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ter Sekreterare   

     Elisabet Öhrman  

 Ordförande   

  Mikael Rydberg   

 Justerande   

 Gabriella Sjöberg 

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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§ 11 

Fastställande av dagordning samt protokollets justering 

Valnämndens beslut 
- Dagordningen godkänns.  

- Till justerare utses Gabriella Sjöberg (S). Protokollet justeras den 25 

februari 2019 kl. 10:00 i Rådhuset.  
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§ 12 

 

Introduktion 
Ordföranden Mikael Rydberg (S) informerar om valnämndens uppdrag och 

arbete. Nämndens uppdrag är att förrätta val och genomföra eventuella kom-

munala folkomröstningar.  

Valnämnden har en uttalad ambition att arbeta för att valet ska vara rättssäkert 

utfört och att alla röster som avges ska bli godkända. Nämnden arbetar också 

för ett högt valdeltagande.  

Att finna lämpliga vallokaler inom valdistrikten som är tillgängliga är en upp-

gift som kommer att bli viktig för nämnden framöver.  

En utmaning inför EP-valet 2019 och det allmänna valet 2022 är trenden med 

en ökad andel förtidsröster. Dessa ska tas emot, sorteras och transporteras till 

rätt vallokal på valdagen. Förtidsröster ska hanteras och räknas i respektive 

valdistrikt efter vallokalens stängning på valdagen.  

Chefsjurist Lars-Åke Svensson informerar om att valnämnden är ansvarig för 

att anskaffa vallokaler och att tillse att rätt utrustning finns på plats. Nämnden 

har också det formella ansvaret för att beställa material från valmyndigheten 

och att utse personal som ska bemanna röstningslokaler. Valnämnden ska även 

besluta om öppettider för förtidsröstningslokaler. 

Till sin hjälp har valnämnden ett kansli, som består av personal från stadskon-

toret som har erfarenhet av att arbeta med val.  

I EP-valet räknas hela Sverige som en valkrets.   

Valnämndens beslut 

- Informationen noteras.  
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§ 13 

Informations-/anmälningsärenden 
a) Rapport från möte med partiföreträdare 

Valnämndens presidium har inbjudit samtliga partier i kommunfullmäktige 

samt Feministiskt Initiativ till ett möte för information och diskussion om 

EP-valet. På mötet behandlades bl.a förtidsröstningslokaler, valsedelshante-

ring och valsedelsställ. 

 

Representanter för tekniska kontoret informerade om tidpunkter för valaffi-

schering, valstugor och samordning av apellmöten. 

 

b) Informationskampanj ”Dags för EU-tjafs” 

Chantal Coté, internationell strateg, och praktikant Rebecka Hellgren in-

formerar om projektet ”Dags för EU-tjafs”. Projektet syftar till att öka val-

deltagandet bland förstagångsväljare och unga i socioekonomiskt utsatta 

områden. Kommunen har erhållit statsbidrag från Myndigheten för ung-

doms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) med 215 000 kr. 

I Jönköping kommer två aktiviteter att genomföras: I Birkagården Öster-

ängen den 5 april och i Linnésalen, Råslätt den 10 maj. Tiden är kl. 18:30 – 

21:00 på båda fritidsgårdarna. Programmet innehåller stå-upp kring demo-

krati, röstning och inflytande, inspirationsföreläsning om vikten av att rösta 

samt paneldiskussion. Kvällen kommer också att ha inslag från ”ortens 

poet”, artistuppträdande och mingel med mat.  

 

Deltagande ungdomar bjuds in via fritidsgårdarna, sociala medier, Vi i Vät-

terhem, samt kommunens hemsida. Deltagandet är inte begränsat till ung-

domar som bor eller brukar vistas i de aktuella områdena. Valnämnden är 

välkomna att delta i träffarna. 

 

Valnämnden aktualiserar frågan om hur gymnasieskolorna uppmärksam-

mar EP-valet.  

c) Förrättningar 

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

i möte med partiföreträdare 2019-02-05 kl. 18:00 – 19:30. 

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

i presidiemöte 2019-02-11 kl. 8:30 – 9:30. 

 

Valnämndens beslut 

- Informationen godkänns. 
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§ 14 
 

Omval i Falun - förtidsröstning 
 

Sammanfattning  

Valprövningsnämnden har beslutat att det ska genomföras omval till kommun-

fullmäktige i Falun. Enligt vallagen ska valdagen äga rum inom tre månader 

efter beslutet om omval. Valmyndigheten har samrått med länsstyrelsen och 

den 7 april 2019 ska vara valdag för omval i Falun. 

Beslutsunderlag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-12 

Förslag till valnämnden 

- Uppdrag ges till valnämndens kansli att anordna förtidsröstningslokal i 

Rådhuset under tidsperioden 28 mars - 5 april 2019.  

- Förtidsröstningslokalen ska ha öppettid vardagar (mån-fre) kl. 08.00-

17.00. 

 

VALNÄMNDENS BEHANDLING 

Åke Johansson (C) noterar att det i valmyndighetens tidplan anges att rösterna 

ska vara inlämnade senast fredag 5 april. 

 

Yrkanden 

Mikael Rydberg (S) yrkar bifall till valkansliets förslag, med den ändringen att 

förtidsröstning anordnas under perioden 28 mars – 4 april 2019. 

 

Valnämndens beslut 

- Uppdrag ges till valnämndens kansli att anordna förtidsröstningslokal i 

Rådhuset under tidsperioden 28 mars - 4 april 2019.  

- Förtidsröstningslokalen ska ha öppettid vardagar (mån-fre) kl. 08.00-

17.00. 

 

Beslutet expedieras till: 

Diariet – ks 

Carina Malmberg 

Tomas Björk 
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§ 15 

 

Integrationsrapport 2018 

 
Sammanfattning  

Alla nämnder och kommunala bolag ska skriva integrationsrapport avseende 

2018. Nämndernas och bolagens rapporter ska skickas till stadskontoret senast 

fredag den 22 februari 2019.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse integrationsrapport 2018 

Valnämndens kansli tjänsteskrivelse 2018-01-25 

Förslag till valnämnden  

- Lämnar denna integrationsrapport till stadskontoret.  

 

VALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Mikael Rydberg (S) yrkar bifall till valkansliets förslag. 

 

Valnämndens beslut 

- Integrationsrapport överlämnas till stadskontoret i enlighet med val-

kansliets förslag. 

 

Beslutet expedieras till: 

Tommy Josefsson 
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§ 16 

 

Delegationsordning för valnämnden 

 
Sammanfattning  

För att underlätta och effektivisera administration inför och i samband med val 

föreslås att beslutanderätt i vissa ärenden delegeras till tjänstemän. Beslut om 

delegation gäller endast under innevarande mandatperiod dvs intill den 31 de-

cember 2022. Det krävs ett nytt beslut inför varje ny mandatperiod. Det har 

under mandatperioden 2010-2014 tillkommit ett flertal ändringar vilka beaktats 

bla avseende ambulerande röstmottagare.  

Beslutsunderlag 

Chefsjuristens tjänsteskrivelse 2019-02-11  

Bilaga till tjänsteskrivelse, Valnämndens delegationsordning daterad  

2019-02-11 

Förslag till valnämnden  

 Valnämndens kanslis förslag till delegationsordning för valnämnden 

fastställs. 

 

VALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Mikael Rydberg (S) yrkar bifall till valkansliets förslag. 

 

Valnämndens beslut 

 Delegationsordning för valnämnden fastställs i enlighet med förslag 

från valnämndens kansli.  
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§ 17 

 

Kommunikations- och aktivitetsplan 

Sammanfattning 

Inför val upprättas en kommunikations- och aktivitetsplan dvs en plan över var 

och hur valnämnden informerar och annonserar om kommande val. Kommuni-

kations- och aktivitetsplan upprättas tillsammans med kommunikationsavdel-

ningen och så sker även inför EP-valet.  

Beslutsunderlag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-12 

Förslag till valnämnden 

 Informationen noteras.  

 Valnämndens kansli får i uppdrag att fortsätta arbetet med att kostnads-

beräkna preliminär kommunikations- och aktivitetsplan och återkomma 

med redovisning till sammanträde med valnämnden senast i mars 2019.  

 

VALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Åke Johansson (C) yrkar att valnämnden beslutar vid dagens sammanträde att 

preliminärboka annonseringsplats på stortavlor och bussar inför Europaparla-

mentsvalet.  

 

Mikael Rydberg instämmer i valkansliets förslag med Åke Johanssons (C) 

tilläggsyrkande samt att valnämndens kansli får i uppdrag att återkomma till 

valnämnden med ett förslag på förstärkt annonsering på Råslätt, Österängen, 

Öxnehaga och Huskvarna söder för att öka valdeltagandet.  

  

Valnämndens beslut 

 Informationen noteras. 

 Valnämndens kansli får i uppdrag att fortsätta arbetet med att kostnads-

beräkna preliminär kommunikations- och aktivitetsplan och återkomma 

med redovisning till sammanträde med valnämnden senast i mars 2019. 

 Uppdrag ges till valnämndens kansli att preliminärboka annonserings-

plats på stortavlor och bussar inför Europaparlamentsvalet. 

 Uppdrag ges till valnämndens kansli att återkomma till valnämnden 

med förslag på förstärkt annonsering på Råslätt, Österängen, Öxnehaga 

och Huskvarna söder för att öka valdeltagandet. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Sandra Klaar 
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§ 18 

 

Budget EP-valet 2019 

Sammanfattning 

Enligt av kommunfullmäktige fastställda direktiv och tidplan för arbetet beslu-

tade valnämnden 2018-06-18, § 38, om VIP-förslag för 2019-2021, varav det 

första året 2019 utgjorde nämndens budgetförslag.    

Beslutsunderlag 

Chefsjuristens tjänsteskrivelse 2019-02-11.  

Förslag till valnämnden  

 Valnämndens kanslis förslag till budget för EP-valet 2019 fastställs.   

 

VALNÄMNDENS BEHANDLING 

Mikael Rydberg (S) konstaterar att valnämndens VIP-förslag 2019-2021 med 

budget för 2019 baserades på förutsättningen att kommunen skulle vara indelad 

i 55 valdistrikt. Länsstyrelsens beslut innebär att Jönköpings kommun ska an-

ordna vallokaler i 75 valdistrikt.  

 

Yrkanden 

Mikael Rydberg (S) yrkar bifall till valkansliets förslag, med tillägget att val-

nämnden ska tillskriva kommunstyrelsen om de förändrade budgetförutsätt-

ningarna och risken för att nämnden inte klarar att hålla den fastställda budge-

ten.  

 

Valnämndens beslut 

 Valnämndens kanslis förslag till budget för EP-valet 2019 fastställs.   

 Kommunstyrelsen tillskrivs om de förändrade budgetförutsättningarna 

och risken för att nämnden inte klarar att hålla den fastställda budgeten.  

 

 

Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen  
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§ 19 

 

Namnvalsedlarnas placering i förtidsröstnings- och vallokal 

Sammanfattning 

Valmyndigheten förordar att kommunens valnämnd beslutar om ansvar avse-

ende namnvalsedlar samt placering av namnvalsedlar i förtidsröstnings- och 

vallokal. 

Beslutsunderlag 

Chefsjuristens tjänsteskrivelse 2019-02-11  

Förslag till valnämnden  

 Valnämnden ansvarar i förtidsröstningslokal och vallokal i EP-valet för 

namnvalsedlar för de partier som i senaste EP-valet erhöll 1 % av rös-

terna samt blanka valsedlar. 

 För att säkerställa enhetlig hantering av valsedlar ska samtliga namn-

valsedlar placeras i valnämndens vita valsedelsställ enligt följande ord-

ning (från vänster) blanka och därefter i bokstavsordning utifrån parti-

ernas officiella beteckning   

 Valsedelsställ används inte vid förtidsröstning på vårdboende (32 st.). 

 Valsedelsställ ska placeras på bord i anslutning till förtidsröstningslokal 

och vallokal med tillhörande avskärmning. Valsedelsställen ska vara 

avskärmade med den av valnämnden tillhandahållna hu-

ven/avskärmningen samt vara placerade så att risken för insyn minime-

ras då väljare tar valsedel.  

 De politiska partier som deltar i EP-valet men som inte erhöll 1 % av 

rösterna i senaste valet ansvarar själva för att leverera sina namnvalsed-

lar till varje förtidsröstningslokal respektive vallokal. Röstmottagarna 

anvisar partierna plats för namnvalsedlar i valsedelsställ och röstmotta-

garna håller i övrigt ordning på alla namnvalsedlar samt kontaktar parti 

om namnvalsedlar är på väg att ta slut. Även för dessa partier gäller så-

ledes att valsedlarna placeras i valnämndens vita valsedelsställ enligt 

ovan angiven bokstavsordning utifrån partiernas officiella beteckning. 

 Alla partier som är registrerade ska behandlas lika och på lika villkor få 

placera sina namnvalsedlar i valnämndens valsedelsställ.   

 Partiernas namnvalsedlar får inte placeras i partiers eventuellt med-

havda lådor, fack eller liknande.  

 

VALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 
Åke Johansson (C) tillstyrker valkansliets förslag med undantag av förslaget att 

röstmottagarna kontaktar parti om namnvalsedlar är på väg att ta slut. 

 

Valnämndens beslut 

 Valnämnden ansvarar i förtidsröstningslokal och vallokal i EP-valet för 

namnvalsedlar för de partier som i senaste EP-valet erhöll 1 % av rös-

terna samt blanka valsedlar. 
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 För att säkerställa enhetlig hantering av valsedlar ska samtliga namn-

valsedlar placeras i valnämndens vita valsedelsställ enligt följande ord-

ning (från vänster) blanka och därefter i bokstavsordning utifrån parti-

ernas officiella beteckning   

 Valsedelsställ används inte vid förtidsröstning på vårdboende (32 st.). 

 Valsedelsställ ska placeras på bord i anslutning till förtidsröstningslokal 

och vallokal med tillhörande avskärmning. Valsedelsställen ska vara 

avskärmade med den av valnämnden tillhandahållna hu-

ven/avskärmningen samt vara placerade så att risken för insyn minime-

ras då väljare tar valsedel.  

 De politiska partier som deltar i EP-valet men som inte erhöll 1 % av 

rösterna i senaste valet ansvarar själva för att leverera sina namnvalsed-

lar till varje förtidsröstningslokal respektive vallokal. Röstmottagarna 

anvisar partierna plats för namnvalsedlar i valsedelsställ och röstmotta-

garna håller i övrigt ordning på alla namnvalsedlar. Även för dessa par-

tier gäller således att valsedlarna placeras i valnämndens vita valsedels-

ställ enligt ovan angiven bokstavsordning utifrån partiernas officiella 

beteckning. 

 Alla partier som är registrerade ska behandlas lika och på lika villkor få 

placera sina namnvalsedlar i valnämndens valsedelsställ.   

 Partiernas namnvalsedlar får inte placeras i partiers eventuellt med-

havda lådor, fack eller liknande.  

 

 

Beslutet expedieras till: 

Alla partier i Jönköpings kommun som kandiderar till Europaparlamentet  
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§ 20 

 

Fullmakt PostNord 

PostNord önskar protokollsutdrag från valnämnden avseende behörighet att 

utfärda fullmakt gällande utkvitterande av värdeförsändelser och försändelser 

med röster ställda till Jönköpings kommuns valnämnd. 

 

Valnämndens ordförande har för valnämnden rätt att utfärda fullmakt som ger 

rätt att utkvittera värdeförsändelser och försändelser med röster ställda till 

Jönköpings kommuns valnämnd. 

 

VALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Mikael Rydberg (S) föreslår att valnämnden ger fullmakt att utkvittera försän-

delser med röster ställda till Jönköpings kommuns valnämnd i enlighet med 

valkansliets förslag. 

 

Valnämndens beslut 

- Valnämndens ordförande har för valnämnden rätt att utfärda fullmakt 

som ger rätt att utkvittera värdeförsändelser och försändelser med röster 

ställda till Jönköpings kommuns valnämnd 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 

PostNord 
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§ 21 

 

Flaggning på valdagen 

Kommunstyrelsen har beviljat flaggning vid Hamnkanalen och utanför Rådhu-

set under perioden 24 – 26 maj med anledning av Riksidrottsmötet som hålls i 

Jönköping. Dagen för val till Europaparlamentet är ingen allmän flaggdag. 

 

VALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 
Mikael Rydberg (S) yrkar att valnämnden tillskriver kanslichefen om högtids-

flaggning utanför Rådhuset på dagen för val till Europaparlamentet den 26 maj 

2019 samt att signalera till respektive vallokal att om möjligt flagga med 

svenska flaggan alternativt EU-flaggan. 

 

Valnämndens beslut 

- Kanslichefen på stadskontoret tillskrivs om högtidsflaggning utanför 

Rådhuset på dagen för val till Europaparlamentet den 26 maj 2019 samt 

att signalera till respektive vallokal att om möjligt flagga med svenska 

flaggan alternativt EU-flaggan. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Tomas Björk 
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§ 22 

 

Kurser och konferenser 
Nationell konferens om valdeltagande och politisk representation hos utrikes 

födda 

Valnämnden beslutade 2019-01-22 § 9 om deltagande i konferensen ”Demo-

krati för alla”.  

 

Valnämndens beslut 

- Björn Johansson (M) ersätter Milan Lundin (C) som deltagare i konfe-

rensen ”Demokrati för alla”. 

 

Länsstyrelsens informationsmöte inför EP-valet 

Valnämnden beslutade 2019-01-22 § 9 om deltagande i Länsstyrelsens inform-

ationsmöte om EP-valet.  

Valnämndens beslut 

- Uppdrag ges till valkansliet att även anmäla Åke Johansson (C) och Ulf 

Månsson (M) till Länsstyrelsens informationsmöte inför EP-valet. 

 

 

 

 
 

 

 

 


