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Utses att justera Åke Johansson (C)  

Justeringens plats och tid Rådhuset, 2019-01-29 kl. 8:30 Paragrafer 1 - 10 

Underskrif-

ter Sekreterare   

     Elisabet Öhrman  

 Ordförande   

  Mikael Rydberg   

 Justerande   

 Åke Johansson  

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Valnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-01-22 

 

Datum för anslags uppsättande  Datum för anslags nedtagande   

Förvaringsplats för protokollet Stadskontoret, Rådhuset 
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§ 1 

 

Inledning 
Valnämndens ordförande Mikael Rydberg (S) hälsar ledamöter och ersättare 

välkomna till en ny mandatperiod med valnämnden. Ordföranden konstaterar 

att valnämnden är en liten nämnd med ett viktigt uppdrag att ansvara för EP-

val, allmänna val och omval. 
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§ 2 

 

Fastställande av dagordning samt protokollets justering 

Valnämndens beslut 
- Dagordningen godkänns.  

- Till justerare utses Åke Johansson (C). Protokollet justeras den 29 janu-

ari 2019 i Rådhuset.  
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§ 3 

Introduktion 
Ordföranden Mikael Rydberg (S) informerar om att valnämndens verksamhet 

till största delen är myndighetsutövande genom nämndens ansvar att genom-

föra allmänna val och EP-val. 

Vallagen är styrande för valnämndens arbete och de beslut som valnämnden 

har att fatta. Nämnden har en uttalad ambition att arbeta för att valet ska vara 

rättssäkert utfört och att alla röster som avges ska bli godkända. För att mini-

mera fel anordnar nämnden utbildningar och skapar lathundar för de som ska 

arbeta med valet. Att tillhandahålla information om hur och var man röstar är 

också en viktig uppgift för att bibehålla ett högt valdeltagande. 

Från och med 1 januari 2015 har vallagen skärpts vad gäller krav på tillgäng-

lighet i vallokaler. Det gör att det blivit svårare att hitta lämpliga lokaler för 

såväl förtidsröstning som röstning på valdagen.   

I det allmänna valet 2018 var andelen förtidsröstande i Jönköpings kommun 43 

procent. Förtidsröstning kunde göras i 60 förtidsröstningslokaler. Valnämnden 

ombesörjer att de röster som avgetts i förtid transporteras till rätt vallokal på 

valdagen, för att möjliggöra rätten att ångerrösta. 

Valnämnden har som ambition att även under de år då det inte är val ha minst 

fyra sammanträden för att nämnden ska hålla sig uppdaterad om förändringar i 

lagar och regler. De år som inte är valår har nämnden möjlighet att i god tid 

besluta om utbildningar, arvoden, förändringar i valdistrikt m.m. Valnämnden 

har att under hösten 2021 besluta om förslag till valdistriktsindelning inför all-

männa valet 2022. Valdistriktsindelningen fastställs av Länsstyrelsen. 

Kallelse och handlingar till valnämndens möten sker genom Netpublicator. 

Behörigheten till Netpublicator är kopplad till mailadressen på @jonkoping.se. 

Ersättare har närvarorätt vid nämndens sammanträden och ordföranden upp-

manar ersättarna att om möjligt delta i alla sammanträden. Detta för att ersät-

tare ska kunna hålla sig informerade inför beslut. Ersättare som inte tjänstgör 

har rätt att delta i överläggningar och att anteckna sin mening till protokollet. 

Chefsjurist Lars-Åke Svensson informerar om att valnämnden har det formella 

ansvaret för valets genomförande i Jönköpings kommun. Valnämndens kansli 

verkställer nämndens beslut. Nämnden kommer även att behandla förslag från 

valkansliet angående bl.a. vallokaler, förtidsröstningslokaler, öppettider, för-

ordnande av röstmottagare, annonsering och placering av valsedlar i valsedels-

ställ. Brådskande beslut kan delegeras till ordförande eller tjänsteperson enligt 

delegationsordning. 

Efter valet ska allt material från vallokalerna tas emot och paketeras samt leve-

reras till Länsstyrelsen. Sent inkomna förtidsröster hanteras vid onsdagsräk-

ningen.  

Valnämndens beslut 

- Informationen noteras.  
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§ 4 

 

Informations/anmälningsärenden 

Sammanfattning 
a) Personal på kansliet 

Chefsjurist Lars-Åke Svensson informerar om valkansliets bemanning 

inför EP-valet och under mellanvalsperioden. 

 

b) Förtidsröstningen den 8-26 maj 2019 

I det allmänna valet 2018 anordnade valnämnden förtidsröstning i 60 

lokaler, varav 21 lokaler hade mer omfattande öppettider. Därutöver 

anordnades förtidsrösning i 32 vårdboenden söndagen före valdagen. 

Valkansliet kommer att ha ett möte med bibliotekschefen angående för-

tidsröstning i bibliotekslokaler. Valkansliet ska även undersöka möjlig-

heten att anordna förtidsröstning i någon lokal inom Asecs. 

 

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte 

själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får enligt vallagen om de 

begär det lämna sina valsedlar till ambulerande röstmottagare. Val-

nämndens inriktning är att ambulerande bud ska kunna bokas via tele-

fon. Ambulerande bud anlitas även för förtidsröstning på häktet och på 

Länssjukhuset Ryhov.  

 

c) Materialbeställningar 

Valnämnden hanterar valmaterial som återanvänds vid flera val så som 

valskärmar och valurnor. Till EP-valet har en ny typ av valskärmar be-

ställts, som ska vara mer utrymmesbesparande. 

 

Från Valmyndigheten beställs valkuvert, fönsterkuvert, valsedlar m.m. 

Denna beställning kommer att göras snarast. 

 

d) Lokaler och personal den 26 maj 

På valdagen den 26 maj ska röstning ske i 75 vallokaler. Vid EP-valet 

har vallokalerna öppet till kl. 21:00.  

 

Varje vallokal ska bemannas med 8 personer, vilket innebär att ca 600 

personer ska engageras till valdagen. Till förtidsröstningen krävs en 

bemanning på ca 70-80 personer.  

 

Valnämnden rekryterar ordförande till valdistrikten som i sin tur rekry-

terar den personal som behövs i vallokalen.  

 

e) Valhemlighet – valsedelshantering 

Vid valet den 9 september 2018 genomfördes en oberoende valobser-

vation i Sverige. Rekommendationer har kommit om hur valhemlighet-

en kan stärkas och hur hanteringen av valsedlar kan förbättras. Från och 

med valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019 kommer det att stäl-

las krav på att platsen för valsedlar vid en röstnings- eller vallokal ska 

vara avskärmad från insyn från andra väljare. 
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Valmyndigheten kommer inte att lämna några riktlinjer, utan varje val-

nämnd måste ta fram riktlinjer för hur hanteringen av valsedlar ska för-

bättras. Chefsjurist Lars-Åke Svensson informerar om olika modeller  

av valsedelsställ med skärmar. Valkansliet rekommenderar en ”kar-

tonghuv” runt valsedelsstället för att försäkra valhemligheten.  

 

Ordföranden konstaterar att extra statsbidrag kommer att utgå för inköp 

av material för avskärmning och utökad bemanning i vallokalerna. 

 

f) Träff med partierna den 5 februari 

Valnämnden har kallat till ett möte med partiföreträdare den 5 februari. 

Syftet med mötet är att dels inhämta synpunkter från partierna, dels 

förmedla information om vilka vallokaler och förtidsröstningslokaler 

som finns, samt hur valnämnden resonerar kring ändringen om att val-

sedlar ska vara avskärmade, samt nyhet kring personval. Valnämnden 

ska även lämna information om vallokaler och tillgänglighet i valloka-

lerna samt genomgång av rutiner kring valbodar och affischering. 

 

g) Träff med Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

Med anledning av att kommunfullmäktige behandlat en motion angå-

ende tillgänglighet till vallokaler har valnämnden bett att få delta i ett 

möte med Kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Valnämndens 

presidium och chefsjurist Lars-Åke Svensson kommer att medverka vid 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor den 27 februari för att in-

formera om sitt uppdrag samt inhämta synpunkter på vallokalernas ut-

formning från rådet.  

 

h) Förrättningar 

Mikael Rydberg (S), Åke Johansson (C) och Ewa Nilsson (KD) har del-

tagit i presidiemöte 2019-01-11 kl. 8:30 – 9:45. 

 

Valnämndens beslut 

- Informationen noteras. 

- Valnämnden uttalar att kommunen ska fortsätta att ha en hög ambit-

ionsnivå angående antal röstningslokaler. 

- Vid ett av nämndens kommande sammanträden görs ett besök i valför-

rådet för en förevisning av valskärmar, valsedelsställ och övrigt materi-

al som ska användas vid EP-valet. 

- Valnämndens ledamöter och ersättare är välkomna att delta i mötet med 

partiföreträdare den 5 februari.  
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§ 5 
 

Delegationsordning 
 

Sammanfattning  

För att underlätta och effektivisera valnämndens kanslis administration inför 

och i samband med val har viss beslutanderätt överlåtits till valnämndens ord-

förande och tjänstepersoner. Beslut om sådan delegation gäller endast under 

innevarande mandatperiod. 

 

Med anledning av ny mandatperiod har valnämnden att besluta om delegat-

ionsordning. 

 

Valnämndens beslut 

- Ärendet återremitteras till valkansliet för sammanställande av en sam-

manhållen delegationsordning.  
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§ 6 

 

Arvoden under 2019 

 
Sammanfattning  

Valnämnden konstaterar att beslut angående arvoden för personal som tjänst-

gör vid allmänna valen 2018 och EP-valet 2019 har beslutats vid nämndens 

sammanträden 2017-12-11 § 34, 2018-01-26 § 2, samt 2018-03-05 § 16 att 

gälla 2018 och 2019. 

Följande arvoden har fastställts att gälla 2018 och 2019: 

Ordförande  3 400 kr 

Vice ordförande 2 700 kr 

Röstmottagare 2 000 kr  

Extra rösträknare    700 kr 

Vägvisare     700 kr 

Samordnare  2 700 kr (sju särskilda röstmottagningsställen) 

Ambulerande bud    180 kr/tim Beredskapstid ers. enl. AB 17 

Onsdagsräkningen    350 kr 

Institutionsröstning    600 – 850 kr 

Granskare (söndag kväll) 1 350 kr 

Transportörer förtidsröster 

valdagen  1 300 kr + milersättning 

Transportörer förtid    165 kr/tim 

 

 

Valnämndens beslut 

- Valnämnden konfirmerar för 2019 tidigare fattade beslut avseende ar-

voden till ordförande, vice ordförande, samordnare för särskilda röst-

mottagningsställen samt röstmottagare. 

- Extra ersättning utges för 2019 till samordnare med 1 800 kr i följande 

förtidsröstningslokaler: Stadsbiblioteket, Huskvarna bibliotek och 

Asecs. 
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§ 7 

 

Hantering av förtidsröster – avtal med PostNord 

 
Sammanfattning  

I EP-valet beräknas ca 25 000 förtidsröster avges i Jönköpings kommun. Val-

nämnden ansvarar för att dessa transporteras till rätt valdistrikt under valdagen, 

för att möjliggöra rätten att ångerrösta. 

Valnämnden konstaterar att alternativet till avtal med PostNord är att kommu-

nen har egna transportörer och att PostNord gör sorteringen valdistriktsvis. Ett 

tredje alternativ är att kommunen utför arbetet i egen regi.  

Ordföranden Mikael Rydberg (S) yrkar att valnämnden fortsätter att anlita 

PostNord för detta uppdrag. 

Valnämndens beslut 

- Uppdrag ges till valkansliet att arbeta vidare för en lösning med Post-

Nord för hantering av förtidsröster. 
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§ 8 

 

Kommunikationsplan/annonsering ”Den här gången röstar jag” 

 
Sammanfattning  

Stadskontoret har upprättat en kommunikations- och aktivitetsplan för EP-valet 

våren 2019, daterad 2018-11-22. 

  

Valnämndens beslut 

- Uppdrag ges till valkansliet att komplettera förslaget med översiktlig bud-

get. Ärendet behandlas på valnämndens februari-sammanträde. 

- EU-strateg Chantal Coté inbjuds till valnämndens februari-sammanträde 

för information angående projekt för ökat valdeltagande bland unga. 
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§ 9 

 

Konferenser/utbildningar 
Nationell konferens om valdeltagande och politisk representation hos utrikes 

födda 

Nässjö kommun bjuder in till en nationell konferens om valdeltagandet hos 

utrikes födda och politisk representation. Konferensen äger rum på Hotell Hög-

land i Nässjö den 28 februari kl. 9:00 – 15:45. 

 

Valnämndens beslut 

- Åke Johansson (C), Ewa Nilsson (KD) och Milan Lundin (C) deltar i 

konferensen. 

 

Länsstyrelsens informationsmöte inför EP-valet 

Länsstyrelsen anordnar ett informationsmöte för kommunerna inför EP-valet. 

Mötet äger rum på Stora Hotellet i Jönköping den 26 februari från kl. 9:00 och 

fram till lunch. Enligt Länsstyrelsen gäller inbjudan valnämndens ordförande, 

vice ordförande samt valhandläggare/valsamordnare. 

Valnämnden konstaterar att Länsstyrelsen har i uppdrag att utbilda hela val-

nämnden. 

Valnämndens beslut 

- Uppdrag ges till valkansliet att anmäla Mikael Rydberg (S), Torbjörn 

Eklund (KD), Ewa Nilsson (KD), Milan Lundin (C), Sandra Klasson 

(S) och Gabriella Sjöberg (S) till Länsstyrelsens informationsmöte inför 

EP-valet. 
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§ 10 
 

Övrig fråga 

Partiernas valsedelsställ 

Valnämnden har tidigare haft inriktningen att partiställ för valsedlar inte ska 

tillåtas, utan att endast valnämndens valsedelsställ ska vara tillåtna.  

 

Valnämndens beslut 

- Valnämnden tar upp en diskussion med partierna angående partiställ för 

valsedlar vid mötet den 5 februari. 

 

 

 
 

 

 

 


