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Plats och tid: Kommunhuset i Båstad, torsdagen den 17 januari 2019 kl.13.00-13.50. 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare: 

Ordförande: 

Justerare: 

Ann-Margret Kjellberg (S), ordförande 
Ulf Jiewertz (M), vice ordförande 
Claes Sjögren (BP), ledamot 
Peter Larsson (KD), tjänstgörande ersättare för Jens Nygren (L) 
Belisa Berglund (M), tjänstgörande ersättare för Rune Andersson (C) 

Olof Nilsson, kanslichef 
Gunnar Nilsson, valgeneral 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 

UlfJiewertz. Ersättare: Claes Sjögren. 

Kommunlrap iet i Båstad, torsdagen den 24 januari 2019 kl. 13.00. 

~~~ 
Paragrafer §§ 1-4 

ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Valnämnden 

Sammanträdesdatum: 2019-01-17 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Från och med 2019-01-25 till och med 2019-02-16 

K~ 
Henrik Andersson 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Valnämnden 

Innehållsförteckning 

§ 1 - Val av justeringsperson 

§ 2 - Godkännande av dagordningen 

§ 3 - Informations/diskussionsärenden 

§ 4 - Övrigt/kommande möten 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-01-17 

justerandes si naturer 
Utskott/presidium ~/nämnd KF 

Blad 

2 (7) 

Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Valnämnden 

ValN § 1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-01-17 

Val av justeringsperson 

Blad 

3 (7) 

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

Beslut Valnämnden beslutar: 

1. UlfJiewertz utses som justeringsperson. 

2. Claes Sjögren utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum den 24 januari kl. 13.00 på kommunkansliet. 

]usterandes si naturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Valnämnden 2019-01-17 

Va1N § 2 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Valnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande ändringar och tillägg: 

- Information om eventuellt extra val utgår. 

- Extra information: Statistik från EU-valen 2014 och 2009. 

justerandes si naturer 
Utskott/presidium 

~ 
KS/nämnd KF 
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ValN § 3 Dnr ValN 000001/2019-900 

Informations/ d iskussionsä rend en 

Beskrivning av ärendet a). Viktiga datum 2019 - Separat bilaga från Valmyndigheten: 

Utskott/presidium 

15 mars: Preliminärt - Anmäla antalet vallokaler respektive röstningslokaler 
till Valmyndigheten för statsbidrag avseende avskärmning av valsedlar. 
Röstmottagningsställen har beslutats och lagts in i valdatasystemet. 
Röstmottagningsställen börjar publiceras på www.val.se den 18 mars. 

1 april: Preliminärt - Valmyndigheten ska senast ha betalt ut statsbidrag för 
förtidsröstning samt statsbidrag för inköp av avskärmningar för valsedlar. 

8 maj: Förtidsröstningen startar. 

26 maj: Valdag. 

29 maj: Valnämndens preliminära rösträkning och leverans av rösterna 
till länsstyrelsen. När valnämndernas preliminära rösträkning är färdig 
gör Valmyndigheten en ny preliminär mandatfördelning och publicerar 
resultat av den på www.val.se. 

b). Valnämndens budget 2019: Ca. 300 000 kr från Båstads kommun, 
200 000 kr mer än senaste valet. Valmyndigheten betalar också ut medel, 
beroende på antalet röstberättigade i kommunen. Detaljbudgeten kommer 
att vara klar till nästa möte. 

c). Valnämndens sammanträdesplan 2019: 

Möte med valnämnden - Tisdag 26 februari kl. 15.30: 

•Beslut om vallokaler 
• Beslut om öppettider för vallokaler 
• Beslut om förtidsröstningslokaler 
• Beslut om ersättningsnivåer 
• Beslut om valsedlarnas placering 
• Beslut om särskilt röstmottagningsställe på valdagen 
• Beslut om onsdagsräkningen 
• Beslut om mottagare av försändelser och värdepost till valnämnden 
• Beslut om kommunikationsplan 
• Beslut om annonsering inför valet 
• Datum för utbildning av röstmottagare samt valnämnden 
• Datum för utbildning av röstmottagare i förtidsröstningslokalerna 

usterandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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ValN § 3 

Forts. Informations/diskussionsärenden 

Möte med valnämnden - Torsdag 14 mars kl. 13.00: 

• Beslut om röstmottagare/bemanning samt ordförande och vice ordförande 
i valdistrikten 

• Beslut om öppettider för förtidsröstningslokalerna 
• Beslut om röstmottagare/bemanning av förtidsröstningslokalerna 
• Beslut om ambulerande röstmottagare 
•Beslut om lokaler för institutionsröstning (söndagen innan valdagen) 
• Beslut om öppettider för institutionsröstningen 
• Beslut om röstmottagare/bemanning vid institutionsröstningen 
• Beslut om insamlingar på valdagen samt partiernas valarbete vid vallokalerna 
• Datum för utdelning av valmateriel till valdistrikten 

d). Datum för röstmottagarutbildning samt förtidsröstningsutbildning: 
Kort diskussion. Beslut om detta i februari. 

e). Röstmottagare/bemanningen i vallokalerna: 
Kort diskussion. Beslut om detta i mars. 

f). Förtidsröstning från och med onsdagen den 8 maj till och med valdagen 
den 26 maj. Kort diskussion. Antalet lokaler? Stationshuset i Hemmeslöv, 
kanske öppet vissa tider som passar de som vill åka buss från Östra Karup? 
Beslut om detta i februari. Vi måste bemanna upp ordentligt. Samma 
ambitionsnivå som vid RKL-valet 2018. Förslag om att tre personer finns 
på plats i förtidsröstningslokalerna i Båstad och i Förslöv sista veckan inför 
valet. Hoppas på högt valdeltagande: + 10 % ? Brexit-effekt kan öka intresset? 

g). Statistik från EU-valen 2014 och 2009: Gunnar delar ut material till 
var och en. 

Valnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

cX / 
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ValN § 4 

Övrigt/kommande möten 

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

Beslut 

Utskott/presidium 

Ska vi bjuda in Polisen? Kanske senare i vår. Claes överlämnar en bilaga från 
i höstas till sekreteraren avseende Säkerhetspolisens arbete med valet 2018. 
Säkerhetspolisen skyddar Sveriges demokratiska system. Där ingår att skydda 
valet och valsystemet. Även Internet nämns : vem som skriver vad om vem 
och vad. Detta ska dock inte påverka nämndens uppdrag med att förbereda 
valet. 

Vallokaler: Grevieparken var dyr att hyra förra året men nu finns det som 
sagt en utökad budget. 

Kort diskussion om öppettider samt utlandsröster/dubblettröstkort. 

Onsdagsräkningen den 29 maj nämns. Beslut om detta i februari . 

Ambulerande röstmottagning nämns. 2018 hade vi åtta sådana uppdrag. 

Annonsering inför valet: Inte enbart från staten utan kommunen kan/ 
ska också annonsera och marknadsföra valet, förtidsröstningen mm. 
Beslut om detta i februari . 

Kommunpolitiker som arbetar som röstmottagare? Mer accepterat 
vid ett EU-val än vid ett RKL-val. 

Institutionsröstningen den 19 maj nämns. Beslut om detta i mars. 

Valnämnden beslutar: 

1. Övriga frågor redovisas och läggs till handlingarna. 

2. Kommande möten med valnämnden: 

Tisdagen den 26 februari kl. 15.30. 

Torsdagen den 14 mars kl. 13.00. 

)usterandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

(/( #~ 
/ ~ 


