
JÖNKÖPINGS KOMMUN 
Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

1 
 
 

Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, 2017-03-13, klockan 13.30-15.30 
Beslutande Åke Johansson (C), ordförande 

Mikael Rydberg (S), 2:e vice ordförande 
Gabriella Sjöberg (S) 
Dag Thulin (M) 
Alf Gustafsson (S), tjänstgörande ersättare för Tommy Bernevång-Forsberg (KD) 
 

Övriga närvarande Malena Tovesson, stk, sekreterare 
Ulla Freijd, stk 
 

kl 13.30-13.40 

Utses att justera Mikael Rydberg Paragrafer  7-10 

Underskrifter Sekreterare   
  Ulla Freijd       

 Ordförande   
  Åke Johansson       

 Justerande   
 Mikael Rydberg       

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

Organ Valnämnden 

Datum för sammanträdet 2017-03-13 
 

Datum för anslags uppsättande 2017-03-22 Datum för anslags nedtagande 2017-04- 13 

Förvaringsplats för protokollet Stadskontoret, Rådhuset, Jönköping 

Underskrift   
 Ulla Freijd  

 

 

 Utdragsbestyrkande 
   

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
Valnämnden 2017-03-13 

§ 7  
 
Fastställande av dagordning samt val av protokolljusterare 
 
Dagordningen fastställs i befintligt skick och inga övriga frågor noteras. Till 
justerare utses Mikael Rydberg (S). Protokollet justeras 2017-03-22 klockan 
09.00.  

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
   

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
Valnämnden 2017-03-13 

§ 8 
 
Ekonomi 
Valnämndens sekreterare Malena Tovesson informerar om att ekonomin ser 
bra ut. Förslag till budget för 2018 behandlas på valnämndens sammanträde i 
maj 2017.  

 

 
 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
   

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
Valnämnden 2017-03-13 

§ 9  
 
Information från valnämndens kansli 
 
Utbildning 
Nyhet i vallagen är bl a ökade krav på utbildning av valförrättare. Alla 
röstmottagare måste genomgå en obligatorisk utbildning för att få ett 
förordnande som röstmottagare. 

Nämnden diskuterar och förordar preliminärt förordnande före utbildning. 

Flera olika utbildningspass, både på dag- och kvällstid. Valnämnden önskar att 
en jurist tittar på hur vi ska säkerställa utbildning/förordnande. Kansliet måste 
också ta ställning till om det blir hanterbart för kansliets personal att registrera 
vilka som gått utbildning för att kunna samla in de som inte gjort det till en 
extra utbildning i någon form. 

Valnämnden föreslår att valkansliet lyfter frågan på mötet i Helsingborg för att 
efterhöra hur andra kommuner behandlar frågan. 
 
Ambulerande bud 
Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare från kommunen 
kommer till väljarens hem eller motsvarande och förrättar förtidsröstning där.   
 
Liknar kommunala bud som inte Jönköpings kommun har haft tidigare. 
Eftersom vi inte har erfarenhet av kommunala bud, föreslår valkansliet att vi 
inför detta i liten skala under 2018 och 2019. T ex att starta upp med två ev. tre 
”team”. 
 
En diskussion förs om vi ska ha kvar ”institutionsröstningen”. Förslag är att vi 
behåller en del av äldreboende m.m., vissa med utökad tid samt ersätter vissa 
ställen med ambulerande bud. 

Knyta ”teamen” till förtidsröstningen, ev. heltid för att få en säker och mer 
lockande anställning. Ev. tillfråga ”gode män” om intresse finns att jobba som 
röstmottagare/ambulerande bud. Dock inte ambulerande bud där 
institutionsröstning förekommer. 
 
Valnämnden föreslår att valkansliet lyfter frågan på mötet i Helsingborg för att 
efterhöra hur andra kommuner behandlar frågan. 
 
Arvoden 
Ulla Freijd har gjort en sammanställning av arvoden i åtta av kommunerna som 
ingår i vårt nätverk. Vi konstaterar att Jönköping har de lägsta arvodena. 
 
Personalavdelningen har gjort ett förslag på uppräkning av arvodena från 2014 
till 2018. Valnämndens presidie har höjt upp vissa arvoden ytterligare, se 
bilaga. Valnämnden enas om att jobba vidare med förslag till budget för 2018 
utifrån föreslagna arvoden. Slutgiltigt beslut kommer att fattas vid senare 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
   

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
Valnämnden 2017-03-13 

sammanträde.  
 
Dag Thulin (M) deltar inte i diskussionen om arvoden. 

Vallokaler 
Ulla Freijd går igenom de valdistrikt som vi behöver titta lite extra på, t ex de 
som är ”dåliga” lokaler, för små lokaler samt de som behöver delas upp i fler 
valdistrikt. Uppdaterad lista kommer till nästa nämndsmöte. 

Valnämnden betonar vikten av att det ska framgå tydligt på röstkorten om att 
det är en ny vallokal som gäller.  

Budget 
Efter dagens diskussion om arvoden, distrikt samt lokaler arbetar valkansliet 
fram en budget inför nästa sammanträde. Tillsvidare räknar vi med 80 distrikt. 

Valnämndens beslut   
 
− Valnämnden uppdrar till valkansliet att jobba vidare med de olika delarna; 

utbildning, ambulerande bud, arvoden, valdistrikt samt lokalfrågan.  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
   

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
Valnämnden 2017-03-13 

§ 10 
 
Övriga frågor 
Ulla Freijd anmäler att valnämndens presidie sammanträtt 3/3 2017 klockan 
09.00-10.15. 

Åke Johansson (C) och Dag Thulin (M) anmäler att de deltagit i utbildning för 
förtroendevalda, halvdag. 

Nästa nämndssammanträde är den 2/5 2017, kl 13.30. Valnämndens presidie 
träffas 20/4 klockan 09.00. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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