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Plats och tid Ankaret, Rådhuset 2018-04-27 kl. 13.30 – 15.40.  
Beslutande Tommy Bernevång Forsberg (KD), ordförande 

Åke Johansson (C), 1:e vice ordförande 

Mikael Rydberg (S), 2:e vice ordförande 

Alf Gustafsson (S), ersättare 

 

 

Övriga närvarande Ewa Nilsson (KD), ersättare 

Inger Gustafsson (L), insynsplats 

Lars-Åke Svensson, chefsjurist 

Ulla Freijd, administratör  

Sara Farre, samordnare/valnämndens sekreterare 

Anna-Brita Nilsson, handläggare 

 

Utses att justera Ewa Nilsson (KD)   

Justeringens plats och tid Rådhuset, 2018-05-14, kl. 8.30  Paragrafer 20-27 

Underskrifter Sekreterare   

  Sara Farre  

 Ordförande   
  Tommy Bernevång-Forsberg (KD)   

 Justerande   
 Ewa Nilsson (KD) 

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

Organ Valnämnden  

Sammanträdesdatum 2018-04-27  
 

Datum för anslags uppsättande 2018-05-14 Datum för anslags nedtagande 2018-06-04 

Förvaringsplats för protokollet Stadskontoret, Rådhuset 

Underskrift   
Namnförtydligande Sara Farre  
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§ 20 

 

Fastställande av dagordning samt val av justerare 
 

Till justerare utses Ewa Nilsson (KD). Protokollet justeras den 14 maj kl. 8.30. 
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§ 21 

Ekonomisk uppföljning 
 

Chefsjuristen redogör för den ekonomiska uppföljningen avseende valnämnd 

(verksamhet 010000) samt allmänna val (verksamhet 071000).  

 

Verksamheten valnämnd har en nettobudget om 302 000 kronor och redovisar 

till och med april 2018 en kostnad om 61 900 kronor. Det motsvarar 20 procent 

av budgeten och en prognos innebärande budget i balans. För verksamheten 

allmänna val har det endast uppstått mindre kostnader om 16 000 kr av budget 

om 5 950 000 kr varav ca 2 556 674 kr finansieras av statsbidrag.  

 

Den 20 april meddelade valmyndigheten att Jönköpings kommun erhåller ett 

statsbidrag på 2 556 674 kronor.  

VALNÄMNDENS BEHANDLING  
 

Valnämnden förklarar sig ha fått del av informationen.  
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§22 

Valsedlars placering i röstnings- och vallokal 

Sammanfattning 

Valmyndigheten förordar att kommunens valnämnd beslutar om ansvar avse-

ende valsedlar samt placering av valsedlar i förtidsröstnings- och vallokal.   

 

Beslutsunderlag  

Chefsjuristens tjänsteskrivelse 2018-04-12, reviderad 2018-04-27.  

Förslag till beslut  

 Valnämnden ansvarar i förtidsröstningslokal och vallokal för s.k. partival-

sedlar (utan kandidatnamn) samt blanka valsedlar
1
. 

 För att säkerställa enhetlig hantering av partivalsedlar och blanka valsedlar 

ska de placeras i valsedelsställ, med undantag för förtidsröstning vårdboen-

den, enligt följande ordning (från vänster) blanka och därefter i bokstavs-

ordning utifrån partiernas officiella beteckning   

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

 Valsedelsställ ska placeras på bord i anslutning till förtidsröstningslokal 

och vallokal och endast användas för valsedlar som valnämnden, enligt 

ovan, har ansvar för.  

 De politiska partierna ansvarar för att leverera namnvalsedlar till varje för-

tidsröstningslokal respektive vallokal. Röstmottagarna anvisar partierna 

plats för namnvalsedlar och röstmottagarna håller i övrigt ordning på alla 

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

 Partiernas namnvalsedlar får placeras i partiernas medhavda lådor, fack eller 

liknande så länge inte förbudet mot politisk information i förtidsröstningslokal 

och vallokal åsidosätts. Lådor, fack får endast vara märkta med partiets namn 

och logotype. Inga slogans får förekomma.  

  Valnämndens bord med valsedlar och partiernas bord för namnvalsedlar 

eller motsvarande placeras, om möjligt, intill varandra. 

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

lägga ut sina namnvalsedlar.  

 

VALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ordföranden Tommy Bernevång-Forsberg (KD) yrkar bifall till chefsjuristens 

tjänsteskrivelse 2018-04-12, reviderad 2018-04-27.  

 

Valnämndens beslut 

                                                      
1 Partier som kan begära utläggning av partivalsedlar är dels partier som fick mer än 1 % av rösterna i ett av de sen-

aste två valen till riksdagen och partier som är representerade i kommun-och landstingsfullmäktige. 
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 Valnämnden ansvarar i förtidsröstningslokal och vallokal för s.k. partival-

sedlar (utan kandidatnamn) samt blanka valsedlar
2
. 

 För att säkerställa enhetlig hantering av partivalsedlar och blanka valsedlar 

ska de placeras i valsedelsställ, med undantag för förtidsröstning vårdboen-

den, enligt följande ordning (från vänster) blanka och därefter i bokstavs-

ordning utifrån partiernas officiella beteckning   

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

 Valsedelsställ ska placeras på bord i anslutning till förtidsröstningslokal 

och vallokal och endast användas för valsedlar som valnämnden, enligt 

ovan, har ansvar för.  

 De politiska partierna ansvarar för att leverera namnvalsedlar till varje för-

tidsröstningslokal respektive vallokal. Röstmottagarna anvisar partierna 

plats för namnvalsedlar och röstmottagarna håller i övrigt ordning på alla 

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

 Partiernas namnvalsedlar får placeras i partiernas medhavda lådor, fack eller 

liknande så länge inte förbudet mot politisk information i förtidsröstningslokal 

och vallokal åsidosätts. Lådor, fack får endast vara märkta med partiets namn 

och logotype. Inga slogans får förekomma.  

  Valnämndens bord med valsedlar och partiernas bord för namnvalsedlar 

eller motsvarande placeras, om möjligt, intill varandra. 

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

lägga ut sina namnvalsedlar. 

 

 

Beslutet expedieras till:  

Alla partier som kandiderar till kommun- och landstingsfullmäktige i Jönkö-

pings kommun.  

 

 

  

                                                      
2 Partier som kan begära utläggning av partivalsedlar är dels partier som fick mer än 1 % av rösterna i ett av de sen-

aste två valen till riksdagen och partier som är representerade i kommun-och landstingsfullmäktige. 
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§ 23 

Riktlinjer för rekrytering av röstmottagare i förtidsröstningslokal och 

vallokal 

 

Sammanfattning 

Valnämnden har uppdragit åt valnämndens kansli att utarbeta förslag till rikt-

linjer för rekrytering av röstmottagare i förtidsröstningslokal och vallokal. 

Beslutsunderlag 

Chefsjuristens tjänsteskrivelse 2018-04-12.  

Förslag till beslut  

 Godkänner Riktlinjer för rekrytering av röstmottagare i förtidsröst-

ningslokal och vallokal.   

 

VALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ordföranden Tommy Bernevång-Forsberg (KD) yrkar att tjänsteskrivelsen 

skrivs om och att det läggs till ett förtydligande gällande de sju röstningsloka-

lerna som hör till varsitt större valdistrikt. Tjänsteskrivelsen ska presenteras vid 

valnämndens sammanträde den 28 maj 2018.  

Valnämndens beslut 

Tjänsteskrivelsen återremitteras för kompletterande utredning avseende föl-

jande delar av riktlinjer.  

- tydligare indelning av texten i avsnitt som rör valdistrikt respektive förtids-

röstning  

- klargörande av om förordnande är villkorat av krav på utbildning samt förtyd-

liga krav på kvalitet/utbildning och kvittens avseende utbildning 

- klargöra ordförandens plikt att kontrollera och ansvara för vallokal  

- förtydligande avseende de 7 förtidsröstningslokalerna som har öppet valdagen 

att de även har ett ansvar efter kl. 20.00  

- förtydliga krav på tillgänglighet avseende lokaler, samt  

- klargöra vice ordförandens ansvar i vallokal.  
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§ 24 

Förtidsröstning vid SIS ungdomshem, Stigby, Visingsö och häktet 
 

Sammanfattning 

Fråga om eventuellt anordnande av förtidsröstning för elever vid ungdoms-

hemmet Stigby respektive intagna på häktet i Jönköping.  

Beslutsunderlag 

Chefsjuristens tjänsteskrivelse 2018-04-19.  

Förslag till beslut  

 Elever vid ungdomshem Stigby samt intagna vid häktet i Jönköping 

hänvisas till att anlita brevbärare eller ambulerande bud för att genom-

föra förtidsröstning.  

 

VALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ordföranden Tommy Bernevång-Forsberg (KD) yrkar bifall till chefsjuristens 

förslag.    

Valnämndens beslut 

 Elever vid ungdomshem Stigby samt intagna vid häktet i Jönköping 

hänvisas till att anlita brevbärare eller ambulerande bud för att genom-

föra förtidsröstning.  

 

Beslutet expedieras till:  

SIS Ungdomshem, Stigby, Att: Catharina Högberg 

Häktet, Polishuset Jönköping 
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§ 25 

Information från valkansliet 

 

Ulla Freijd informerar om att sju valdistrikt fortfarande saknar ordförande. 

Valnämndens ledamöter kommer med förslag på personer att tillfråga.  

 

Anna-Brita Nilsson informerar om att det finns röstmottagare vid samtliga för-

tidsröstningslokaler på äldreboenden. Rekrytering pågår till övriga förtidsröst-

ningslokaler och scheman utarbetas för personalen.  

 

Sara Farre informerar om att Kabe är kontaktade angående hyra av deras för-

säljnings- och verkstadslokal i Öggestorp under valdagen. Kultur- och fritids-

förvaltningen är kontaktad angående möjligheten att använda kommunens bok-

buss alternativt bokbil som ett alternativ till Kabes lokaler vid valet i Ög-

gestorp. 

 

Lars-Åke Svensson informerar om avtalet som ingåtts med Postnord gällande 

sortering av förtidsröster. Det är en direktupphandling som gjorts. Det har skett 

en höjning av priset från 5 kr till 6,70 kr per förtidsröst.  

 

Valkansliet har gjort en beställning av ett antal valsedelsräknare som ska kom-

pletterade de befintliga sedelräknarna. Valskärmar av ”tårtmodell” är sedan 

tidigare beställda från ett företag i England och ska levereras under maj månad.  

 

 

 

VALNÄMNDENS BEHANDLING 

Valnämnden förklarar sig ha fått del av informationen.  
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§ 26 

Partiträff med räddningstjänst, polis, säkerhetsansvarig samt kommuni-

katör 25 april kl. 18.00 i Rådhuset 

 

Från valnämnden deltog Åke Johansson och Mikael Rydberg. Från de politiska 

partierna deltog samtliga partier utom Liberalerna, Kommunistiska partiet och 

Medborgerlig samling.  

  

Under första delen av mötet presenterade polisen sitt arbete under valet. Kom-

missarie Björn Dahlbäck och polis Sara Alving deltog och berättade om poli-

sens arbete under valet. Alla partier har fått utskickat Polisens telefonnummer 

för samverkan och e-postadress. Informationsblad om kontaktvägar till Polisen 

i samband med valrörelsen 2018 delas ut till valnämndens ledamöter. Därefter 

informerade säkerhetssamordnarna Gert Kvick, Veronica Fransson och Carina 

Västerek om rutiner vid hot och våld mot förtroendevalda och kontaktvägar till 

Räddningstjänsten i samband med valet.  

 

Under andra delen av mötet informerade Lars-Åke Svensson om valnämndens 

ansvar för vallokaler och distribution av partivalsedlar. De politiska partierna 

fick bland annat information om det totala antalet val- och förtidsröstningsloka-

ler i Jönköpings kommun. Valnämnden har även ansvar för att skicka ut in-

formation som berör partierna gällande de exakta val- och förtidsröstningsloka-

lerna, inför partiernas leveranser av personvalssedlar till dessa.  

 

 

VALNÄMNDENS BEHANDLING 

 

Valnämnden förklarar sig ha fått del av informationen.  
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§ 27 

Meddelanden  

 

Anmälningar om förrättningar 

 

Valnämndens presidieträff 16 april kl. 9.00-11.00. Tommy Bernevång-Forsberg, Ewa 

Nilsson, Mikael Rydberg och Åke Johansson deltog.  

 

Informationsmöte för partierna 25 april kl.18.00-20.00. Åke Johansson och Mikael 

Rydberg deltog.  

 

 


