
iru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Valnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

2018-06-14 

Kommunhuset, torsdagen den 14 juni 2018 kl.16.30-17.40. 

Kjell Andersson (BP), ordförande 
Claes Sjögren (BP), tjänstgörande ersättare för Jan Ekelund (S) 
Ulf Jiewertz (M), ledamot 
Rune Andersson (C), ledamot 
Tomas Peterson (MP), ledamot 

Gunnar Nilsson, valgeneral. 
Catharina Elofsson, kanslichef. 
Olof Nilsson, nämndsekreterare. 
Andreas Althini, lokal representant från polisen,§ 56 
Pelle Pettersson, räddningschef, §56 

Ulf Jiewertz. Ersättare: Claes Sjögren. 

Blad 
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Sekreterare: Paragrafer§§ 54-59 

Ordförande: 

Justerare: 

ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Valnämnden 

Sammanträdesdatum: 2018-06-14 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Från och med 2018-06-22 till och med 2018-07-14 

Henrik Andersson 

Utdragsbestyrkande 



WJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Valnämnden 

Innehållsförteckning 

Valnämnden 2018-06-14 

§ 54 Val av justeringsperson 

§ 55 Godkännande av dagordningen 

§ 56 Säkerhetsfrågor inför valet 
DnrValN 000040/2017-901 

§ 57 Informations/diskussionsärenden 

2018-06-14 

§ 58 Stationshuset i Båstad - Bemanning av förtidsröstningslokal 
DnrValN 000013/2018-901 

§ 59 Övrigt 

Utskott/presidium KF 
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Utdragsbestyrkande 
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Valnämnden 

ValN § 54 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-14 

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 21juni2018 kl. 13.00 
på kommunkansliet. 

usterandes si naturer 
KF Utdrags bestyrkande 



IRJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Valnämnden 2018-06-14 

ValN § 55 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Valnämnden beslutar: 

1. Dagordningen godkänns. 

Utskott/presidium KF 
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Utdrags bestyrkande 
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ValN § 56 Dnr ValN 000040/2017-901 

Säkerhetsfrågor inför valet 

Beskrivning av ärendet Andreas Althini, lokal representant från polisen, och Pelle Pettersson från 
räddningstjänsten har bjudits in till mötet. 

Beslut 

Utskott/presidium 

Gemensam läges bild, enligt Andreas, nationell och regional valstab, har vissa 
stabsfunktioner som blir större närmare valet. Arbetar med planering. Arbetar 
med hot och skräckscenario. Plan för resurs i tjänst 6-8 personer (idag) i 
regionen som kan hantera möten m.m. om det finns en hotbild. Analyserar hot
bilder och kartlägger aktiviteter hos de som kan störa. Även hotbilder på nätet 
analyseras. Använder både vanlig spaning och incidenter som kan kopplas till 
valet i arbetet. 

Andreas är kommunens representant, dock inte om det är akut. Kan bolla hän
delser om det är en incident eller ej . Det finns ingen säkerhetsansvarig i kom
munen, men räddningstjänsten har krisberedskap och ansvar för krisstab. Har 
fyra tjänstemän i beredskap (finns även en femte). Övar var tredje månad. Två 
stora övningar - Vårsol i våras. Har övat stabsfunktioner vid val. Finns alltid 
någon att nå. Ring vid brand i lokal, hot i lokal eller liknande. 

Under valdagen kommer polisen att köra runt i vallokalerna för att visa när
varo. Vid hot till politiker - ring ledningscentralen. Om det händer lokalt kan 
man kontakta Andreas för att få lägesbild. Alla incidenter bör polisanmälas. Po
lisen kan kartlägga om det anmäls. 

Möte med polis och räddningstjänst: 16 juli kl. 15.00, 16 augusti kl. 14.30. 

Valnämnden beslutar: 

1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

2. Information om vallokaler och förtidsröstningslokaler samt öppettider 
skickas till Polisen och Räddningstjänsten. 

3. Till nästa möte presenteras en lägesbild från valstaben. 

KF Utdragsbestyrkande 
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Valnämnden 2018-06-14 6 (8) 

ValN § 57 

Informations/ d iskussionsä renden 

Beskrivning av ärendet a). Budget inför valet 2018 - Kanslichefen föredrar. 314 950 kr från staten. 

Beslut 

Utskott/presidium 

b). Kommunikationsplan/annonskostnader -Antagen kommunikationsplan 
m.m. gås igenom på sammanträdet. Tar upp frågan till nästa möte om 
var annonsering ska ske. Nästa möte måste fattas beslut om annonsering. 

Valnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

KF Utdrags bestyrkande 
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Dnr ValN 000013/2018-901 

Stationshuset i Båstad - Bemanning av förtidsröstningslokal 

Beskrivning av ärendet Valnämnden har 2018-05-24 beslutat att förtidsröstningslokalen vid 
Stationshuset i Båstad ska ha följande öppettider: 

Beslut 

Utskott/presidium 

Måndagen den 27 augusti kl. 15.00 -19.00 
Onsdagen den 29 augusti kl. 15.00 - 19.00 
Måndagen den 3 september kl. 15.00 - 19.00 
Onsdagen den 5 september kl. 15.00 - 19.00 
Fredagen den 7 september kl. 15.00 - 19.00 

Valnämnden ska nu utse minst två röstmottagare som ska bemanna 
lokalen dessa tider. 

Valnämnden beslutar: 

Följande personer från valkansliet utses till röstmottagare vid 
Stationshuset i Båstad: 

Olof Nilsson 

Philip Norrman 

Henrik Andersson 

justerandes si naturer 
KF Utdrags bestyrkande 
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Valnämnden 2018-06-14 

ValN § 59 

Övrigt 

Beskrivning av ärendet Under sammanträdet lyfts en punkt som övrig fråga: 

Beslut 

a). Lokala folkomröstningar: Anmäls minst tre månader i förväg. 

Valnämnden beslutar: 

1. Övriga frågor redovisas och läggs till handlingarna. 

2. Kommande möten med valnämnden äger rum måndagen den 16 juli 
kl. 15.00 och torsdagen den 16 augusti kl. 14.30. 
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Utskott/presidium KF Utdrags bestyrkande 


