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Sekreterare: Paragrafer§§ 18-31 

Ordförande: 

Justerare: 

~kelund 

ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Valnämnden 

Sammanträdesdatum: 2018-03-22 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Från och med 2018-03-30 till och med 2018-04-21 

~retiBåstad 

=~ 
Henrik Andersson 

Utdragsbestyrkande 
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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. Claes Sjögren utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum torsdagen den 29 mars 2018 kl. 09.30 
på kommunkansliet. 

Justerandes si1maturer o/2-KS/Mm_:: KF 

,_. 
J 

Utdrags bestyrkande 
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Valnämnden 2018-03-22 

ValN § 19 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Valnämnden beslutar: 

1. Dagordningen godkänns. 

usterandes si naturer 
KF Utskott/presidium KS/nämnd 

'! 9 
/ 
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Utdragsbestyrkande 
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Dnr ValN 000003/2018-901 

Yttrande över promemoria -Stärkt skydd för valhemligheten 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har som remisinstans inbjudits att svara på promemoria 
om förslag på åtgärder för "Stärkt skydd för valhemligheteten". Yttrandet 
innehåller synpunkter på att mer än en avskärmad plats för valsedlar ska 
kunna ordnas vid röstmottagningsställe. Förslaget motiveras för att minska 
körisken. Yttrandet innehåller också synpunkter på att personröstmarkering 
genom att skriva till kandidatnamn ska kunna ges på samtliga valsedlar samt 
att samtycke ska kunna ges från kandidater i efterhand. Dessa förslag är 
motiverade att förenkla för röstande samt att öka röstandes möjligheter att 
ta hänsyn till åsikter och åsikters representanter sent i valrörelsen. 

Underlag till beslut Tjänsteskrivelse från kommunjurist Elin Ax, daterad den 12 mars 2018, 
med tillhörande bilaga. 

Föredragande Kommunjurist Elin Ax föredrar ärendet. 

Beslut Valnämnden beslutar: 

1. Valnämnden beslutar att avge yttrande över Stärkt skydd för 
valhemligheten. 

Utskott/presidium 
usterandes si naturer 

KS/nämnd -p 
-;...._ 

I 
I 

KF Utdrags bestyrkande 
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KOMMUN 

Datum: 2018-03-12 

Handläggare: Elin Ax 

Dnr: ValN 000003/2018-901 

Tj ä nsteskrive I se 

Till: Valnämnden 

Yttrande över promemoria - Stärkt skydd för valhemligheten 

Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att avge yttrande över Stärkt skydd för valhemligheten. 

Sammanfattning av ärendet 
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Båstads kommun har som remisinstans inbjudits att svara på promemoria om förslag på 
åtgärder för "Stärkt skydd för valhemligheteten". Yttrandet innehåller synpunkter på att mer 
än en avskärmad plats för valsedlar ska kunna ordnas vid röstmottagningsställe. Förslaget 
motiveras för att minska körisken. 

Yttrandet innehåller också synpunkter på att personröstmarkering genom att skriva till kandi
datnamn ska kunna ges på samtliga valsedlar samt att samtycke ska kunna ges från kandidater 
i efterhand. Dessa förslag är motiverade av förenkla för röstande samt att öka röstandes 
möjligheter att ta hänsyn till åsikter och åsikters representanter sent i valrörelsen. 

Bakgrund 
Båstads kommun har som remisinstans inbjudits att svara på promemoria om förslag på 
åtgärder för "Stärkt skydd för valhemligheteten" (Ju2018 /00824 /L6). Denna innefattar förslag 
till skärpt krav på skydd av valsedlar, samt stärkt valhemlighet genom bättre möjlighet att 
personrösta. Remissvaret ska vara regeringskansliet tillhanda senast den 5 april 2018. 

Promemorians förslag till skärpt skydd för valhemlighet, ersätter det förslag om valbås där den 
röstande både tar valsedel och avger sin röst som gavs i betänkandet" Snabbare omval och för
stärkt skydd för va/hemligheten" (SOU 2016:71). Förslaget kritiserades av flera remissinstanser, 
bland annat på den grunden att förslaget beräknades kosta 254 miljoner kronor för valbåsen 
samt 109 kronor per valår för de ytterligare två röstmottagare per röstmottagningsställe som 
också krävdes. Promemorians förslag beräknas istället att kosta 17 miljoner kronor för inköp 
av material för avskärmning av valsedelsställ samt 15 miljoner per valår för tillkommande 
röstmottagare. Dessa kostnader avses ersättas genom anslagsökning till kommunerna. 
Promemorian bedömer inte att förslagen om förstärkt personval, kommer innebära mer 
än marginella kostnader. 

Promemorian "Stärkt skydd för va/hemlighet" föreslår istället att röstning kan ske i befintliga 
valbås, samt att röstsedlar ska tas av röstande på avskärmad plats. Detta förslag bedöms ändå 
förbättra väljarens möjlighet att rösta utan yttre påverkan, då väljare kan plocka åt sig valsed
lar utan insyn. I betänkandet" Snabbare omval och förstärkt skydd för va/hemligheten': avfärda
des detta alternativ då det bedömdes riskera för långa köer. 

Promemorian kopplar också ihop förstärkt skydd av valhemlighet med personvalsinslag, 
eftersom att väljare som tar blank valsedel i avsikt att dölja vilken röst de avser avge, idag inte 
ges möjlighet att avge personröst för partier som registrerat sin partibeteckning och anmält 
samtliga kandidater. Promemorian föreslår att personröst ska kunna avges på blanka valsedlar 
och valsedlar utan kandidatnamn oavsett om kandidaterna är registrerade eller inte. Person
röst är dock ogiltig om kandidaten inte gett sitt samtycke. 
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Aktuellt 
Då Båstads kommun bjudits in att lämna yttrande över promemorian, föreslås valnämnden 
lämna ett yttrande vilket huvudsakligen inte innebär några invändningar. 

Då promemorians förslag dock innebär att partier och kandidater måste vara fastställda innan 
valrörelsens aktiva fas, förhindras valbarhet för nya förslag eller dess företrädare i form av 
partier eller kandidater vilka uppenbaras i valrörelsens slutskede. Politiskt intresse som väcks 
i och med valrörelsens intensitet, får därmed inte samma möjlighet att representera väljarna. 

Valnämnden föreslås framföra tre förslag och en invändning. 

Valsedlar ska tillhandahållas på en avskärmad plats 
Promemorian föreslår att valsedlar i eller i anslutning till lokal för röstmottagning, ska läggas 
ut på en avskärmad plats. Detta för att förbättra skyddet mot insyn från andra röstande och 
personal i vallokalen. En avskärmad plats anses också vara mindre känslig för risk för sabo
tage, samtidigt som den kan ge väljare lugn och ro att välja valsedel även om röstmottagare 
finns i närheten för att exempelvis städa i valsedelsstället. Av hänsyn till olika förutsättningar i 
olika lokaler, regleras inte avskärmningens utformning. Istället ställs krav på att skyddet mot 
insyn ska vara effektivt. 

I utredningen "Snabbare omval och förstärkt skydd för va/hemligheten" befarade utredningen 
att nu föreslagna lösning skulle leda till långa köer, då bara en person åt gången skulle kunna 
ta valsedlar. Utredningen ansåg att dessa nackdelar övervägde de positiva sidor lösningen med 
separat avskärmning för valsedlar och röstning skulle få för att bevara rösthemligheten. 
Promemorian bemöter inte detta befarande. 

I bifogat yttrande föreslår Båstad kommun att det för att undvika köbildning ska vara möjligt 
att ta valsedlar från mer än en avskärmad plats. Då kan mer än en person åt gången ta valsed
lar. Eftersom Båstads kommun också bedömer att det mellan varje röstande kommer finnas 
behov av att kontrollera att valsedelsplatsen inte är saboterad, underlättar det med mer än en 
avskärmad valsedelsplats. Båstads kommun föreslår att beslutet om ett röstmottagningsställe 
ska ha mer än en avskärmad valsedelsplats, ska fattas av valnämnden. Då ytterligare valsedels
plats inte obligatorisk, bör valnämnden själv ta kostnaden för ytterligare avskärmad valsedels
plats. 

Enklare att personrösta på blanka och partimarkerade valsedlar 
Promemorian föreslår att personröster som skrivits till på blanka och partimarkerade valsed
lar för parti som registrerat sin partibeteckning och anmält samtliga kandidater ska beaktas. 
Att tillskrivet namn enligt nuvarande lagstiftning inte räknats för partiet som anmält sina kan
didater, har i praktiken inneburit att väljare som inte haft tillgång till namnvalsedel inte kunnat 
ge sin personröst och därmed inte kunnat utnyttja sin rösträtt fullt ut. Möjligheten att skriva 
till personmarkering föreslås däremot inte att ges på namnvalseldar, där endast kryss kommer 
att räknas. 

Möjlighet att personrösta genom att skriva till kandidatnamnet finns redan för partier, vilka 
inte anmält samtliga kandidater. Detta oavsett om valsedeln är en namnvalsedel, partivalsedel 
eller blank valsedel. 

Däremot kommer personröst från och med valet 2018 oavsett om samtliga kandidater 
anmälts eller inte, att betraktas som obefintlig om kandidaten inte lämnat sitt samtycke 
till kandidaturen. 
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I övrigt redogör promemorian för vilka regler som ska gälla om mer än en röst tillskrivs och 
om partierna har mer än en lista. Promemorian bedömer att den ökade risken som förslagt kan 
medföra på röstsammanräkningstiden, vägs upp av att fler röstberättigade som förtidsröstare 
och utlandssvenskar ges möjlighet att avge personröst. 

I bifogat yttrande anger Båstads kommun att den anser det självklart att möjlighet att ge 
personröst ska kunna ges oavsett vilken valsedel som röstande använder. Detta särskilt då 
möjlighet regleras i grundlagen. Däremot invänder kommunen mot begränsningen att inte 
kunna ge personröst genom att skriva upp kandidatnamn på namnvalsedlar för partier som 
registrerat samtliga kandidater. Detta eftersom det finns risk att röstande lämnar ogiltig 
personröst, om den inte vet att partiet registrerat samtliga kandidater. 

Båstads kommun anger också att den inte tycker att givet samtycke innan valet ska begränsa 
vilka kandidater som är valbara. Istället föreslår kommunen att samtycke ska kunna ges i 
efterhand. Detta för att ta tillvara eventuellt politiskt engagemang som kommer till uttryck i 
valrörelsen. Om möjlighet finns att ge samtycke i efterhand, kan väljare nominera kandidater 
som företräder deras åsikter men som inte gett sitt samtycke innan valet. Möjligheten har bara 
betydelse för partier som inte registrerat samtliga kandidater. Övriga partier skyddar sin 
kandidatlista, genom att de anmäler samtliga kandidater. Eftersom de flesta partier tillhör 
den senare kategorin, bör det inte försena sammaräkningen nämnvärt att några kandidater 
ges möjlighet att ge sitt samtycke i efterhand. 

Författningskommentaren 
Båstads kommun yttrar i övrigt att den önskat att regleringen av den förstärkta möjligheten till 
personröst, varit mindre snårig. Den är reglerad genom att reglera undantag snarare än som 
tydliga påbudsregler, vilket gör den svårläst. 

Kommunkontoret 
Elin Ax, kommunjurist 

Beslutet ska expedieras till: 
Regeringskansliet 
Kommunkansliet 
Elin Ax 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Yttranden över promemoria Stärkt skydd för valhemligheten, Ju 2018/00824/L6 

Samråd har skett med: 
Kommunkansliet 
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Ju.L6@regeringskansliet.se 

Yttranden över promemoria Stärkt skydd för valhemligheten, 
Ju 2018/00824/L6 

Båstads kommun avger härmed följande yttrande, vilket sammanfattningsvis föreslår tre 
förändringar av promemorians förslag. Det första förslaget är att mer än en avskärmad 
plats för valsedlar ska kunna ordnas om valnämnden bedömer att förutsättningar för detta 
finns. De andra förslagen innebär att kandidatnamn ska kunna skrivas till på alla valsedlar 
samt att samtycke från kandidater ska kunna ges i efterhand. 

2.4 Ett förbättrat skydd mot insyn från andra väljare 

Ändringar bör vara på plats inför valet till Europarlamentet 2019. 

Båstads kommun har inget att invända. 

Valsedlar ska tillhandahållas på en avskärmad plats 

Båstads kommun föreslår att det för att undvika risk för köbildning, bör vara möjligt att tillhanda
hålla mer än en avskärmad plats för valsedlar. Då röstmottagare bör kontrollera den avskärmade 
platsen varje gång den använts, minskar ytterligare avskärmad plats den uppenbara risken för kö. 
Mer än en avskärmad plats för valsedlar innebär också att mer än en person åt gången, kan ta val
sedlar. Valnämnden bör göra bedömningen om vallokal är lämplig för mer än en plats för valsedlar. 
Om valnämnden finner att förutsättningar finns för ytterligare avskärmad plats och väljer att till
handahålla detta, föreslås valnämnden ta kostnader för ytterligare avskärmad plats. 

Båstads kommun 

Kommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 

wwwb.,tod~ 

1 
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3.2 Enklare att personrösta på blanka och partimarkerade valsedlar 

Hur bör systemet förändras? 

Båstads kommun anser det vara självklart att möjlighet att ge personröst ska kunna ges oavsett 
vilken valsedel som röstande använder. Detta särskilt då möjligheten regleras i grundlagen. Däre
mot anser Båstads kommun att det också ska vara möjligt att avge personröst genom att skriva till 
kandidatnamn oavsett vilken valsedel den röstande använder. Det minskar betydligt risken att per
sonröst bedöms som obefintlig av den anledningen att den röstande inte kontrollerat om valsedelns 
samtliga kandidater är anmälda eller inte. 

Båstads kommun anser att givet samtycke innan valet inte ska begränsa vilka kandidater som är 
valbara. Med avsikt att stärka personvalsinslaget föreslår, Båstads kommun istället att samtycke ska 
kunna ges i efterhand. Detta för att ta tillvara eventuellt politiskt engagemang som kommer till ut
tryck i valrörelsen. I en intensiv valdebatt där nya förslag och lösningar samt företrädare för dessa 
förslag kommer till i ett sent skede, torde det främja demokratin att dessa förslag och företrädare är 
valbara. Det förhindrar också att ett parti som vinner oförutsett stöd och vilka valt att inte skydda 
sin kandidatlista, riskerar att stå utan förtroendevalda. Att medge samtycke i efterhand, borde inte 
nämnvärt försena sammanräkningen. 

6 Författningskommentar 
Båstads kommun önskar i övrigt att regleringen av den förstärkta möjligheten till personröst, görs 
mer lättillgänglig för läsaren. Författningsförslaget regleras snarare genom undantag, än genom 
tydliga påbudsregler. 



fR] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Valnämnden 

ValN § 21 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-03-22 

Dnr ValN 000001/2018-901 

Beslut om öppettider för vallokaler 2018 
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Beslut Valnämnden beslutar: 
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1. Vallokalerna ska hållas öppna på valdagen, söndagen den 9 september, 
mellan kl. 08.00 - 20.00. 

j usterandes signaturer 
Utskott/presidium 

~ 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

~· 
( 
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ValN § 22 Dnr ValN 000001/2018-901 

Beslut om öppettider för förtidsröstningslokaler 2018 

Beskrivning av ärendet Beslut om öppettider för förtidsröstningslokaler 2018. 

Beslut Valnämnden beslutar: 

Utskott/presidium 

1. Förtidsröstningslokalerna i Båstad, Förslöv, Grevie och Torekov ska hållas 
öppna enligt bilagt förslag. 

2. Ordföranden får delegation att underteckna avtal om förtidsröstningslokal 
enligt beslutade tider i Förslövs bygdegård. 

justerandes signaturer 

u/f_S/•äm~ KF Utdrags bestyrkande 
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Tjänsteskrivelse 

Till: Valnämnden 

Beslut om öppettider för förtidsröstningslokaler 2018 

Valnämnden beslutar: 
Förtidsröstningslokalerna i Båstad, Förslöv, Grevie och Torekov ska hållas öppna 
enligt förslaget nedan. 

Förtidsröstning Båstad - Kommunkontoret 
Onsdagen den 22 augusti kl. 10.00 - 18.00 
Torsdagen den 23 augusti kl. 10.00 - 18.00 
Fredagen den 24 augusti kl. 10.00 - 18.00 
Lördagen den 25 augusti kl. 10.00 - 14.00 
Söndagen den 26 augusti kl. 10.00 - 14.00 
Måndagen den 27 augusti kl. 10.00 - 18.00 
Tisdagen den 28 augusti kl. 10.00 - 18.00 
Onsdagen den 29 augusti kl. 10.00 - 18.00 
Torsdagen den 30 augusti kl. 10.00 - 18.00 
Fredagen den 31 augusti kl. 10.00 - 18.00 
Lördagen den 1 september kl. 10.00 - 14.00 
Söndagen den 2 september kl. 10.00 - 14.00 
Måndagen den 3 september kl. 10.00 - 20.00 
Tisdagen den 4 september kl. 10.00 - 20.00 
Onsdagen den 5 september kl. 10.00 - 20.00 
Torsdagen den 6 september kl. 10.00 - 20.00 
Fredagen den 7 september kl. 10.00 - 20.00 
Lördagen den 8 september kl. 10.00 - 14.00 
Söndagen den 9 september kl. 08.00 - 20.00 

Förtidsröstning Förslöv - Bygdegården 
Torsdagen den 23 augusti kl. 15.00 - 18.00 
Lördagen den 25 augusti kl. 10.00 - 14.00 
Måndagen den 27 augusti kl. 15.00 - 18.00 
Onsdagen den 29 augusti kl. 15.00 - 18.00 
Fredagen den 31 augusti kl. 15.00 - 18.00 
Lördagen den 1 september kl. 10.00 -14.00 
Måndagen den 3 september kl. 15.00 - 18.00 
Onsdagen den 5 september kl. 15.00 - 18.00 
Fredagen den 7 september kl. 15.00 - 18.00 
Lördagen den 8 september kl. 10.00 - 14.00 

Förtidsröstning Grevie - Biblioteket 
Lördagen den 25 augusti kl. 10.00 -14.00 
Fredagen den 31 augusti kl. 15.00 - 18.00 
Lördagen den 1 september kl. 10.00 - 14.00 
Fredagen den 7 september kl. 15.00 - 18.00 
Lördagen den 8 september kl. 10.00 -14.00 

Förtidsröstning Torekov - Biblioteket 
Måndagen den 27 augusti kl. 15.00 -18.00 
Onsdagen den 29 augusti kl. 10.00 - 13.00 
Fredagen den 31 augusti kl. 14.00 - 17.00 
Måndagen den 3 september kl. 15.00 - 18.00 
Onsdagen den 5 september kl. 10.00 - 13.00 
Fredagen den 7 september kl. 14.00 -17.00 

1 (1) 
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Beskrivning av ärendet Beslut om öppettider för institutionsröstning söndagen den 2 september 2018. 

Beslut Valnämnden beslutar: 

Utskott/presidium 

1. Institutionsröstning genomförs söndagen den 2 september 2018 
enligt följande: 

Skogsliden i Båstad kl. 09.30 - 10.30 
Ängahällan i Förslöv kl. 10.00 - 11.00 
Vårliden (Vången) i Båstad kl. 11.00 - 12.00 
Åsliden i Östra Karup kl. 14.00 - 15.00 
Almgården i Grevie kl. 14.00 - 15.00 
Bjärehemmet i Västra Karup kl. 15.30 - 16.30. 

j usterandes signaturer 

~S/"åm""r KF Utdrags bestyrkande 
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Förslag till beslut om röst mottagare samt ordförande 
och vice ordförande i valdistrikten 
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Beskrivning av ärendet Förslag till beslut om röstmottagare samt ordförande och vice ordförande 
i valdistrikten. 

Beslut 

Utskott/presidium 

Diskussion om lämplighet som förtroendevald som valarbetare och/eller 
rösträknare. 

Valnämnden beslutar: 

1. Kandidater till kommunfullmäktige i Båstads kommun väljs inte 
som röstmottagare. 

2. Förslag till röstmottagare, med undantag av de som kandiderar till 
kommunfullmäktige i Båstads kommun, utses som röstmottagare 
under förutsättning att de genomgått val utbildning. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att föreslå kompletterande röstmottagare. 

justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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Blad 

Valnämnden 2018-03-22 9 (15) 

ValN § 25 DnrValN 000029/2017-903 

Beslut om ambulerande röstmottagare (fd. valombud) 2018 

Beskrivning av ärendet Med anledning av ändringar i Vallag (SFS 2005:837 i sin lydelse enligt 
2017:748) ersätts den röstmottagande funktionen kallad valombud med 
så kallade ambulerande röstmottagare. 

Beslut Valnämnden beslutar: 

Utskott/presidium 

1. Följande ambulerande röstmottagare utses: Catharina Elofsson, 
Gunnar Nilsson, Henrik Andersson, Olof Nilsson, Eva Hall och 
Taina Virmalainen. 

justerandes signaturer '11/KS/nämndf' KF Utdrags bestyrkande 

I 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Valnämnden 

ValN § 26 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-03-22 

Dnr ValN 000006/2018-903 

Utbildning av röstmottagare samt val nämnden 

Blad 

10 (15) 

Beskrivning av ärendet Utbildning av röstmottagare samt valnämnden sker torsdagen den 31 maj 2018 
kl. 19-21 i Sessionssalen, kommunkontoret, Båstad. Valkansliet föreslår 
ytterligare en dag för utbildning, för att utbildningsgrupperna inte ska 
bli för stora. 

Yrkande Jan Ekelund (S): Bifall till liggande förslag. 

Beslut Valnämnden beslutar: 

Utskott/presidium 

1. Utbildning av röstmottagare samt valnämnden äger rum, jämte 
tidigare beslutat datum den 31 maj, onsdagen den 30 maj 2018 
kl. 19-21 i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. 

justerandes signaturer 

=fj_KSf"'m"'r KF Utdrags bestyrkande 

( 



IRJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Valnämnden 

ValN § 27 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-03-22 

Dnr ValN 000006/2018-903 

Utbildning av röstmottagare i förtidsröstningslokalerna 

Blad 

11 (15) 

Beskrivning av ärendet Förslag till datum för utbildning av röstmottagare i förtidsröstningslokalerna. 

Beslut Valnämnden beslutar: 

Utskott/presidium 

1. Utbildning av röstmottagare i förtidsröstningslokalerna äger rum 
torsdagen den 16 augusti 2018 kl. 16-19. 

J usterandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 



i:l1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Valnämnden 2018-03-22 

ValN § 28 Dnr ValN 000007 /2018-900 

Utdelning av val materiel till valdistrikten 

Beskrivning av ärendet Förslag till datum för utdelning av valmateriel till valdistrikten. 

Yrkande Jan Ekelund (S): Bifall till liggande förslag. 

Beslut Valnämnden beslutar: 

1. Utdelning av valmateriel till valdistrikten äger rum torsdagen den 
6 september 2018 kl. 17-19. 

justerandes signaturer 

Blad 

12 (15) 

Utskott/presidium ~S/•ä~~ KF Utdrags bestyrkande 

v 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Valnämnden 2018-03-22 

ValN § 29 DnrValN 000040/2017-901 

Diskussion: Alternativa vallokaler om särskild händelse 
inträffar under valdagen 

13 (15) 

Beskrivning av ärendet Diskussion angående alternativa vallokaler om särskild händelse inträffar 
under valdagen. 

Beslut 

Utskott/presidium 

Prata med räddningstjänsten angående detta. Rekommendation att ej besluta 
men ha beredskap. Gunnar Nilsson pratar om risk- och sårbarhetsanalys och 
reservlokaler för samtliga lokaler. Valnämnden fick backning förra valet 
avseende en intern kontrollplan. Interna kontrollmoment angående valhemlig
heten. Ta fram förslag till nämnden på intern kontrollplan: kolla hur man gjort 
i andra kommuner. Ta en titt på möjligheten till förtidsröstningslokal i Båstad 
stationshus vid ett par tillfälle. Ordföranden och valkansliet föreslås åka dit 
efter påsk. 

Valnämnden beslutar: 

1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Valnämnden 

ValN § 30 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-03-22 

I nformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Kort diskussion angående ärende till kommande nämndsmöte: 

Blad 

14(15) 

- Beslut om mottagare av försändelser och värdepost till valnämnden. 

Beslut Valnämnden beslutar: 

1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium 11-KS/,äm;, KF Utdrags bestyrkande 

I 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Valnämnden 2018-03-22 15 (15) 

ValN § 31 

Övrigt 

Beskrivning av ärendet Under sammanträdet lyfts ett par punkter som övriga frågor: 

Beslut 

Utskott/presidium 

a). Inköp av skärmar (ca. 299 kr/styck) som kan användas i vallokalen. 

b). Valnämndens uppgifter på valdagen. Kan ha intern kontroll/checklista samt 
hjälp att köra ut förtidsröster. Bra att komma ut tidigt med förtidsrösterna, 
gärna kl. 07.30. 

c). Om det blir vakanser ute så finns nämnden alltid tillgängliga som reserv 
att rycka in om något händer. 

Valnämnden beslutar: 

1. Övriga punkter redovisas och läggs till handlingarna. 

2. Nästa möte äger rum torsdagen den 19 april 2018 kl. 16.30. 

justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 


