
BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Valnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

2017-11-09 

Ingrid-Marie, torsdagen den 9 november 2017 kl. 16.30-17.45. 

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. 
Olof Nilsson, nämndsekreterare. 

Tomas Peterson. Ersättare: Ulf Jiewertz. 
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Sekreterare: Paragrafer §§ 11-14 

Ordförande: 

Justerare: 

ndersso~ 

/(#Yla) , 
Tomas Peterson 

ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Valnämnden 

Sammanträdesdatum: 2017-11-09 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2017-11-17 till och med 2017-12-08 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 
Henrik Andersson 

Utdrags bestyrkande 
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Valnämnden 

ValN § 11 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-11-09 

Dnr ValN 000003/2017-903 

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: 

Utskott/presidium 

1. Tomas Peterson utses som justeringsperson. 

2. Ulf Jiewertz utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum torsdagen den 16 november 2017 kl. 11.00 
på kommunkansliet. 

justerandes signaturer 

~'.i"'r/o 
KF Utdrags bestyrkande 
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Valnämnden 2017-11-09 

ValN § 12 Dnr ValN 000004/2017-903 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Valnämnden beslutar: 

1. Dagordningen godkänns. 

justerandes si1maturer 
Utskott/presidium '1j_ KSf"' ;O KF 

. I 
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Utdrags bestyrkande 
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Valnämnden 2017-11-09 

ValN § 13 DnrValN 000042/2017-900 

Valdistrikt i Båstads kommun som understiger gränsen om 
lägst 1.000 röstberättigade - Skriftlig motivering med 
särskilda skäl till länsstyrelsen 

4 (5) 

Beskrivning av ärendet Länsstyrelsen i Skåne har tillskrivit kommunen att inkomma med motivering 
om man avser att föreslå valdistrikt som har färre än 1.000 röstberättigade. 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-18 att föreslå Länsstyrelsen att inte 
göra några förändringar för valdistrikten. Det innebär att två valdistrikt 

Underlag i ärendet 

Beslut 

Utskott/presidium 

- Hov och Torekov - har färre än 1.000 röstberättigade. 

Valnämnden har skrivit fram ett antal motiveringar till länsstyrelsen. 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-02. 

Valnämnden beslutar: 

1. Valnämnden antar svaret som sitt eget och sänder det till Länsstyrelsen 
i Skåne. 

j usterandes signaturer 

~S/nä /ndp KF Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-11-02 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: ValN 000042/2017 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Valnämnden 

Motivering till valdistrikt med färre än 1000 röstberättigade 

Förslag till beslut 

Valnämnden antar svaret som sitt eget och sänder det till Länsstyrelsen i Skåne. 

Bakgrund 
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Länsstyrelsen i Skåne har tillskrivit kommunen att inkomma med motivering om man avser att 
föreslå valdistrikt som har färre än 1000 röstberättigade. Kommunfullmäktige beslutade 2017-
10-18 att föreslå Länsstyrelsen att inte göra några förändringar för valdistrikten. Det innebär 
att två valdistrikt - Hov och Torekov - har färre än 1000 röstberättigade.1 

Motivering 
Det finns en rad anledningar till varför Båstads kommun har förordat att Hov och Torekov är 
egna valdistrikt. Nedan presenteras de i huvudsak viktigaste motiven. 

1. Lokaler och tillgänglighet 
Distrikten har centralt belägna lokaler som är tillgänglighetsanpassade och lämpliga för att 
genomföra allmänna val. En sammanslagning av distrikten skulle innebära att 
röstmottagningslokalen i Torekov eventuellt blir underdimensionerad för att hantera valen i 
framtiden. 

2. Valdeltagande 
Torekov och Hov har högst valdeltagande av kommunens valdistrikt. Vid valet till 
kommunfullmäktige 2014 deltog 87,4% i Torekov och 86,7% i Hov. Distriktens valdeltagande 
skiljer sig från övriga distrikt då valdeltagandet till kommunfullmäktigevalet är högre i 
förhållande till riksdagsvalet. Sambandet påvisar att det finns ett stort engagemang för den 
lokala demokratin i distrikten. En förändrad indelning kan medföra en negativ inverkan på det 
lokala engagemanget. 

3. Statistiskt underlag 
Valdistriktens utformning har varit i stort sett oförändrade genom tiderna eftersom orterna 
har varit tidigare landskommuner. Det har lett till att vi har en obruten kedja av empiriskt 
material som kan användas av förvaltningen och forskare för att undersöka valdeltagandet 
över tid. Exempelvis kan vi undersöka om informationsinsatser i skolan har haft effekt på 
valdeltagandet över lång tid eller hur väljarsympatier har förändrats. Om distrikten skulle slås 
samman så bryts kedjan och försvårar framtida komparationer. 

4. Distriktens storlek över tid 
Torekovs valdistrikt kommer troligen att passera 1000 röstberättigade till de allmänna valen 
2022 på grund av inflyttning till följd av nybyggnation. Därmed kvarstår inte problematik med 
distriktets storlek i framtiden. 

1 Vid de allmänna valen 2014 hade Torekov 822 röstberättigade och Hov 626. 
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Sammantagen bedömning 
Båstads kommun anser att, på basis av angivna skäl, att Torekov och Hov ska förbli enskilda 
valdistrikt. Om Länsstyrelsen önskar ytterligare motiv, eller dialog, kring kommunens förslag 
är valnämnden behjälpliga. 

Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Länsstyrelsen i Skåne 

Samråd har skett med: 
Kanslichef Catharina Elofsson och Nämndsekreterare Henrik Andersson. 
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ValN § 14 Dnr ValN 000004/2016-903 

lnformationsärenden 

Beskrivning av ärendet a). Diskussion: Förslag på lokaler under förtidsröstningen och valdagen 2018. 

Beslut 

Utskott/presidium 

Valkansliet och valnämndens ordförande har besökt lokaler i Grevie och 
Förslöv sedan föregående sammanträde. Det gäller Grevieparken (vallokal), 
biblioteket på Bjäre In (förtidsröstningslokal) och Bjäredalen (förtids
röstningslokal). 

Positivt om lokaler i Grevie: Grevieparken och Bjäre In. Förslöv något osäkert 
angående Bjäredalen - behöver dialog med vård och omsorg. Alternativ till 
Bjäredalen är banklokalen och Ängahällan. 

Diskussion om förtidsröstningslokal i Östra Karup. Stationsområdet har 
föreslagits. Tjänstemännen får i uppdrag att titta på lokalen vid stationen. 

Beslut om lokaler sker innan 2018-03-01. Valkansliet skickar ut förslag 
på lokaler efter årsskiftet för beslut i nämnden. 

b ). Diskussion: Ambulerande förtidsröstningslokal i samband med valet. 
Eventuellt ha en bil med utrustning som skickas ut till tillfälliga lokaler, eller 
släpvagn. Tar med denna punkt till 2018, tillsammans med övriga lokaler. 

c). Diskussion: Säkerhetsfrågor i samband med valet. 
Ska tänka på säkerheten vid röstmottagningslokaler och förtidsröstnings
lokaler. Valen ska genomföras under ordnade former, och då kan lokaler 
stängas om så behövs. Det är ordföranden i distriktet som ansvarar för det. 

Polisen kan bjudas in till utbildningen av ordförande i valdistrikten. Det kan 
även finnas en lista med plan för vad man ska göra om något händer. 

d). Nästa möte med valnämnden: torsdagen den 1 februari 2018 kl. 16.30. 

Valnämnden beslutar: 

1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

2. Nästa möte äger rum torsdagen den 1 februari 2018, kl. 16.30. 

)usterandes signaturer 

4 "'m;f;J KF Utdrags bestyrkande 


