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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 

Valnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare: 

Ordförande: 

Justerare: 

2017-04-06 

Arorna, torsdagen den 6 april 2017 kl. 16.30-17.15. 

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

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

UlfJiewertz. Ersättare: Jan Ekelund. 

ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Valnämnden 

Sammanträdesdatum: 2017-04-06 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

13/4-5/5 

Henrik Andersson 

1 (6) 

Paragrafer§§ 1-5 

Utdrags bestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Valnämnden 

ValN § 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-04-06 

1 Dnr ValN 000003/2017-903 

Val av justeringsperson 

Blad 

2 (6) 

Beskrivning av ärendet Protokollen justeras vanligtvis inom en vecka efter nämndens sammanträde. 

Beslut 

Utskott/presidium 

Justeringsperson väljs i turordning baserat på sammanträdeslistan. 

Valnämnden beslutar: 

1. Ulf Jiewertz utses som justeringsperson. 

2. Jan Ekelund utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum torsdagen den 13 april 2017 kl. 10.00 
på kommunkansliet. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF 

/4 ~ 
Utdrags bestyrkande 
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ll1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Valnämnden 2017-04-06 

ValN § 2 Dnr ValN 000004/2017-903 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Valnämnden beslutar: 

1. Dagordningen godkänns. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF 

~ ~ 

Blad 

3 (6) 

Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Valnämnden 2017-04-06 4 (6) 

ValN § 3 DnrValN 000002/2017-900 

Region Skånes förslag till indelning i valkretsar från och med 
valet 2018 

Beskrivning av ärendet Förslag från Regionstyrelsen angående indelning av Skånes kommuner i olika 
valkretsar. Regionfullmäktige ska kunna fatta slutligt beslut vid sitt samman
träde den 20 juni 2017. Region Skåne önskar kommunernas eventuella 
synpunkter på förslaget senast den 15 maj 2017. 

Underlag i ärendet 

Förvaltningens förslag 

Yrkande 

Beslut 

Protokollsanteckning 

Utskott/presidium 

Tjänsteskrivelse daterad den 30 mars 2017, med tillhörande bilaga. 

1. Valnämnden i Båstads kommun har inga synpunkter på Region Skånes 
förslag till indelning i valkretsar. 

Kjell Andersson (BP) : Bifall till liggande förslag. 

Valnämnden beslutar: 

1. Valnämnden i Båstads kommun har inga synpunkter på Region Skånes 
förslag till indelning i valkretsar. 

Rune Andersson (C) lämnar in följande protokollsanteckning i ärendet: 
Se över kartbilden så att avstånden inte blir så långa. 

I usterandes signaturer 

KS/"å~ KF Utdragsbestyrkande 

~ 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-03-30 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: ValN 000002/2017-900 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Valnämnden 

Region Skånes förslag till indelning i valkretsar från och med valet 2018 

Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar: 

1. Valnämnden i Båstads kommun har inga synpunkter på Region Skånes förslag 
till indelning i valkretsar. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag från Regionstyrelsen angående indelning av Skånes kommuner i olika valkretsar. 
Regionfullmäktige ska kunna fatta slutligt beslut vid sitt sammanträde den 20 juni 2017. 
Region Skåne önskar kommunernas eventuella synpunkter på förslaget senast den 
15 maj 2017. 

Aktuellt 
Regionstyrelsen beslutade den 16 mars 2017 att föreslå regionfullmäktige att besluta om en 
ändrad indelning av valkretsar i Region Skåne från och med valet 2018. Bakgrunden till att 

· frågan har blivit aktuell är en ändring i vallagen den 1 januari 2015. Den nya bestämmelsen 
innebär att det inte längre finns krav på att landsting ska vara indelade i valkretsar. Istället är 
det så att landstingen utgör en enda valkrets, såvida inte fullmäktige beslutar om att dela in 
landstinget i två eller fler valkretsar. Ett sådant beslut ska då fatta~ senast den 31 oktober 
2017. Ändras valkretsindelningen i förhållande till idag så ska kommunerna i länet få tillfälle 
att yttra sig om detta innan beslut fattas. 

Partierna i regionfullmäktige är överens om att Region Skåne fortsatt ska vara indelat i 
valkretsar. Det antal valkretsar som samtliga partier har enats om är fyra. Invånarantalet för 
Skånes fyra olika, geografiskt indelade valkretser hamnar på mellan 303 000 till 375 000 
invånare (2016-12-31). 

Enligt förslaget hamnar Båstads kommun i valkretsen för Norra och Östra Skåne, tillsammans 
med kommunerna Bromölla, Hässleholm, Klippan, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, 
Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge. 

Henrik Andersson 

N ämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 

Beslutet ska expedieras till: 
Region Skåne via region@skane.se 
Kommunkansliet 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Indelning i valkretsar: Region Skånes förslag 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Valnämnden 2017-04-06 5 (6) 

ValN § 4 Dnr ValN 000007 /2016-901 

Svar på fråga angående eventuell ombildning av valdistrikt 

Beskrivning av ärendet Valnämnden gav den 20 december 2016 förvaltningen i uppdrag att undersöka 
vad som krävs för att ombilda kommunens valdistrikt. Detta mot bakgrund av 
att kommunens två största valdistrikt, Östra Karup och Båstad Östra, 
kommande år beräknas växa ytterligare när det gäller folkmängd mm. 

Underlag i ärendet Tjänsteskrivelse daterad den 30 mars 2017, med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag 1. Valnämnden tar till sig informationen och lägger ärendet till handlingarna. 

Yrkande Rune Andersson (C) : Bifall till liggande förslag. 

Beslut Valnämnden beslutar: 

1. Valnämnden tar till sig informationen och lägger ärendet till handlingarna. 

justerandes si naturer 
Utskott/presidium KS/nä~ KF Utdrags bestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-03-30 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: ValN 000007 /2016-901 

Tjänsteskrivelse 

Till: Valnämnden 

Svar på fråga angående eventuell ombildning av valdistrikt 

Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar: 

1. Valnämnden tar till sig informationen och lägger ärendet till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Valnämnden gav den 20 december 2016 förvaltningen i uppdrag att undersöka vad som krävs 
för att ombilda kommunens valdistrikt. Detta mot bakgrund av att kommunens två största 
valdistrikt, Östra Karup och Båstad Östra, kommande år beräknas växa ytterligare när det 
gäller folkmängd mm. 

Aktuellt 
Valgeografin består av fyra nivåer. På den översta nivån finns valområdet som är hela det om
råde som valet gäller, t.ex. en kommun. Valområdet är sedan indelat i valkretsar och det är för 
valkretsarna som det väljs ledamöter. Valkretsen består av ett eller flera valdistrikt. Det är 
valdistrikten som är de minsta "byggstenarna" i valgeografin och de utgör grunden för valkret
sarna och valområdena. Varje valdistrikt har en vallokal och valdistriktens storlek och om
fattning anpassas för att få en jämn och smidig tillströmning av väljare till vallokalerna. 

Kommunen ska granska sina valdistrikt i god tid innan den 1 december året före valåret. 
Kommunfullmäktige kan föreslå nya valdistrikt till länsstyrelsen innan den 1 december året 
före valåret. Länsstyrelsen beslutar därefter om indelning i valdistrikt samt uppdaterar GIS
kartor tillsammans med Valmyndigheten. Beslut om valdistriktsindelning gäller tills ny in
delning beslutas. Länsstyrelsen kan på egen hand fatta beslut om valdistriktens utformning, 
men då måste kommunfullmäktige först få möjlighet att yttra sig. 

Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. 
Uppgift om antal röstberättigade kant.ex. basera sig på de uppgifter Valmyndigheten tar fram 
den 1 mars året innan valåret. Hänsyn ska tas till eventuella framtida kända förändringar 
såsom utflyttningar, nybyggnationer etc. Ett valdistrikt får ligga utanför intervallet 1 000-2 000 
röstberättigade endast om det finns särskilda skäl, t.ex. att valdistriktet våntas öka/minska 
sin folkmängd inom kort. 

Vid omvalet 2015 hade Östra Karup 1 856 röstberättigade och Båstad Östra hade 1 799. 
2017-03-01 såg siffrorna ut så här: Östra Karup 1 836, Båstad Östra 1 791. 

Henrik Andersson 

N ämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 
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Beslutet ska expedieras till: 
Kommunkansliet 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Länsstyrelsens och valnämndens arbete med valgeografi och mandat 

Samråd har skett med: 
Kanslichefen 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Valnämnden 

Beslut 

Utskott/presidium 

, 

2017-04-06 6 (6) 

ValN § 5 Dnr ValN 000004/2016-903 

Övriga informationsärenden 

a). Kort diskusison om vallokaler och förtidsröstningslokaler. 
b) . Kort diskussion angående otillbörlig påverkan på valet och säkerhetsfrågor. 

Valnämnden beslutar: 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

2. Diskussionerna angående vallokaler och förtidsröstningslokaler fortsätter 
på nästa möte, torsdagen den 14 september klockan 16.30. 

3. Till nästa möte kommer det att finnas en egen punkt angående säkerhets
frågor, en stående punkt på valnämndens kommande dagordningar. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

A-~ 


