
BÅSTADS 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Valnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

2018-08-16 

Kommunhuset, torsdagen den 16 augusti 2018 kl. 14.30-15.35. 

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

Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Catharina Elofsson, kanslichef 
Martin Ådahl, kommunikatör, del av mötet 
Gunnar Nilsson, valgeneral, del av mötet 
Adam Ingvarsson, arkivassistent, del av mötet 
Claes Sjögren (BP), tjänstgörande ersättare, del av mötet 

Ulf Jiewertz. Ersättare: Tomas Peterson. 
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Sekreterare: 

~~n 24 augusti 2018 kl. 09.00. 

~ Paragrafer§§ 65- 70 
Henrik Andersson 

Ordförande: 

Justerare: 

ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Valnämnden 

Sammanträdesdatum: 2018-08-16 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Från och med 2018-08-25 till och med 2018-09-16 

Kom~oret i Båstad 

~~ 
Henrik Andersson 

Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Valnämnden 

Innehållsförteckning 

Valnämnden 2018-08-16 

§ 65 Val av justeringsperson 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-08-16 

§ 66 Godkännande av dagordningen 

§ 67 Informationsärenden 

§ 68 Tillägg till valnämndens beslut om öppettider för förtidsröstningslokaler 
- dnr: ValN 000001/2018-901 

§ 69 Tillägg till valnämndens beslut om röstmottagare i valdistrikten 
- dnr: ValN 000004/2018-903 

§ 70 Övrigt 

justerandes si naturer 
Utskott/presidium KF KS/nämnd 

~ 
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Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

Valnämnden 

ValN § 65 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-08-16 

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: 

1. Ulf Jiewertz utses som justeringsperson. 

2. Tomas Peterson utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum den 24 augusti 2018 kl. 09.00 på kommunkansliet. 

Utskott/presidium KF Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Valnämnden 2018-08-16 

Beslut 

ValN § 66 

Godkännande av dagordningen 

Valnämnden beslutar: 

1. Dagordningen godkänns med följande ändringar och tillägg: 

Informationen om läges bild från valstaben utgår. 

Ny information: Kommunikationsinsatser och annonsering. 

Ny information: Valaffischer. 

Nytt ärende: Tillägg till valnämndens beslut om öppettider 
för förtidsröstningslokaler. 

Nytt ärende: Tillägg till valnämndens beslut om röstmottagare 
i valdistrikten. 

justerandes si naturer 
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Utskott/presidium KS/"åm~ KF Utdrags bestyrkande 
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ValN § 67 

I nformationsärenden 

Beskrivning av ärendet a). Kommunikationsinsatser och annonsering: 

Beslut 

Utskott/presidium 

Nye kommunikatören Martin Ådahl presenterar sig kort. Foldern "Välkommen 
att rösta" har tryckts upp till alla hushåll och kommer att skickas ut i början på 
vecka 34. Samma innehåll finns under valsidorna på www.bastad.se. 
Ingen annonsering sker för tillfället i våra lokaltidningar. Kommunens 
inköpspolicy reglerar detta. 

Kommunikationsavdelningen sköter kommunens facebooksida och flödena via 
facebookgruppen inför valet, Messenger, varnar vid desininformation, troll mm. 
Snabba dialoger sker idag enkelt via mobilen eller datorn och kan delas med 
alla som ingår i facebookgruppen. Valnämndens representanter uppmanas att 
höra av sig till valkansliet om de upptäcker något som verkar felaktigt, sk 
''fake news" eller liknande. MSB:s folder "Att möta informationspåverkan 
- Handbok för kommunikatörer" nämndes kort i sammanhanget. 

b). Valaffischer mm: 
Länsstyrelsens beslut angående affischering inför valet delas ut och mejlas 
även ut till alla i nämnden efter mötet. 

Felaktiga skyltar och affischer nämndes. Dessa är nu på väg att plockas ner. 
Valkansliet åker runt under dagen och kollar läget. 

Valstuga/husvagn för vissa partier är på gång vid torget efter ansökan 
hos Polisen. 

Valnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer 

;;;_mn~ 
KF Utdrags bestyrkande 

r 
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KOMMUN 

Valnämnden 

Va1N § 68 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-08-16 

Dnr Va1N 000001/2018-901 

Tillägg till val nämndens beslut om öppettider för 
förtidsröstningslokaler 
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Beskrivning av ärendet Datumen för öppettider av förtidsröstningslokalen i Grevie - Biblioteket -
stämmer inte exakt med det som valnämnden har beslutat om. Detta föranleder 
att valnämnden nu i efterhand bör besluta om att lägga till ett datum till de 
sedan i mars månad beslutade öppettiderna. 

Föredragande Valgeneral Gunnar Nilsson föredrar ärendet. 

Beslut Valnämnden beslutar: 

Utskott/presidium 

Öppethållandet av förtidsröstningslokalen i Grevie - Biblioteket - utökas 
med ytterligare ett datum: Fredagen den 24 augusti kl. 15.00 - 18.00. 

]usterandes si naturer 
KF Utdragsbestyrkande 
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ValN § 69 Dnr ValN 000004/2018-903 

Tillägg till valnämndens beslut om röst mottagare i valdistrikten 

Beskrivning av ärendet Mot bakgrund av att flera personer som kallats till den obligatoriska 
val utbildningen av röstmottagare av olika anledningar inte hört av sig eller 
närvarat under utbildningen behöver ytterligare personer tillfrågas om att 
utbildas för att kunna tjänstgöra som röstmottagare på valdagen. 

Föredragande Kanslichef Catharina Elofsson föredrar ärendet. 

Beslut Valnämnden beslutar: 

Utskott/presidium 

Valkansliet får i uppdrag att tillsammans med ordförandena i de berörda 
valdistrikten tillfråga ytterligare lämpliga personer som har möjlighet 
att delta i den obligatoriska val utbildningen och tjänstgöra som 
röstmottagare på valdagen. 

Justerandes si naturer 

KS/"äm"~ KF Utdragsbestyrkande 
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ValN § 70 

Övrigt 

a). Polisen hade ingen möjlighet att närvara under detta sammanträde men 
läget har beskrivits som lugnt och under kontroll, resurserna finns om så skulle 
behövas. 

b). Nykonstruerade bordskärmar till valsedelställen för att enklare kunna 
bevara valhemligheten demonstreras av valkansliet. De kommer att finnas 
i minst tre exemplar inne i varje vallokal. 

c). Nästa sammanträde med valnämnden: Inget datum klubbas nu utan vid 
behov kommer valnämndens ordförande i samråd med valkansliet att 
kalla in nämnden. 

justerandes si naturer 
KF Utdragsbestyrkande 


