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§ 1 
 
Fastställande av dagordning samt val av justerare 

Dagordningen fastställes i befintligt skick och inga övriga frågor noteras.  
Till justerare utses Dag Thulin (M). Protokollet justeras 2017-02-15 kl 09.00.   

§ 3 och § 4 är beslutsärenden.  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 2  
 
Anmälan om sjukskrivning/presidiemöte  

Ordföranden Tommy Bernevång Forsberg är sjukskriven från uppdraget som 
ordföranden i valnämnden från mitten januari 2017 till mitten april 2017. 
Förste vice ordförande Åke Johansson går in som ordföranden under tiden.  
 
Valnämndens presidier har haft ett presidiesammanträde den 23 januari 08.30-
09.00. Vid sammanträdet beslutade ordföranden efter samråd med presidiet om 
remissutlåtandet SOU 2016:71 ”Snabbare omval och förstärkt  
skydd för valhemligheten” och överlämnade det till kommunstyrelsen.  
 
Anmälningarna godkänns.  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 3 

Valnämndens årsredovisning 2016 tillika Jämställdhetsrapport samt 
Integrationsrapport  

Sammanfattning 
Valnämnden gör ett överskott på ca 7 000 kr under 2016. Budgeten är nu i ba-
lans eftersom extramedel tillfördes under året för att hantera de obudgeterade 
hyreskostnader som genererade ett underskott 2015. Under 2016 har ingen 
verksamhet kopplat till ett val bedrivits. Nämnden har haft fyra sammanträden 
under året. Valnämnden kommer under 2017 att arbeta med valdistriktisindel-
ning, budget för valen 2018 samt 2019 och vallokaler.  
 
Årsredovisningen överlämnas även till kommunstyrelsen som rapportering av 
valnämndens Jämställdhetsrapport 2016 samt Integrationsrapport 2016. Enligt 
ett tidigare beslut kan valnämndens rapportering av Jämställdhetsrap-
port/Handlingsplan ske genom ett utdrag ur årsredovisningen.  
 
Beslutsunderlag 
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-01-23. 
 
VALNÄMNDENS BEHANDLING 
 
Valnämndens beslut 
- Årsredovisningen 2016 godkänns. 
 
 
Expedieras till:  
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 4 

Kartläggning av behovet av och möjligheten att anställa student-
medarbetare i nämndernas verksamheter  
Ks/2016:442   020 

Sammanfattning 
I samband med beslutet om verksamhets- och investeringsplan (VIP) för 2017-
2019 med budget för 2017, 2016-10-27 § 285 fick samtliga nämnder i uppdrag 
att kartlägga behovet av och möjligheten att anställa studentmedarbetare i sina 
verksamheter. Uppdragen ska redovisas för kommunstyrelsen senast 2017-06-
30. 

Valnämnden har under de år som någon form av val äger rum ett behov av att 
anställa flera hundra personer för att under en eller flera dagar arbeta med valet 
och då framförallt som valförrättare. Här finns det stora möjligheter att anställa 
studenter under dessa dagar.   

Beslutsunderlag 
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-01-26. 
 
VALNÄMNDENS BEHANDLING 
 
Valnämndens beslut 

− Stadskontorets tjänsteskrivelse godkänns och överlämnas som val-
nämndens yttrande till kommunstyrelsen.  

 
 
Expedieras till:  
Kommunstyrelsen   

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 5 

Budgettankar inför valet 2018                

Sammanfattning 
Valkansliet arbetar med ett förslag till verksamhets- och investeringsplan inför 
2017 med plan för 2018-2019. Valnämnden kommer troligtvis att begära att få 
utöka sin ram med minst 4 000 000 kr 2018 för att administrera de allmänna 
valen 2018 samt 3 500 000 kr 2019 för att administrera Europaparlamentsvalet 
2019. Valnämnden kommer troligtvis också att begära att få utöka sin egen ram 
under 2018 och 2019 för att hantera ökade arvoden i samband med valår.  

Följande företeelser är kostnadsdrivande: 
• Om förslaget om nya valbås går igenom kräver det både nya bås och 

fler valförrättare. 
• Arvodesuppräkning. 
• Fler valdistrikt med anledning av befolkningsökningen med fler förrät-

tare och vallokaler som följd. 
• Antalet förtidsröstningsställen eftersom antalet förtidsröstanden ökar. 
• Utbildningen som numer är obligatorisk. 

 
Ulla går igenom ökningen av antalet röstande i de olika valdistrikten som pro-
gnostiseras och vad det innebär för ändringar när det gäller vallokaler. Till 
nästa sammanträde den 13 mars 2017 får valkansliet i uppdrag att lägga fram 
ett diskussionsunderlag för att fortsätta diskussionen. Ett förslag till verksam-
hets- och investeringsplan kommer att behandlas under våren av valnämnden. 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 6  

Övriga frågor                
  
Rapport från Länsstyrelsens utbildning den 23 januari 2017 om nyheter i valla-
gen. Närvarande från valnämnden och kansliet var Åke Johansson (C), Mikael 
Rydberg (S), Alf Gustafsson (S), Gabriella Sjöberg (S), Inger Gustavsson (L), 
Ulla Freijd, Malena Tovesson och Madelene Granander Lindh.  

Rapport från parlamentariska kommittén där Åke Johansson (C), Mikael Ryd-
berg (S) och Malena Tovesson från valnämnden och kansliet informerade 
kommittén om förändringen i vallagen som rör valdistrikten. I Jönköping har vi 
idag tre valkretsar, men den nya vallagens intentioner är att det ska finnas en 
valkrets i alla kommuner, men kommuner med fler än 36 000 invånare kan 
anhålla om fler valkretsar. Valkretsar innebär att en tröskel införs från 2 % till 
3 %. Gränserna i valkretsen påverkar valdistriktsindelningen och även lands-
tingets valkretsindelning. Beslut ska fattas om valkretsar av kommunfullmäk-
tige senast i oktober 2017, med förslag från parlamentariska kommittén.  

Rapporterna godkänns. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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