
ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Valnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

2018-02-01 

Ingrid-Marie, torsdagen den 1februari2018 kl. 16.30-17.50. 

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

Claes Sjögren (BP), ej tjänstgörande ersättare. 
Gunnar Nilsson, valgeneral. 
0 lof Nilsson, nämndsekreterare. 

Jan Ekelund. Ersättare: UlfJiewertz. 

sliet i Båstad, torsdagen den 8 februari 2018 kl. 13.00. 

Blad 
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Sekreterare: Paragrafer§§ 1-5 

Ordförande: 

Justerare: 

ANSLAGS BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Valnämnden 

Sammanträdesdatum: 2018-02-01 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Från och med 2018-02-09 till och med 2018-03-01 

Komm~ontoret i Båstad 

~#-
Henrik Andersson 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

Valnämnden 

ValN § 1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-01 

Val av justeringsperson 

Blad 
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Beskrivning av ärendet Protokollen justeras vanligtvis inom en vecka efter nämndens sammanträde. 
Justeringsperson väljs i turordning baserat på sammanträdeslistan. 

Beslut Valnämnden beslutar: 

Utskott/presidium 

1. Jan Ekelund utses som justeringsperson. 

2. UlfJiewertz utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum torsdagen den 8 februari 2018 kl. 13.00 
på kommunkansliet. 

justerandes si naturer 
KS/nämnd 

1 
KF Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Valnämnden 2018-02-01 

ValN § 2 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Valnämnden beslutar: 

1. Dagordningen godkänns. 

J usterandes signaturer 
Utskott/presidium ;as/oamF KF 

Blad 
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Utdragsbestyrkande 
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Dnr ValN 000002/2018-900 

Beskrivning av ärendet Valkansliet har tagit fram en planering för valnämndens sammanträden under 
perioden 2018-02-01 till 2018-06-01. Genomgång sker tillsammans med 
valnämnden angående ärenden som ska hanteras under denna period. 

Underlag i ärendet Valkalender, daterad 2018-02-01. 

Beslut Valnämnden beslutar: 

1. Valnämndens sammanträden 2018 fastställs till : 1/3, 22/3, 19/4 och 24/5. 

2. Sammanträdena börjar kl. 16.30 om inte annat meddelas. 

Utskott/presidium KF Utdrags bestyrkande 



Valkalender för valnämnden Senast uppdaterad: 2018-02-01 

Februari 
Valnämnd 2018-02-01, kl. 16:30 

D Valkalender / Beslut om sammanträdesdatum 

D =~~~u~-:~~~~~]~ctn~~~~~~=--:~= =1~~~1u~~m~~g /~~~e~~-~j~:~a~~~:··a~~~~~~li~~g.-=: 
D Partiernas anmälan/registrering i Information att anmälan måste ske till 

_tQLY al~Y!1..g!_g_h~_!~!1.______ _ _____ [ . .l".c.!!~Y~.qig h?_C.!!_!!:___ -----·--······----···-·-····----··-·---·-···-··-··-···-··-·· 
i Information och diskussion om arvodesnivåer. 

D Arvoden under valet I Va/nämnden beslutade 2014 att se över alternativa 

____ _ -· -· _____ __ _ _ _j[.qr._sJgg __ t.!II °'07.g!JiTflJL________ ·-- ----·--- _ _ 

D R .. t "k · ki . 0.. t K I Information om möjligheten att prova 
os ra nmgsmas n 1 s ra arup : / d 1 "k · ttd. t 'kt i va se e sra nare 1 e 1s n . 

-----·TDt~k;ssi~-~~-;;;g-~ä~~drag-~-ing~~~ Ef]Öre-;;;61 f6r b~~i~t-
1 utan hanteras vid beslut om röstmottagare. 

Förtroendevalda som D röstmottagare 

Mars 
Valnämnd 2018-03-01, kl. 16:30 

D Vallokaler Beslut om vallokaler. 

D F örtidsröstningslokaler Beslut om förtidsröstningslokaler. 

D I nsti tu tio nsröstning Beslut om vilka institutioner. 

Förordnande av röstmottagare, Beslut om att röstmottagare, samt ordförande 
D samt ordförande och vice och vice ordförande. Underlag från valkansliet. 

ordförande 

D Statistik om röstberättigade Information. 

D Kommunikationsplan Beslut om kommunikationsplan. 

D Arvoden under valet Beslut om ersättningsnivåer. 

Valnämnd 2018-03-22, kl. 16:30 

D 
I Beslut om öppettider för vallokaler, 

Öppettider I förtidsröstningslokaler och 

·-··-········--······-····- ............... ·-····-···········-··········---··--·······---- ___ Ll~~~it!!!!o~~E~st~!!J.:gen'. ....... -·-····-··--·--·-·····-·······-··-· ···--············---···· 

D Ambulerande röstmottagare I Beslut om ambulerande röstmottagare. 
(valombud) I 

April 
Valnämnd 2018-04-19, kl. 16:30 

D Ordförande och vice ordförande Presentation. 
bjuds in. 

D Valsedlarnas placering Beslut. 

D Bemanning vallokaler Information. 

D Bemanning förtidsröstning Information. 

D Mottagare för försändelser till val Beslut om vem som får hämta ut försändelser. 

Maj 
Valnämnd 2018-05-24, kl. 16:30 

Utbildning 2018-05-31 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Valnämnden 2018-02-01 5 (6) 

ValN § 4 

lnformationsärenden 

Beskrivning av ärendet a). Valkalender. Se§ 3 om fastställande av sammanträdesdagar. 

Beslut 

Utskott/presidium 

b ). Datum för utbildningsdag. Valkansliet föreslår att avsätta den 31/5 för 
utbildningsdag. Efter diskussion föreslår valnämnden att valkansliet får i 
uppdrag att föreslå ytterligare en dag för utbildning, för att utbildnings
grupperna inte ska bli för stora. 

c). Partiernas anmälan/registrering av partibeteckning till Valmyndigheten. 
Kort information om datum för partiernas anmälan till Valmyndigheten. Frågor 
lyfts från Valnämnden angående medgivande från kandidater - vilket datum är 
det som gäller och hur fungerar det i praktiken. Valkansliet får i uppdrag att se 
om det finns information från Valmyndigheten om detta. 

d). Röstmottagare på valdagen, ordförande/vice ordförande. Punkten utgår till 
kommande sammanträde enligt valkalenderns planering. 

e). Förtroendevalda på listan som röstmottagare. Valnämnden diskuterar 
lämpligheten av att vara röstmottagare och samtidigt vara på listan över 
kandidater. Delade meningar råder, då det handlar om var på listan man 
befinner sig. Ju högre upp på listan desto mindre lämpligt. På förslag av 
valkansliet sker lämplighetsprövning individuellt vid val av röstmottagare 
vid kommande sammanträde. 

f). Arvoden: Valnämnden beslutade 2014-04-26, § 62, att kommunkansliet tar 
fram alternativa förslag till arvodering inför framtida val. Underlag delas ut till 
ledamöterna med information om arvoden för Båstads kommun och Laholms 
kommun under valet 2014, samt Höganäs kommuns förslag på arvoden 2018. 
Valnämnden diskuterar för- och nackdelar med de olika förslagen, men 
förordar ingen specifik arvoderingsmodell. Valkansliet tar fram förslag 
till nästkommande sammanträde. 

g). Test av rösträkningsmaskin i Östra Karup. Valkansliet förklarar att det vore 
lämpligt att testa rösträkningsmaskin vid ett distrikt, för att se hur tekniken 
fungerar här inför kommande val. Valnämnden anser att Östra Karup inte är 
lämpligt, med tanke på att ett test kan göra att rösträkningen tar längre tid. 
Valkansliet föreslår istället att distrikten i Båstad får prova. Valnämnden 
instämmer att Båstad vore lämpligt för prov. 

Valnämnden beslutar: 

1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer 

ot)_ KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

J!-
I 
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Ersättning för arbete under valet 

Ersättning Båstad (2015) 
-145 kr/h till samtliga. 

Senast ändrad: 2018-02-01 
Olof Nilsson 

Arvode ska bestämmas till samma som för förtroendevalda. Ordförande får ersättning per timme 
för mertid. 

Exempel på arvodering från Höganäs (2018) 
- 3 000 kr till ordförande i distrikten 
- 2 750 kr till vice ordförande i distrikten 
- 2 250 kr till övriga röstmottagare som tjänstgör under valdagen 
- 750 kr till "jourhavande" röstmottagare som inte tjänstgör under valdagen 
- 17 5 kr /h till förtidsröstningspersonal + bil ersättning. 

Exempel på arvodering från Laholm (2014) 
- 3 200 kr till ordförande. 
- 3 000 kr till vice ordförande 
- 2 200 kr till övriga röstmottagare 
- 200 kr /h till extra rösträknare 
- 160 kr /h till förtidsröstningspersonal + bilersättning 

Arvode till röstmottagarna 
Från Hovs valdistrikt väcktes vid förra sammanträdet fråga om arvoden till valförrättarna -
timarvode för faktisk nedlagd tid alternativt fast arvode för hela valdagen. Kansliet har gjort en 
ekonomisk analys och kan då konstatera att om alla skall få en fast ersättning motsvarande 
nuvarande timersättning, räcker budgeten för i år inte till. Saknas ca 50.000 kronor+ PO. 

Valnämnden beslutar: 

1. Med hänvisning till den ekonomiska kalkyl som framtagits ser valnämnden att det inte 
finns någon möjlighet att göra någon förändring av arvodena till valförrättarna i år. 

2. Kommunkansliet får i uppdrag att till kommande val ta fram alternativa förslag till 
arvodering av valförrättarna. 
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ValN § 5 

Övrigt 

Beskrivning av ärendet Under sammanträdet lyfts tre punkter som övriga frågor: 

Beslut 

Utskott/presidium 

a). Ulf Jiewertz (M) önskar att valnämnden informerar angående partiernas 
möjlighet till affischering och valbodar. Valkansliet informerar om att det bör 
partierna hantera på egen hand, men att frågan kan vidarebefordras till 
gruppledarna. 

b). Valnämnden diskuterar partiernas medverkan under valen - var får man lov 
att stå och vid vilka tidpunkter? Valkansliet föreslår att partiernas valledare 
bjuds in till en informationskväll för att hantera frågan. Valnämnden tillstyrker 
initiativet. 

c). Claes Sjögren (BP) efterfrågar Valnämndens protokoll på kommunens 
webbplats. Valkansliet för informationen vidare så att protokollen publiceras. 

Valnämnden beslutar: 

1. Övriga punkter läggs till handlingarna. 

2. Nästa möte äger rum torsdagen den 1 mars 2018 kl. 16.30. 

I usterandes signaturer 

~ KS1-d 
KF Utdragsbestyrkande 

V 

/ 


