
BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Valnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

2018-03-01 

Astrakanen, torsdagen den 1mars2018 kl. 16.30-17.55. 

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. 
Gunnar Nilsson, valgeneral. 
Olof Nilsson, nämndsekreterare. 
Catharina Elofsson, kanslichef 

Ulf Jiewertz. Ersättare: Tomas Peterson. 

ns ie~a~ den 8 mars 2018 kl. 11.00. 
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Sekreterare: ~ Paragrafer §§ 6-17 

Ordförande: 

Justerare: 

ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Valnämnden 

Sammanträdesdatum: 2018-03-01 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Från och med 2018-03-09 till och med 2018-03-31 

Ko71ontoret i B/ 

~~ 
Henrik Andersson 

Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Valnämnden 

ValN § 6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-03-01 

Val av justeringsperson 

Blad 
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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. Ulf Jiewertz utses som justeringsperson. 

2. Tomas Peterson utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum torsdagen den 8 mars 2018 kl. 11.00 
på kommunkansliet. 

usterandes si naturer 
KF Utdragsbestyrkande 



rnJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Valnämnden 2018-03-01 

ValN § 7 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Valnämnden beslutar: 

l. Dagordningen godkänns. 

Utskott/presidium KF 

Blad 
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Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Valnämnden 2018-03-01 4 (13) 

Va!N § 8 DnrValN 000025/2017-901 

Förslag till beslut om vallokaler vid val till riksdag, landsting 
och kommun 2018 

Beskrivning av ärendet Förslag på följande vallokaler föreligger från valkansliet: 

Beslut 

Utskott/presidium 

Båstad Västra och Båstad Östra: Kommunkontoret, Sessionssalen 
Förslöv Västra och Förslöv Östra: Förslövs skola, matsalen 
Grevie: Grevieparken. 
Västra Karup: Västra Karups skola, matsalen 
Torekov: Sandlyckeskolan, matsalen 
Hov: Församlingshemmet 
Östra Karup: Församlingshemmet 

Valnämnden beslutar: 

1. Förslag till vallokaler 2018 godkänns. 

Justerandes si naturer 

~oämod KF 

/ 

Utdragsbestyrkande 



lnJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Valnämnden 

ValN § 9 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-03-01 

Dnr ValN 000027 /2017-901 

Förslag till beslut om förtidsröstningslokaler vid val till 
riksdag, landsting och kommun 2018 

Blad 
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Beskrivning av ärendet Förslag på följande lokaler för förtidsröstningen föreligger från valkansliet: 

Beslut 

Båstad: Kommunkontoret 
Förslöv: Bygdegården 
Grevie: Biblioteket 
Torekov: Biblioteket 

Förtidsröstningen äger rum 22 augusti - 9 september 2018. 

Valnämnden beslutar: 

1. Förslag till förtidsröstningslokaler 2018 godkänns. 

justerandes si naturer 
Utskott/presidium KF Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Valnämnden 2018-03-01 6 (13) 

ValN § 10 Dnr ValN 000028/2017-901 

Förslag till beslut om institutionsröstning (söndagen innan 
valdagen) vid val till riksdag, landsting och kommun 2018 

Beskrivning av ärendet Förslag på följande lokaler för institutionsröstning föreligger från valkansliet: 

Beslut 

Utskott/presidium 

Skogsliden, Båstad (norr) 
Vårliden, Båstad (norr) 
Åsliden, Östra Karup (norr) 
Ängahällan, Förslöv (söder) 
Almgården, Grevie (söder) 
Bjärehemmet, Västra Karup (söder) 

Förslag föreligger även att institutionsröstningen genomförs söndagen 
den 2 september 2018. 

Valnämnden beslutar: 

1. Förslag till institutionsröstning godkänns. 

2. Öppettider för institutionsröstningen omfattar en timme per plats. 

3. Valkansliet får i uppdrag att inför nämndens möte den 22 mars 2018 ta 
kontakt med respektive boende för att informera och kontrollera vilken 
tid som passar. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

~ / 9z 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Valnämnden 2018-03-01 

ValN § 11 Dnr ValN 000032/2017-901 

Val av röstmottagare/bemanning för 
institutionsröstningen 2018 

7 (13) 

Beskrivning av ärendet Förslag från valkansliet föreligger om att utse följande såsom röstmottagare för 
institutionsröstningen 2018: 

Beslut 

Utskott/presidium 

Jan Ekelund 
Tomas Peterson 
Ulf Jiewertz 
Rune Andersson 

Under ärendet diskuterar valnämnden föreslagna kandidater. Efter 
överläggning finner nämnden att personal från valkansliet bör medverka vid 
institutionsröstningen, samt att ersättare ska finnas redo om ordinarie 
röstmottagare får förhinder. 

Valnämnden uppmanar även valkansliet att, på egen hand, tillse att 
institutionerna är skyltade i god tid inför institutionsröstningen. 

Valnämnden beslutar: 

1. Följande utses till röstmottagare för institutionsröstningen söndagen 
den 2 september 2018: 

Jan Ekelund 

Tomas Peterson 

Kjell Andersson 

Rune Andersson 

Ulf Jiewertz (ersättare) 

Claes Sjögren (ersättare) 

KF Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Valnämnden 2018-03-01 8 (13) 

ValN § 12 DnrValN 000026/2017-901 

Förslag till beslut om särskilt röstmottagningsställe 
på valdagen 2018 

Beskrivning av ärendet Förslag om särskilt röstmottagningsställe i kommunkontoret i Båstad föreligger 
från valkansliet. 

Beslut Valnämnden beslutar: 

Utskott/presidium 

1. Särskilt röstmottagningsställe bestäms till Kommunkontoret i Båstad, 
sammanträdesrum Ingrid-Marie. 

2. Öppettiderna ska följa de ordinarie vallokalernas öppettider. 

KF Utdrags bestyrkande 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Valnämnden 2018-03-01 

ValN § 13 Dnr ValN 000004/2018-903 

Beslut om röstmottagare samt ordförande och 
vice ordförande i valdistrikten 

9 (13) 

Beskrivning av ärendet Då det skett ganska många avhopp, drygt 20 %, sedan valkansliet för en månad 
sedan började kontakta ordförandena i valdistriken från förra valet, så har vi 
ännu inte lyckats få in tillräckligt många nya namn för att i dagsläget helt och 
hållet bemanna upp våra nio valdistrikt. 

Beslut 

Utskott/presidium 

Valnämnden diskuterar ärendet och instämmer i förvaltningens förslag att 
hänskjuta ärendet till nästkommande sammanträde. 

Valnämnden beslutar: 

1. Valkansliet får i uppdrag att inför valnämndens nästa möte den 22 mars 
presentera en komplett lista med röstmottagare samt ordförande och 
vice ordförande i valdistrikten till valet 2018. 

)usterandes si naturer 
KF Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Valnämnden 2018-03-01 10 (13) 

ValN § 14 Dnr ValN 000033/2017-901 

Beslut om ersättningsnivåer 

Beskrivning av ärendet Valnämnden ska fastställa ersättningsnivåer för valfunktionärer inför 2018 års 
val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Sedan lång tid 
tillbaka har Båstads kommuns ersättning till valfunktionärer varit kopplad till 
kommunens arvodesreglemente. Det innebär en timersättning motsvarande 
155 kr /timme och ingen begränsning i antalet arbetade timmar under val
dagen. Valkansliet föreslår ingen förändring vid 2018 års val, utan 
ersättningen anses skälig för valfunktionärerna. 

Beslut 

Utskott/presidium 

I samband med valet 2014 gav valnämnden i uppdrag till valkansliet att se över 
alternativa ersättningsmodeller till nästa val. Valkansliet har tittat på alternativ, 
men föreslår att den tidigare ersättningsmodellen appliceras på valet 2018. 
Däremot vill valkansliet testa en alternativ modell med fast ersättning vid 
Europarlamentsvalet 2019. Ersättningsmodellerna kan sedan utvärderas 
och utgöra underlag inför valet 2022. 

Valnämnden beslutar: 

1. Ersättningen fastställs till 158 kr/timme för valförrättare i enlighet med 
timersättningen i Arvodesreglemente för Båstads kommun. Ordföranden 
och vice ordföranden får ersättning för den mertid de lägger ner innan och 
efter valet. 

2. Ersättning med 158 kr /timme utgår även för utbildningstillfälle. 

3. Körersättning utgår för valförrättare under valdagen, förtidsröstning och 
institutionsröstning. 

4. Alternativ ersättningsmodell presenteras till Valnämnden inför 2019 års 
Europaparlamentsval. 

justerandes si naturer 
KF Utdrags bestyrkande 

/ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Valnämnden 2018-03-01 11 (13) 

Va!N § 15 Dnr ValN 000005/2018-900 

Beslut om kommunikationsplan 2018 

Beskrivning av ärendet Valnämnden ska fastställa en kommunikationsplan inför valet 2018. Förslag 
har utarbetats av valkansliet. Förslaget lyfter bland annat fram följande delar: 

Yrkande 

Beslut 

Utskott/presidium 

- Valnämndens ansvar för informationen. 
- Informationsarbetet påbörjas i juni och avslutas i september. 
- Att informationen riktar sig i första hand till röstberättigade i kommunen, 
men även röstberättigade som tillfälligt vistas i kommunen. 
- Informationen om valet ska kontinuerligt uppdateras och delas via 
kommunens webbplats och sociala medier. 
- Information om valets genomförande annonseras i lokala tidningar. 

Eftersom Valnämnden har ansvaret för informationen kommer ärenden kring 
olika former av kommuniceringar att lyftas under våren 2018. Exempelvis på 
det är frekvensen av tidningsannonser. 

Runde Andersson (C): Bifall till valkansliets förslag. 

Valnämnden beslutar: 

1. Kommunikationsplanen inför valet 2018 godkänns. 

justerandes si naturer 

~KS/"äm"d KF Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunkontor 

Kommunikationsplan val 2018 

Var fjärde år har vi val i kommuner, landsting och riksdag. Söndagen den 9 september 
väljer vi 349 ledamöter till Riksdagen, 149 ledamöter till Regionfullmäktige och 41 
ledamöter till Kommunfullmäktige. 

Bakgrund och nuläge 

2018 genomförs val till Riksdagen, Regionfullmäktige och Kommunfullmäktige i Sverige. I 
Båstads kommun är Valnämnden ansvarig för genomförandet av valet och arbetet har pågått 
sedan hösten 2017. Till stöd för Valnämnden finns valkansliet som ansvarar för framtagande av 
information och underlag till beslut. 

Mål &syfte 

Valnämndens syfte med kommunikationen under valåret 2018 är att informera alla 
kommunmedborgare om förutsättningarna för valet. Kommunmedborgare ska veta om man får 
rösta, var man kan rösta och vid vilka tillfällen. Kommunikationen ska också förmedla 
information om hur valet genomförs så att valprocessen blir transparent för 
kommunmedborgarna, politiker och tjänstemän. 

Det är Valmyndigheten som i första hand ansvarar för information rörande valet. 

Målgrupp/målgrupper 

Primär målgrupp för kommunikationsarbetet är röstberättigade i kommunen. Sekundär 
målgrupp är röstberättigade som vistas i Båstad men är skrivna på annan ort. 

Budskap 

Informationen ska vara saklig och opartisk i enlighete med regeringsformens 1 kap. 9 §. 

Det ska vara lätt att förstå var, hur och när man kan rösta samt vart man vänder sig vid frågor 
röranden valet. 

Aktivitet 

Under valet kommer en rad aktiviteter att genomföras för att sprida information i enlighet med 
kommunikationsplanen. Förslagen ska beslutas av Valnämnden innan genomförandet. 

• Annonsering i tidningar 
Information om öppettider under förtidsröstningen och valdagen. 



• Sociala medier och webbplats 
Kontinuerlig uppdatering kring hur arbetet fortgår med arbetet under genomförandet av 

valet. 

• Information via kundtjänst 
Kundtjänsten ska informera kommuninvånarna om var, hur och när de kan rösta,få 

utskrivet röstkort, samt förmedla kontaktuppgifter till va/kansliet samt va/nämnden. 

• Informationsmöte med politiska partier 
Information till de politiska partiernas va/ansvariga angående arbetet med valet 2018. 

Kanal 

De kanaler som kommer att användas är: 

• Kommunens webbplats 

• Sociala medier 

• Radio 
• Annonser i tidningar 

Tidsperiod och tidsplan: 

Insatser gällande valet beräknas pågå från juni till slutet av september. Fokus för 
informationsarbetet äger rum från början av augusti fram till valdagen. 

Ansvarig 

Valnämnden har ansvar för informationen under valet och ska godkänna förslagen som tas fram. 

Valkansliet ska, i samråd med kommunikationsavdelningen, ta fram förslag till 
informationsmaterial till valnämnden. 

Budget 

Kommunen har erhållit statsbidrag och valnämnden har en budget avsedd för val processen. 

Uppföljning 

Uppföljning av kommunens informationsarbete sker löpande till Valnämnden. Utvärdering av 
informationsarbetet presenteras för Valnämnden inför Europaparlamentsvalet 2019. 
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ValN § 16 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-03-01 

I nformationsärenden 

Blad 
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Beskrivning av ärendet a). Remiss: Stärkt skydd för valhemligheten. Ärendet kommer upp för beslut 
till valnämndens nästa sammanträde. 

Beslut Valnämnden beslutar: 

1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer 
Utskott/presidium 

1
(1, KS/"äm"d KF Utdrags bestyrkande 

/ 
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Valnämnden 2018-03-01 13 (13) 

ValN § 17 

Övrigt 

Beskrivning av ärendet Under sammanträdet lyfts en punkt som övriga frågor: 

Beslut 

Utskott/presidium 

a). Valnämnden diskuterar alternativa vallokaler om särskild händelse inträffar 
under valdagen. Valkansliet får i uppdrag att presentera förslag om alternativa 
lokaler till valnämndens nästa sammanträde. 

Valnämnden beslutar: 

1. Övriga punkter läggs till handlingarna. 

2. Nästa möte äger rum torsdagen den 22 mars 2018 kl. 16.30. 

justerandes si naturer 

~KS/o•mod KF Utdrags bestyrkande 

/ 


