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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Valnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

2017-09-14 

Ingrid-Marie, torsdagen den 14 september 2017 kl. 16.30-18.00. 

Kjell Andersson (BP), ordförande 
Jan Ekelund (S), vice ordförande 
UlfJiewertz (M), ledamot 
Rune Andersson (C), ledamot 
Tomas Peterson (MP), ledamot 

Claes Sjögren (BP), ej tjänstgörande ersättare. 
Catharina Elofsson, kanslichef. 
Gunnar Nilsson, valgeneral. 
Olof Nilsson, nämndsekreterare. 

Rune Andersson. Ersättare: Tomas Peterson. 
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Justeringens 
plats och tid: K .m-munkansliet i Båstad, torsdagen den 21september2017 kl. 12.30. 

Sekreterare: 

Ordförande: 

Justerare: 
Rune Andersson 

ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Valnämnden 

Sammanträdesdatum: 2017-09-14 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

22/9-14/10 

Kommunkontoret i Båstad 

~zZ(__ 
Henrik Andersson 

Paragrafer §§ 6-10 

Utdrags bestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Valnämnden 

ValN § 6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-09-14 

Dnr ValN 000003/2017-903 

Val av justeringsperson 
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Beskrivning av ärendet Protokollen justeras vanligtvis inom en vecka efter nämndens sammanträde. 

Beslut 

Utskott/presidium 

Justeringsperson väljs i turordning baserat på sammanträdeslistan. 

Valnämnden beslutar: 

1. Rune Andersson utses som justeringsperson. 

2. Tomas Peterson utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum torsdagen den 21september2017 kl. 12.30 
på kommunkansliet. 

j usterandes signaturer 

;tl"'m"d KF Utdragsbestyrkande 
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IHJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Valnämnden 2017-09-14 

ValN § 7 Dnr ValN 000004/2017-903 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Valnämnden beslutar: 

1. Dagordningen godkänns. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium 

1)~ 
KF 
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Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Valnämnden 

ValN § 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-09-14 

8 Dnr ValN 000006/2016-901 

Tidsplanering 2017 inför valet 2018 
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Beskrivning av ärendet Inför valet 2018 sker en del lagändringar. För att möta dessa förändringar 
behöver en tidsplan upprättas inför valet 2018. Nämnden går igenom 

( valmyndighetens valkalender på sammanträdet. 

Föredragande Kanslichef Catharina Elofsson föredrar ärendet. 

Beslut Valnämnden beslutar: 

( 
1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

( 

( 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium df(j'l"io KF Utdrags bestyrkande 
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Valnämnden 2017-09-14 

ValN § 9 Dnr ValN 000042/2017-900 

Beslut om valkretsindelning samt indelning av valdistrikt 
inför val till riksdag, landsting och kommun 2018 

5 (6) 

Beskrivning av ärendet På grund av de nya reglerna i vallagen ( 4 kap. 5 och 12 §§) önskar länsstyrelsen 
att landstinget och samtliga kommuner tar beslut om valkretsindelningar och 
skickar till länsstyrelsen, oavsett om man avser att utföra förändringar eller ej . 
Beslutet ska fattas av kommunfullmäktige senast den 31oktober2017 ( 4 kap 
13 § vall agen). Beslut om valdistriktsindelningar ska enligt 4 kap. 18 § vallagen 
meddelas länsstyrelsen senast den 1december2017. 

Underlag i ärendet 

Förvaltningens förslag 

Yrkande 

Beslut 

Utskott/presidium 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 september 2017. 

1. Båstads kommun föreslår inga förändringar på Region Skånes förslag till 
valkretsindelning inför valet 2018. 2. Båstads kommun föreslår inga 
förändringar inför valet 2018 jämfört med förra valet avseende val
distriktsindelningen. 

UlfJiewertz (M): Bifall till liggande förslag. 

Valnämndens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Båstads kommun föreslår inga förändringar på Region Skånes förslag 
till valkretsindelning inför valet 2018. 

2. Båstads kommun föreslår inga förändringar inför valet 2018 jämfört 
med förra valet avseende valdistriktsindelningen. 

KF Utdrags bestyrkande 
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Valnämnden 

Beslut 

Utskott/presidium 

2017-09-14 6 (6) 

ValN § 10 Dnr ValN 000004/2016-903 

Övriga informationsärenden 

a). Förändringar i vallagen. 

b). Diskussion: Vallokaler vid val till riksdag, landsting och kommun 2018. 

c). Diskussion: Förtidsröstningslokaler vid val till riksdag, landsting 
och kommun 2018. 
- Båstads järnvägsstation. 
- Torekov: ok 
- Hov: ok 
- Förslöv: bygdegården eller Bjäredalen. 
- Grevie: ICA eller idrottsparken. 

d). Diskussion: Säkerhetsfrågor i samband med val till riksdag, landsting 
och kommun 2018. 
- Säkerhetspolisen brukar ha utbildning inför valet. 
- Polisen åker ut till vallokaler under valdagen. 

e ). Förslag till digitalt stöd till förtidsröstning, budröstningsväska och 
ambulerande förtidsröstningslokal. 

f). Nästa möte med valnämnden: Torsdagen den 9 november kl. 16.30. 

Valnämnden beslutar: 

1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

2. Förslag på lokaler under förtidsröstningen och valdagen lämnas 
till nästa möte. 

3. Till nästa möte kommer det att finnas en egen punkt angående säkerhets
frågor, en stående punkt på valnämndens kommande dagordningar. 

justerandes signaturer 

~/;;;, 
KF Utdragsbestyrkande 


