindelningen i september 
2017. 
 
Åke Johansson (C) tillstyrker Tommys yttrande. 
 
Mikael Rydberg (S) tillstyrker tjänsteskrivelsen, men förordar att det ska finnas 
tre valkretsar i Jönköpings kommun och att valnämnden återkommer med för-
slag om valdistriktsindelningen i september 2017. 
 
Omröstning  
Ordföranden ställer proposition på sitt egna förslag respektive Mikael Rydbergs 
(S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget. 
  
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: 
Ja-röst för bifall till ordföranden Tommy Bernevång-Forsbergs förslag.  
Nej-röst för bifall till Mikael Rydbergs (S) förslag.  
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Upprop förrättas och där avges 2 ja-röster mot 3 nej-röster.  

Valnämndens beslut 
Valnämnden har alltså beslutat bifalla Mikael Rydbergs förslag, nämligen föl-
jande:  
    - Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-05-22 överlämnas till kommun- 
      fullmäktige, men tre valkretsar förordas och valnämnden kommer att  
      återkomma med förslag om valdistriktsindelningen i september 2017. 
 
Reservation  
Tommy Bernevång-Forsbergs (KD) till förmån för eget yrkande. 
Åke Johansson (C) till förmån för eget yrkande. 
 
 
 
Expedieras till:  
Kommunstyrelsen
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§ 19 
 
Information från valnämndens kansli  

Sammanfattning 
Kanslichefen informerar om att valkansliet har gått igenom idéer ifrån nät-
verksträffen i Helsingborg och kommer att arbeta vidare med följande uppslag:  
 

• Upphandling av sortering och transport av förtidsröster 
• Skicka ut både vita och gula kuvert till vallokalerna 
• Uppdragsbrickor ska finnas även i vallokalen och inte bara i förtids-

röstningen. 
• Vissa tips som ska framföras vid utbildningen 
• Risk- och sårbarhetsanlys  
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§ 20 

Diskussionspunkter  

Sammanfattning 
Följande punkter diskuteras:  

Storlek på valdistrikten: 
Vi har idag flera valdistrikt som ligger upp mot 2000 röstberättigade och även 
över. Länsstyrelsen rekommenderar inte att valdistrikten är större än så.  
Nämnden diskuterar vad vi ska ha för riktpunkt på antalet röstberättigande i ett 
valdistrikt, när valdistrikten ska utökas på grund av ökad befolkningsmängd i 
kommunen. Arbetet med att ta fram förslag på valdistrikt kommer att ske under 
sommaren och presenteras för nämnden i september för beslut.  
Valnämnden anger 1600-1700 röstberättigade som en riktpunkt i detta arbete.  

Policydokument: 
Valnämndens kansli föreslår att de ska kontinuerligt arbeta med ett policydo-
kument som nämnden ställer sig bakom. Dokumentet kommer innehålla olika 
riktlinjer som egentligen inte kräver ett formellt nämndbeslut, men saker som 
det är viktigt att nämnden står bakom för att underlätta valkansliet arbete. Ex-
empel på detta är hur arbetsschemat ska se ut i vallokalen.  
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