
ITT] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m 

Valnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

2018-09-27 

Kommunhuset, torsdagen den 27 september 2018 kl. 16.30-18.15. 

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

Claes Sjögren (BP), ej tjänstgörande ersättare 
Catharina Elofsson, kanslichef 
Gunnar Nilsson, valgeneral 

Tomas Peterson. Ersättare: Jan Ekelund. 

Kommunkansliet i Båst11d, torsdagen den 11 oktober 2018 kl. 10.00. 

Blad 
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Sekreterare: ~ Pmgcafe<§§71-74 
c~ 

Ordförande: ~ &~ 
Justerare: 

Tomas Peterson 

ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Valnämnden 

Sammanträdesdatum: 2018-09-27 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2018-10-12 till och med 2018-11-03 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Utdrags bestyrkande 
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KOMMUN 

Valnämnden 

Innehållsförteckning 

§ 71 Val av justeringsperson 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-27 

§ 72 Godkännande av dagordningen 

§ 73 lnformationsärenden 

§ 74 Övrigt 

j usterandes si naturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF 

r , ) 
I 
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Utdrags bestyrkande 
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ValN § 71 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-27 

Val av justeringsperson 

Blad 

3 (6) 

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

Beslut Valnämnden beslutar: 

1. Tomas Peterson utses som justeringsperson. 

2. Jan Ekelund utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum den 11 oktober 2018 kl. 10.00 på kommunkansliet. 

I usterandes si naturer 
Utskott/presidium KF Utdrags bestyrkande 
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Val nämnden 2018-09-27 

ValN § 72 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Valnämnden beslutar: 

1. Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Information - Enkät eller möte för utvärdering av valet 

Övrigt - Svar på inkomna skrivelser till nästa möte. 

Justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/n··mnh KF 

~ // 

Blad 

4 (6) 

Utdragsbestyrkande 
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ValN § 73 

I nformationsä renden 

Beskrivning av ärendet a). Genomgång av kort utvärdering från personal som arbetat med 
förtidsröstning i kommunhuset m.m. 

Beslut 

Utskott/presidium 

Särskilda händelser: 
- Hov (Gunnar redovisar). 
- Förslöv vid förtidsröstning med stor hund i lokalen (Ulf redovisar). 
- I Västra Karup fick Rune inte rösta med sin jacka med Centerpartiet 

b ). Statistik från förtidsröstning och valdag visas. 

c). Gunnar delar ut underlag för utvärdering att kunna användas 
vid möte med ordförandena. 

d). Enkät eller möte? 
Enkät kan vara svårt att få in. Borde funnits direkt på valdagen efter 
rösträkningen. Bättre med ett möte med ordförandena och vice ordförandena 
i distrikten. 
18 oktober kl. 18.30 - Bjuder in ordföranden och vice ordförande i valdistrikten. 
Kansliet skickar med material (se nedan) och ordnar fika. 

Möte med ordförandena: 
Kallelse, utvärderingslapp samt valstatistik på detta möte 
med fika. 

e). Upptakt till EU-valet den 26 maj 2019: 
Underlätta för nästa valnämnd att snabbt kunna hantera EU-valet direkt. 

Valnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

KF Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Valnämnden 

Beslut 

Utskott/presidium 

2018-09-27 

ValN § 74 

Övrigt 

a). Inkomna skrivelser från Birgitte Dahlin (L). 
Förvaltningen får i uppdrag att bereda svar till nästa möte. 

6 (6) 

b). Valnämnden tackar kansliet för goda arbetsinsatser och ett gott samarbete 
med nämnden i samband med höstens val. 

Valnämnden beslutar: 

1. Övriga punkter redovisas och läggs till handlingarna. 

2. Nästa möte äger rum torsdagen den 18 oktober 2018 kl. 17.00. 

justerandes signaturer 

9fll-KS/~p 
KF Utdrags bestyrkande 


