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Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl 13.30-14.52 
 Tommy Bernevång-Forsberg, (KD), ordförande  

Åke Johansson, (C), 1:e vice ordförande 
Mikael Rydberg, (S), 2:e vice ordförande 
Dag Thulin, (M) 
Gabriella Sjöberg, (S)  

 

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

      

Utses att justera Dag Thulin, (M) Paragrafer  1-5 

Underskrifter Sekreterare   
  Malena Tovesson       

 Ordförande   
  Tommy Bernevång-Forsberg       

 Justerande   
 Dag Thulin       

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

Organ Valnämnden 

Datum för sammanträdet 2016-03-14 
 

Datum för anslags uppsättande       Datum för anslags nedtagande       

Förvaringsplats för protokollet Stadskontoret, Rådhuset, Jönköping 

Underskrift   
 Ulla Freijd  

 

 

 Utdragsbestyrkande 
   

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (6) 
Valnämnden 2016-03-14 

§ 1 
 
Information om befolkningsförändringar i valdistrikt 

Sammanfattning 
Utredningschef Andreas Zeidlitz informerar om befolkningsförändringar inför 
framtida val. Vid valet 2014 hade kommunen 104 769 invånare som var 18 år 
och äldre. 2018 ligger prognosen på 107 810 och vid valet 2022 – 111 038. Till 
detta tillkommer nyanlända flyktingar.  

Förändringar i valkretsarna blir mest märkbara i valkrets väst och syd, där det 
kan bli aktuellt att göra justering av valkretsgränserna. Valkrets syd som 2014 
hade ca 36 tusen invånare över 18 år kommer att till valet 2022 ha drygt 39 
tusen. 

De valdistrikt som kommer att ha störst ökning är Munksjöområdet, Mariebo-
Samset, Bondberget och Vätterslund medan de som minskar är Västra torget 
och Jönköping söder. Flera valdistrikt blir så stora att justeringar kommer att 
bli nödvändiga. Valdistrikten Visingsö, Bottnaryd och Angerdshestra-
Mulseryd-N Unnaryd minskar de kommande valen.  

Valnämnden tackar för informationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
   

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (6) 
Valnämnden 2016-03-14 

§ 2 
 
Information om utbildningsdagen i september 2016 
Valnämndens sekreterare Malena Tovesson redogör för valkansliets planering 
av utbildningsdagen den 21 september 2016. 

Madelene Granander-Lindh, stadsjurist, kommer att gå igenom vallagen och de 
förändringar som gjorts. Därefter en fri diskussion och lunch. På eftermiddagen 
sammanträder valnämnden. 

Valnämnden betonar vikten av att ledamöter och ersättare deltar, speciellt på 
förmiddagen. Valnämnden kommer också att bjuda in, via gruppledarna, en 
företrädare för varje parti för de tre partier som inte är representerade i 
nämnden, dvs MP, V och SD. 

    

Beslutet expedieras till: 
Miljöpartiet 
Västerpartiet 
Sverigedemokraterna 
 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
   

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (6) 
Valnämnden 2016-03-14 

§ 3 

Ekonomi 
Valnämndens sekreterare Malena Tovesson informerar om att ekonomin ser 
bra ut. Budget för 2017 behandlas på valnämndens sammanträde i maj. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
   

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (6) 
Valnämnden 2016-03-14 

§ 4 
 
Verksamhetsberättelse/årsredovisning 2015 
Valnämndens sekreterare Malena Tovesson går igenom valnämndens 
årsredovisning för 2015. Valnämnden gör ett underskott på ca 90 000 under 
2015. Underskottet beror på obudgeterade kostnader för lokaler i Science Park. 

Årsredovisningen överlämnas till kommunstyrelsen som rapportering av 
valnämndens jämställdhetsrapport samt integrationsrapport 2015 enligt ett 
tidigare beslut. 
 
  
Valnämndens beslut   
− Årsredovisningen överlämnas till kommunstyrelsen. 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
   

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (6) 
Valnämnden 2016-03-14 

§ 5 
 
Övriga frågor 

1. Remissyttrande över förslag till program för funktionshinderspolitiken i 
Jönköpings kommun – ett samhälle för alla. 

2. Tidigarelägga sammanträdet i maj från 23/5 till 16/5.  

Valnämndens beslut   
Remissyttrande över förslag till program för funktionshinderpolitiken:  
− Valnämnden avlämnar yttrande enligt tjänstemannaskrivelse till 

kommunstyrelsen. Valnämnden ställer sig i övrigt bakom förslag till 
program för funktionshinderpolitiken i Jönköpings kommun. För 
valnämndens del handlar det främst om att se över lokalernas utformning, 
tillgänglighet etc.  

− Valnämnden beslutar att tidigarelägga valnämndens sammanträde till 16/5 i 
stället för 23/5.  

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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