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Ulf Jiewertz (M), Vice ordförande 
Claes Sjögren (BP), Ledamot 
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Gunnar Nilsson, valgeneral 
Henrik Andersson, valsamordnare 

Claes Sjögren. Ersättare: Ulf Jiewertz. 
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Sekreterare: 

Komd:ez_n den 19 juni 2019 kl. 17.45. 

~ _ Paragrafer§§39-41 
Henrik Andersson 

Ordförande: 

Justerare: 

ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Val nämnden 

Sammanträdesdatum: 2019-06-13 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Från och med 2019-06-20 till och med 2019-07-12 

Henrik Andersson 

Utdrags bestyrkande 
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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. Claes Sjögren utses som justeringsperson. 

2. Ulf Jiewertz utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum den 19 juni 2019 kl. 17.45 på kommunkansliet. 

Utskott/presidium KF Utdragsbestyrkande 
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ValN § 40 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Valnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Informations/diskussionsärende - Ekonomi/räkenskaper 

Utskott/presidium KF 

Blad 

4 (6) 

Utdragsbestyrkande 
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ValN § 41 Dnr ValN 000001/2019 

Informations/ diskussionsä ren den 

Beskrivning av ärendet Nämnden sammanfattar arbetet och genomförandet av valet till 
Europaparlamentet: Plus och minus, statistik, eventuella incidenter, 
ekonomi/räkenskaper mm. 

Utskott/presidium 

Stationshuset i Hemmeslöv lyftes på nytt upp som en mycket bra 
röstningslokal. Förstidsröstningslokalen Fågelsång i Förslövs bygdegård 
kommer man med viss problematik in till med rullstol. Dessutom verkar 
det vara lite problematiskt att hitta dit. 

Mycket bra bemanning på valdagen på kommunkontoret i Båstad. Kul händelse 
i sammanhanget var att damlandslaget i fotboll med kringpersonal, tränare m f1 
valde att förtidsrösta på valdagen på kommunkontoret i Båstad. 

Det var många väljare som stannade kvar vid valsedelsställen och fipplade med 
valsedeln man valt och t o m la ner det i kuvertet, särskilt i Båstad och i 
Torekov. Kanske bättre då att alltid försöka dela ut kuverten efter att man 
skickat in personen till valsedelsställen? Förslutning av kuvert och ev. 
personvalskryssande bör alltid ske bakom skärmarna, inte ståendes vid 
valsedelsställen, vilket lätt kan skapa köer. 

Det kan vara bra att inför kommande val lyfta fram att röstmottagarna gärna 
hjälper de som har svårt att rösta på egen hand, rullstolsburna m fl, samt 
betona att samtliga röstmottagare har tystnadsplikt. 

Institutionsröstningen på Vången nämndes. Nämnden kom inte in dit den 
19 maj och fick heller ingen hjälp av Båstadhem. Men kanske var det sista året 
som valnämnden anordnade institutionsröstning på Vången. Till nästa val 
kommer både institutionsröstningslokalerna samt klockslagen för detta ute 
på de olika vård- och omsorgs boendena att ses över. Olyckligt om man 
kommer dit ut då de boende tex vilar eller sover middag. 

Diskussion om partifunktionärer på valdagen kommande val: Totalförbud? 
Är det verkligen någon som ännu inte bestämt sig för vad och vem man ska 
rösta på när man väl väljer att bege sig till vallokalen på valdagen? Många 
partier är redan med på detta upplägg. Ta upp det på nytt med partierna 
inom kort: ganska viktigt att alla partier är överens här. 

Fler gatupratare kan komma att behövas framöver: minst en till ute vid 
Stationshuset i Hemmeslöv. 

justerandes signaturer 

~''1 
KF Utdragsbestyrkande 
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ValN § 41 

Forts. lnformations/diskussionsärenden 

Statistik, valdeltagande: 
2019 års EP-val: 61,28%, jämfört med 2014 års EP-val på 50,67%. 
Mycket fina siffror för årets val! Generellt sett något lägre ökning och förre 
röstande i Förslövs distrikt. Nämnden kikar närmare på vad detta kan bero på 
och hur man kan öka andelen röstande i Förslöv inför kommande val. Mottagna 
förtidsröster är ofta väldigt få på söndagar och den tendensen känns ingen även 
från 2014. Vad kan det bero på? Ångerröstning har vi tyvärr ingen statistik på. 
Ovanligt många brev- och ambassadröster i år. 

Det största distriktet Östra Karup kommer att behöva delas upp i två eller tre 
distrikt inför kommande val mot bakgrund av stor inflyttning i bland annat 
Hemmeslövs-området. 

Eventuell affischering inför kommande val: Partierna får själva bekosta detta 
och valnämnden ska över huvud taget inte lägga sig i detaljerna kring ev. 
affischering inom kommunen. 

Inlämnade timlistor för nedlagd tid under valet kommer till största del att 
hinna behandlas för utbetalning i juni månad, resterande i juli. 

Incidenter? Nej, det finns gladeligen knappt något sådant att rapportera. 
En äldre herre med föråldrad ID-handling uppträdde märkligt och stökigt inför 
ordföranden m f1 i Båstads förtidsröstningslokal på valdagen, där han uppehöll 
sig under ganska lång tid, men inget allvarligt hände. Det upplevdes dock 
stundtals som obehagligt. 

Valnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

a KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 


