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Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 13.30 – 15.09 
Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande 

Åke Johansson (C) 1:e vice ordf 
Mikael Rydberg (S) 2:e vice ordf  kl. 14.50 § 16-18 
Dag Thulin (M) 
Gabriella Sjöberg (S) 
Alf Gustafsson (S) kl. 14.50-15.09 § 19-21 
 

 

Övriga närvarande Alf Gustafsson (S), ersättare kl. 13.30 - 14.50 § 16-18 
Shahram Behrouz (S), ersättare  
Inger Gustafsson, (L), insynsplats kl. 14.20 § 16-17 
Malena Tovesson, kanslichef/valnämndens sekreterare 
Ulla Freijd, administratör 
Madelene Granander Lindh, stadsjurist  
 
 

 
 

Utses att justera Gabriella Sjöberg (S)       

Justeringens plats och tid Rådhuset, Jönköping, 2016-12-05       Paragrafer 16-21 

Underskrifter Sekreterare   
   Malena Tovesson  

 Ordförande   
  Tommy Bernevång-Forsberg  

 Justerande   
 Gabriella Sjöberg       

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

Organ Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-11-21 
 

Datum för anslags uppsättande 2016-12-05 Datum för anslags nedtagande 2016-12-27  

Förvaringsplats för protokollet Stadskontoret, Rådhuset, Jönköping 

Underskrift   
 Malena Tovesson  
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§  16 
 
Fastställande av dagordning samt val av justerare 

Dagordningen fastställes i befintligt skick och inga övriga frågor noteras.  
Till justerare utses Gabriella Sjöberg. Protokollet justeras 2016-12-05 kl 08.30.   

§ 17 och § 19 är beslutsärenden.  
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§ 17 
 
Remiss: SOU 2016:71 ”Snabbare omval och förstärkt skydd för val-
hemligheten”.  

Sammanfattning 
2015 års vallagsutredning har haft i uppdrag att dels se över hur omval kan 
genomföras snabbare än i dag och dels att överväga hur skyddet för valhemlig-
heten kan förstärkas. 

Frågorna som rör snabbare omval har sin bakgrund i diskussionerna kring de 
omval som hölls åren 2011 och 2015 beträffande valen till landstingsfullmäk-
tige i Västra Götalands län och till kommunfullmäktige i Båstad. I den all-
männa debatten efter omvalen anfördes att de mer framstod som extra val än 
som omval, bl.a. eftersom valen hölls omkring åtta månader efter ordinarie val 
och då förutsättningarna för omvalen därmed hade ändrats. Exempelvis hade 
kretsen av röstberättigade förändrats och partier som inte tidigare hade deltagit 
fick möjlighet att ställa upp i omvalen. Utredningen har därför haft i uppdrag 
att undersöka om förfarandet kan förenklas i syfte att omval ska kunna genom-
föras snabbare än i dag och för att förutsättningarna vid omval ska bli i princip 
desamma som vid ordinarie val. Utredningen har även haft att överväga och 
lämna förslag till en tidsfrist för genomförande av omval som ska vara så kort 
som det är praktiskt möjligt. 

Den del som rör skyddet för valhemligheten gäller sättet att tillhandahålla val-
sedlar. Det har bl.a. från internationella valövervakares invändningar mot det 
svenska valsystemet med anledning av att den plats på röstmottagningsstället 
där valsedlarna finns utlagda inte skyddas mot insyn. Personer i lokalen kan då 
se vilka valsedlar en väljare tar. Det har därmed ifrågasatts om valhemligheten 
upprätthålls med ett sådant system. 

Jönköpings kommun har fått möjlighet att yttra sig över förslaget och när för-
slaget diskuteras kommer följande synpunkter fram: 
 
Nämnden är positiva till att omval kan äga rum inom 3 månader med tror att 
det är svårt att genomföra ett omval på kortare tid än så eftersom det kan 
komma att påverka kvaliteten på valet och vi vill inte riskera ytterligare omval.  

När det gäller valsedlarna i valbåsen så är nämnden mycket tveksam till försla-
get. Nämnden ser att förslaget skulle innebära ökade kostnader både när det 
gäller inköp av valbås samt antalet personal i vallokalerna. Ansvarsfrågan för 
valsedlarna samt nya partiers möjlighet att delta i valet är inte utrett ordentligt. 
Valnämnden ser att förslaget medför en ökad risk för överklaganden med om-
val som följd. Förslaget behöver övergångsregler och att genomförandet av 
lagändringen ska ske redan till kommande val är svårt att hantera.  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 17 fort. 

Utifrån dessa synpunkter  kommer valnämndens kansli att skriva fram ett ytt-
rande som kommer att skickas ut till nämndens ledamöter och ersättare för ge-
nomläsning och inhämtning av synpunkter  i mitten av december och därefter 
kommer presidiet att fatta beslut om yttrandet den 19 december kl 8.30 vid ett 
presidiemöte. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 2 janu-
ari 2017. 

VALNÄMNDENS BEHANDLING 

Valnämndens beslut 
- Ordföranden får i uppdrag att i samråd med 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande fatta beslut om yttrandet över Remiss: SOU 2016:71 ”Snabbare 
omval och förstärkt skydd för valhemligheten”. 

Expedieras till:  
Valnämndens presidie 
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§ 18 

Ekonomisk uppföljning jan-nov 2016 
 
Sammanfattning 
Valnämndens sekreterare informerar om den ekonomiska uppföljningen för 
jan-nov 2016 och nämnden förväntas göra ett överskott på cirka  
30 000 kr. Det finns därför medel att köpa in sedelräknare, vilket har efterfrå-
gats i vallokalerna. Sju sedelräknare kommer därför att köpas in under decem-
ber 2016.   
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§ 19 
 
Förslag till sammanträdesdagar 2017 
 
Sammanfattning   
Valnämndens kansli har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för 2017. 

6/2 kl 13.30 

13/3 kl 13.30  

2/5 kl 13.30 

29/5  kl 13.30 

11/9 kl 13.30 

13/11 kl 13.30 

11/12 kl 13.30 

 
Valnämndens Presidium:    

23/1 kl. ?  

3/3 kl. 9.00 

20/4 kl. 9.00 

19/5 kl. 13.00 

1/9 kl. 9.00 

30/10 kl. 9.00 

1/12 kl. 9.00 

 

VALNÄMNDENS BEHANDLING 

Valnämndens beslut 

Valnämndens kanslis förslag till sammanträdestider 2017 godkänns och fast-
ställs. 
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§ 19 fort. 

Beslutet expedieras till: 
Stadskontoret 
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§ 20 
 
Valnämndens sekreterare informerar 
 
Sammanfattning 
Valnämndens kansli informerar om bemmaningen av kansliet under 2017, 
2018 och 2019. Tanken är att gamla medarbetare i första hand kommer att till-
frågas när det gäller olika uppdrag och därefter rekryteras nya personer in.  

Önskemål framförs från nämnden om ytterligare personal/resurser som behövs 
med hänvisning till vallagens uttökande krav samt de utredningsuppdrag som 
nämnden därmed har lagt på valnämndens kansli inför valet 2018.  
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§ 21  

Övriga frågor 

Nämnden påminns om Länsstyrelsens utbildning den 23 januari 2017.  
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