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§ 21 
 
Fastställande av dagordning samt val av justerare 

Dagordningen fastställes i befintligt skick. Inga övriga frågor noteras. 
Till justerare utses Dag Thulin (M). Protokollet justeras 2017-09-12.   

§ 22 är beslutsärende.  
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§ 22 
 
Indelning av valkretsar inför allmänna valen 2018  

Sammanfattning 
På grund av den ökade befolkningsmängden i Jönköpings kommun har valdi-
strikten setts över inför allmänna valen 2018. Senast den 31 oktober måste ar-
betet med valdistrikt vara klart och överlämnat till Länsstyrelsen.  

I översynen har det funnits en strävan från valnämnden att valdistrikten inte ska 
innehålla fler än 1600-1800 röstberättigade.  Samtliga valdistrikt framgår av 
bilaga till denna tjänsteskrivelse, där framgår även den geografiska valkretsin-
delningen. 

Beslutsunderlag 
- Stadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-09-11 
- Förteckning över valdistrikt daterad 2017-09-11 

Förslag till valnämnden 
– Valnämnden föreslår att valdistrikten till allmänna valen 2018 antas enligt 

bilagda förteckning.  
– De tre valkretsar som Kommunfullmäktige beslutade om 2017-08-31 § 199 

får geografisk utformning enligt bilagda förteckning. 
 
VALNÄMNDENS BEHANDLING 
 
Valnämndens sammanträde ajourneras i 30 minuter (15:15-15:45). 
 
Valnämndens beslut 
– Valnämnden föreslår att valdistrikten till allmänna valen 2018 antas  
    enligt bilagda förteckning.  
– De tre valkretsar som Kommunfullmäktige beslutade om 2017-08-31  
   § 199 får geografisk utformning enligt bilagda förteckning. 
 
 
Expedieras till:  
Kommunstyrelsen  
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§ 23 

Ekonomisk månadsuppföljning 
 
Sammanfattning 
Valnämndens sekreterare redogör för den ekonomiska uppföljningen för jan-
aug 2017 och konstaterar att budgeten är i balans.   
 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
   

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 
Valnämnden 2017-09-11 

§ 24 
 
Information från valnämndens kansli  

Sammanfattning 
Kanslichefen informerar om personalförändringar, samt att ett möte kommer 
äga rum inom kort med PostNord för att diskutera avtal för hantering av för-
tidsröster. När valdistriktindelningen är beslutad kan arbetet påbörjas med att 
inventera och hitta nya vallokaler. En första presentation av dessa lokaler 
kommer att ske på nämndens möte i november. Andra frågor som valkansliet 
arbetar vidare med inför novembersammanträdet är arvoden, sammanträdesti-
der 2018 samt förtidsröstningslokaler. 
 
Valkansliet samt ordföranden och eventuellt någon mer från presidiet kommer 
att åka på SKL konferensdag inför allmänna valen 2018 i december/januari.  
 
Carlos Rojas från swedenresearch har varit i kontakt med valkansliet med en 
förfrågan om deltagande i en studie för att se vad som kan få Jönköpings 
förstagångsväljare att rösta. Valnämnden väljer att avstå från att delta i studien.  
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