
BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Valnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare: 

Ordförande: 

Justerare: 

2018-04-19 

Astrakanen, torsdagen den 19 april 2018 kl. 16.30-17.45. 

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

Gunnar Nilsson, valgeneral. 
Catharina Elofsson, kanslichef. 
Olof Nilsson, nämndsekreterare 

UlfJiewertz. Ersättare: Claes Sjögren. 

ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Valnämnden 

Sammanträdesdatum: 2018-04-19 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2018-04-27 till och med 2018-05-19 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 
Henrik Andersson 
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Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Valnämnden 

ValN § 32 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-04-19 

Val av justeringsperson 
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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. Ulf Jiewertz utses som justeringsperson. 

2. Claes Sjögren utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum torsdagen den 26 april 2018 kl. 13.00 
på kommunkansliet. 

usterandes si naturer 
KS/nämnd 

~dl 
KF 

/. 

Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Valnämnden 2018-04-19 

ValN § 33 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Valnämnden beslutar: 

1. Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

§ 40 - Beslut om förtidsröstningslokaler - ändring 

§ 41 - Beslut om ersättningsnivåer - ändring 

Utskott/presidium KF 
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Utdrags bestyrkande 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Valnämnden 2018-04-19 4 (11) 

ValN § 34 

lnformations/diskussionsärenden 

Beskrivning av ärendet a). Angående politiska partiers affischer, val plakat mm: 

Beslut 

Utskott/presidium 

Valkansliet bjuder inom kort in partiernas gruppledare/valansvariga 
för ett samtal. 

b). Angående partiernas valsedlar: Partiernas valsedlar ska lämnas till 
kommunkontoret senast den 17 augusti om partierna vill att valnämnden 
hjälper till att placera valsedlarna i förtidsröstningslokalerna och vallokalerna. 
Gunnar Nilsson kommer att undersöka vilka tider som gäller från valmyndig
heten och översänder informationen till partiernas gruppledare/valansvariga 
och valnämndens ledamöter och kansli. Se bilaga. 

Valnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 



Båstads kommun 
Valkansliet 
Gunnar Nilsson 

Utläggning av valsedlar vid 2018 års val 

I Vallagen anges den skyldighet som valnämnden har att lägga ut vissa valsedlar. 

Utöver dessa gäller följande för Valnämnden i Båstads kommun: 

För de partier som deltar i valen 2018 är valnämnden beredd att bistå med att distribuera ut 
namnvalsedlar till lokalerna för förtidsröstning samt vallokalerna på valsöndagen. 

Det är partierna som ska skicka/lämna in valsedlarna till Valnämndens kansli. Det är partierna 
som ansvarar för antal valsedlar. Tar valsedlarna slut är det partiets ansvar att leverera flera. 
Om partiet vill att valnämnden ska lägga ut valsedlarna: meddela det så fort som möjligt. 

Partiet ska lämna uppgifter till valnämnden om vem som ansvarar för partiets kontakt 
med valkansliet: Namn, adress, funktion, telnr, mobilnr, e-postadress. Personen ska kunna 
nås när som helst under den tiden valet pågår. 

För att valsedlarna ska kunna läggas ut enligt ovan måste valnämnden ha fått 
valsedelsförsändelserna i god tid - dock senast fredagen den 17 augusti 2018. 

Adress valmaterial: 

Båstads kommun 
Valnämnden 
Vångavägen 2 
269 31 Båstad 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Valnämnden 2018-04-19 

ValN § 35 DnrValN 000041/2017-901 

Valsedlarnas placering 

Beskrivning av ärendet Beslut om valsedlarnas placering inför val till riksdag, landsting och 
kommun 2018. 

Beslut Valnämnden beslutar: 

1. Valsedlarna ska placeras i valsedelställen i alfabetisk ordning. 

2. Affisch på placeringen ska placeras tydligt vid valsedelställen. 
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Utskott/presidium KF Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Valnämnden 

ValN § 36 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-04-19 

Dnr ValN 000035/2017-901 

Beslut om mottagare av försändelser och värdepost 
till valnämnden 
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Beskrivning av ärendet Beslut om mottagare av försändelser och värdepost till valnämnden i samband 
med val till riksdag, landsting och kommun 2018. 

Beslut Valnämnden beslutar: 

Utskott/presidium 

Följande utses att var för sig ta emot och kvittera försändelser till valnämnden: 

Ordförande Kjell Andersson, kanslichef Catharina Elofsson, valkansliets 
Gunnar Nilsson, Henrik Andersson, Olof Nilsson och Taina Virmalainen. 

)usterandes si naturer 
KF Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Valnämnden 2018-04-19 

ValN § 37 Dnr ValN 000008/2018-901 

Beslut om onsdagsräkningen 

Beskrivning av ärendet Beslut om onsdagsräkningen som äger rum veckan efter val till riksdag, 
landsting och kommun 2018. 

Beslut Valnämnden beslutar: 

Onsdagsräkningen genomförs den 12 september 2018 kl. 10.00 på 
kommunkontoret i Båstad. 

usterandes si naturer 
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Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

~ 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Valnämnden 2018-04-19 

ValN § 38 Dnr ValN 000004/2018-903 

Beslut om röstmottagare samt ordförande 
och vice ordförande i valdistrikten 

8 (11) 

Beskrivning av ärendet Förslag till beslut om röstmottagare samt ordförande och vice ordförande 
i valdistrikten. I vallokalerna ska det alltid finnas minst fyra röstmottagare. 
Valkansliet har tagit fram förslag till röstmottagare, inklusive ordförande och 
vice ordförande. Rapportörer för respektive vallokal kommer att utses i 
samband med maj månads utbildningstillfälle. 

Beslut Valnämnden beslutar: 

1. Förslag till röstmottagare inför valet 2018 godkänns. 

2. Valnämndens principbeslut 2018-03-22, § 24, upphävs härmed. 

justerandes si naturer 
Utskott/presidium KF Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Valnämnden 2018-04-19 9 (11) 

ValN § 39 

Övrigt 

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

Beslut 

Utskott/presidium 

a) . Avtal för hyra av förtidningsröstningslokal i Förslövs bygdegård finns nu 
upprättat. Ordföranden har sedan tidigare fått i uppdrag att underteckna 
avtalet. 

b ). Stationshuset i Båstad - förtidsröstningslokal. Beslut att använda Båstads 
stationslokal för förtidsröstning. Förvaltningen får i uppdrag att boka lokalen. 
Se paragraf nedan. 

c). Gunnar Nilsson redovisar kalkyl för kostnader kring RKL-valen. Beslut att 
fast ersättning för utbildningstillfälle ska vara 300 kr /tillfälle. 
Se paragraf nedan. 

d). Gunnar Nilsson visar skärmar som kan användas för att avskärma 
valsedelsställen. 12 st. behövs. 

e). Gunnar Nilsson berättar att totalt 48 partier ställer upp i valet 
(enligt valmyndigheten ). 

f). Till nästa möte: Besluta om ordförande-/vice ordförandearvode. 

Valnämnden beslutar: 

1. Övriga punkter redovisas och läggs till handlingarna. 

2. Nästa möte äger rum torsdagen den 24 maj 2018 kl. 16.30 vid 
Stationshuset i Båstad. 

justerandes si naturer 
KF Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Valnämnden 

ValN § 40 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-04-19 

Dnr ValN 000027 /2017-901 

Beslut om förtidsröstningslokaler - ändring 
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Beskrivning av ärendet Diskussion under sammanträdet angående förtidsröstningslokaler. Nämnden 
föreslår att Stationshuset i Båstad ska läggas till som förtidsröstningslokal. 
Förtidsröstningen äger rum 22 augusti - 9 september 2018 och nämnden har 
sedan tidigare i år(§ 9) beslutat om följande lokaler för förtidsröstning: 

Beslut 

Utskott/presidium 

Båstad: Kommunkontoret 
Förslöv: Bygdegården 
Grevie: Biblioteket 
Torekov: Biblioteket 

Valnämnden beslutar: 

1. Stationshuset i Båstad läggs till som förtidsröstningslokal. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att boka upp lokalen lämpliga datum. 

justerandes si naturer 
KF Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Valnämnden 

ValN § 41 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-04-19 

Dnr ValN 000033/2017-901 

Beslut om ersättningsnivåer - ändring 
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Beskrivning av ärendet Valnämnden har tidigare i år fastställt ersättningsnivåer för valfunktionärer 
inför 2018 års val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige 
(§ 14). Nu tar nämnden upp ärendet för diskussion på nytt och föreslår 
att fast ersättning för utbildningstillfälle ska vara 300 kr /tillfälle. 

Beslut Valnämnden beslutar: 

Fast ersättning för utbildningstillfälle ska vara 300 kr /tillfälle. 

justerandes si naturer 
Utskott/presidium 

~ 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 


