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Utses att justera Gabriella Sjöberg Paragrafer  1-5 

Underskrifter Sekreterare   

  Lars-Åke Svensson       

 Ordförande   
  Tommy Bernevång-Forsberg       

 Justerande   
 Gabriella Sjöberg       

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

Organ Valnämnden 

Datum för sammanträdet 2018-01-26 
 

Datum för anslags uppsättande 2018-02-05 Datum för anslags nedtagande 2018-02-27 

Förvaringsplats för protokollet Stadskontoret, Rådhuset, Jönköping 

Underskrift   
 Ulla Freijd  
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§ 1 

 

Fastställande av dagordning samt protokollets justering 
 

 

 

Valnämndens beslut 

- Dagordningen fastställes.  

- Till justerare utses Gabriella Sjöberg (S) och protokollet justeras  

  den 5 februari 2018. 
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§ 2 

Arvoden för 2018 
Arvoden för röstmottagare diskuteras. Titeln vaktmästare är borttagen och det 

används en enhetlig terminologi vilket är röstmottagare. Det är dock önskvärt 

att vaktmästaren på skolan alternativt annan skolpersonal är med i valdistriktets 

personal. 

Valnämndens beslut   

Följande arvode fastställs att gälla 2018 och 2019: 

 Röstmottagare 2000 kr. 

 Övriga arvoden ska fastställas vid sammanträdet den 5 mars 2018.  

Beslutet expedieras till: 

Personalutskottet 
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§ 3 

 

Information från valnämndens kansli 

 Förslag till schema för kommande utbildningstillfällen: 

Utbildning av ordförande/vice ordförande samt röstmottagare till 

valdistrikt genomförs under tidsperioden 13-31 augusti 2018.  

Utbildning av röstmottagare till förtidsröstningslokal genomförs före 

den 21 augusti dvs under tidsperioden 1-20 augusti 2018. 

 

 Valnämndens kansli skickar under februari 2018 ut förfrågan till 

tilltänkta ordförande i valdistrikt om deras intresse att delta. 

 

 Valnämndens kansli har den 19 januari 2018 träffat flera 

nyckelpersoner om deras medverkan i arbetet med valet. Det är Hasse 

Holtz (transporter), Staffan Johansson (packning och sortering 

valmateriel) och Anna Brita Nilsson (administration). Samtliga har 

ställt sig positiva till att biträda valnämndens kansli i arbete med valet 

2018.  

 

 Ulla Freijd och Lars-Åke Svensson har den 23 januari 2018 träffat 

företrädare för PostNord, Ljungarum, angående sortering och förvaring 

av förtidsröster. Valnämndens kansli är positiva till att PostNord svarar 

för sortering och förvaring av förtidsröster. Avtal kommer att upprättas 

varför ärendet återkommer till valnämnden för ställningstagande. 

 

 Erforderliga avtal ska upprättas med kultur- och fritidsförvaltningen. 

Valnämndens kansli återkommer till nämnden för ställningstagande.  

 

 Förfrågan om förtidsröstningslokal på A6 har skickats till 

centrumledaren på A6. Valnämndens kansli återkommer till nämnden 

med redovisning av A6 inställning.  

 

 Tjänsten som valsamordnare vid valnämndens kansli har tillsatts med 

Sara Farre. Hon tillträder tjänsten den 12 februari 2018. 

 

 Länsstyrelsens utbildning av valnämnden samt handläggare blir den 14 

mars kl 09.00-15.00 på Elite Stora Hotellet.  

Inbjudan kommer att skickas ut av Länsstyrelsen och vidarebefordras 

av valnämndens kansli.  
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§ 4 

 

Förslag till överläggning med partierna, polisen och 

räddningstjänsten 
Överläggning kommer att ske mellan samtliga partier, polisen och 

räddningstjänsten samt en kommunikatör. Inbjudan kommer från 

säkerhetssamordnare Gert Kvick. 
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§ 5 

 

Övriga frågor 

 Anna Brita Nilsson har gjort en översyn av institutionsröstningen 

utifrån hur den var utformad 2014. Institutionsröstningen kommer att i 

stort föreslås vara oförändrad, men kompletteras med ambulerande bud. 

Valnämndens kansli återkommer till nästa sammanträde med förslag 

om lokaler m.m. för institutionsröstning. 

 

 Vallagen efterfrågas av valnämndens ledamöter och ersättare.  

Vallagen kommer att finnas klar i valmyndighetens bibliotek till den 1 

mars 2018. 

 

 Högskolan ska kontaktas om lokal för förtidsröstning (Högskolans 

bibliotek). Eventuellt alternativ lokal till högskolan är lokal hos Science 

Park. 

 

 Nästa presidiemöte är den 23 februari 2018. Nästa sammanträde med 

nämnden är den 5 mars 2018.  

 

 


