
BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Valnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

2018-05-24 

Kommunhuset, torsdagen den 24 maj 2018 kl. 16.30-18.30. 

Kjell Andersson (BP), ordförande 
Claes Sjögren (BP), tjänstgörande ersättare för Jan Ekelund (S) 
Ulf Jiewertz (M), ledamot 
Rune Andersson (C), ledamot 
Tomas Peterson (MP), ledamot 

Gunnar Nilsson, valgeneral. 
Catharina Elofsson, kanslichef. 
Olof Nilsson, nämndsekreterare. 
Taina Virmalainen, utredare. 

Tomas Peterson (MP). Ersättare: Ulf Jiewertz (M). 

Kom ti. kansliet i Båstad, måndagen den 4 juni 2018 kl. 15.00. 
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Sekreterare: Paragrafer§§ 46-53 

Ordförande: 

Justerare: 
Tomas Peterson 

ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Valnämnden 

Sammanträdesdatum: 2018-05-24 

Anslaget är uppsatt: 

F örvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Från och med 2018-06-05 till och med 2018-06-27 

Kommunkontoret i Båstad 

~~ 
Henrik Andersson 

Utdrags bestyrkande 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Valnämnden 2018-05-24 

In nehå I lsförteckn i ng 

Valnämnden 2018-05-24 

Beslut om dataskyddsombud, valnämnden (Omedelbar justering, se separat protokoll) 
Dnr ValN 000010/2018-900 

Instruktion för behandling av personuppgifter i Båstads kommun, valnämnden 
(Omedelbar justering, se separat protokoll) 
Dnr ValN 000011/2018-900 

Val av justeringsperson 

Godkännande av dagordningen 

Informations/ diskussionsärenden 

Stationshuset i Båstad - Förtidsröstningslokalens öppettider 2018 
Dnr ValN 000013/2018-901 

Bemanning av förtidsröstningslokalerna 
Dnr ValN 000031/2017-901 

Insamlingar på valdagen samt partiernas valarbete vid vallokalerna 
Dnr ValN 000037 /2017-901 

Övrigt 

Säkerhetsfrågor inför valet 
Dnr ValN 000040/2017-901 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium ~S/äm"d ,() 

/I 

KF 
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Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Valnämnden 

ValN § 46 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-05-24 

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 måndagen den 4 juni 2018 kl. 15.00 
på kommunkansliet. 

justerandes signaturer 

~"'l";p 
KF Utdragsbestyrkande 



[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Val nämnden 2018-05-24 

ValN § 47 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Valnämnden beslutar: 

1. Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Säkerhetsfrågor inför valet. 

Utskott/presidium KS/nämnd KF 

jr;> 
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Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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ValN § 48 

Informations/ diskussionsä renden 

Beskrivning av ärendet a). Förberedelser inför utbildning av röstmottagare den 30 respektive 
31 maj kl. 19-21 i Sessionssalen. 

Beslut 

Utskott/presidium 

b). Annonsering: Juni - september - Riktning, frekvens, förstagångsväljare. 

Annonser i HD och de två lokala tidningarna. Annons inför förtidsröstningen 
med information till de som har svårt att ta sig till en vallokal samt i valveckan 
annons om vallokaler. Claes föreslår utskick till samtliga hushåll med mindre 
annonser senare. Nämnden diskuterar extra utskick till unga - nyblivna 
18-åringar. Prata med kommunikationschefBirgitta Sjöberg om annonsering. 
Nämnden önskar budget/plan på annonskostnader samt hushållsutskick. 
Tas upp på nytt i samband med nämndens nästa möte. 

Valnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer 

~Ks;r,[> KF Utdrags bestyrkande 

I l 



[fiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Valnämnden 2018-05-24 

ValN § 49 Dnr ValN 000013/2018-901 

Stationshuset i Båstad - Förtidsröstningslokalens 
öppettider 2018 

Beskrivning av ärendet Beslut angående Stationshuset i Båstad - Förtidsröstningslokalens 
öppettider 2018. 

Beslut Valnämnden beslutar: 

1. Förtidsröstningslokalen vid Stationshuset i Båstad ska ha följande 
öppettider: 

Måndagen den 27 augusti kl. 15.00 - 19.00 

Onsdagen den 29 augusti kl. 15.00 -19.00 

Måndagen den 3 september kl. 15.00 - 19.00 

Onsdagen den 5 september kl. 15.00 - 19.00 

Fredagen den 7 september kl. 15.00 - 19.00 

2. Beslut om bemanning tas i samband med nästa möte. 

justerandes signaturer 
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Utskott/presidium ~KS/n;p KF Utdragsbes tyrkande 
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ValN § 50 Dnr ValN 000031/2017-901 

Bemanning av förtidsröstningslokalerna 

Beskrivning av ärendet Förslag på bemanning redovisas. 

Beslut Valnämnden beslutar: 

Utskott/presidium 

1. Förslöv bemannas av valnämndens Ulf Jiewertz samt en röstmottagare 
från något av Förslövs två valdistrikt. 

2. Grevie bemannas av ordföranden i valdistriktet Boel Petersson samt 
en röstmottagare från Grevies valdistrikt. 

3. Torekov bemannas av valnämndens Jan Ekelund samt en röstmottagare 
från Torekovs valdistrikt. 

justerandes signaturer 
KSfnämnd KF Utdragsbestyrkande 

~ ~0 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Valnämnden 2018-05-24 

ValN § 51 Dnr ValN 000037 /2017-901 

Insamlingar på valdagen samt partiernas val arbete 
vid vallokalerna 

8 (10) 

Beskrivning av ärendet Beslut avseende insamlingar på valdagen samt partiernas valarbete 
vid vallokalerna. Diskussion angående förhållningsregler om fri väg 
in till lokalerna. Valgeneral Gunnar Nilsson har tagit fram regler för vad 
som är tillåtet - Se bilaga - som bland annat ska skickas vidare till partiernas 
gruppledare. 

Föredragande Valgeneral Gunnar Nilsson föredrar ärendet. 

Yrkande Rune Andersson (C) yrkar på att valarbetarna får hålla sig i sina valstugor. 

Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att nämnden 
avslagit detta yrkande. 

Beslut Valnämnden beslutar: 

Utskott/presidium 

1. Partiernas valarbete vid vallokalerna får inte bedrivas i närheten 
av ingången till vallokalerna. Partiernas valfunktionärer ser till att lämna en 
bra "gångväg" för de röstande och inte gå på med utdelning av sina 
valsedlar eller annat. Cirka fem meter bred passage från närmaste parkering 
till ingången. Utanför ingången till vallokalen: 10 meter bred plats 10 meter ut. 
Sedan som ovan: gångväg fem meter bred. Samma gäller för insamlings bössor. 

2. Insamlingar får inte ske inne i vallokalerna. Förbudet omfattar även 
den närmaste passagen till och från vallokalerna. Beslutet ska skickas 
till berörda. 

3. All form av partipropaganda är förbjuden i vallokal, förtidsröstningslokal 
samt i direkt anslutande lokaler. Förbjudet att vistas inne med "symbolmärkta" 
kläder eller annat. 

justerandes si naturer 
KS/nämnd sr KF Utdragsbestyrkande 



Förhållningsregler vid val 2018 - visa hänsyn till väljarna på valdagen 

2018 =06~ 0 It 

Vaf fi/ oooo?i1-/ 
/iot} 

Många väljare har vid tidigare val klagat över att de inte kan passera in i vallokalen utan att bli -7 o ( 
}/uppvaktade}/ av olika partifunktionärer med utdelning av bl a valsedlar. 

Det är viktigt att de som kommer för att rösta ges en }/fri lejd}/ till vallokalen. De röstande skall kunna 

passera utan att känna sig påflugna. Låt de som kommer för att rösta själva välja om man vill göra en 

avstickare till någon partifunktionär eller insamlingsbössa. 

Valnämnden utgår från att alla berörda av respektive parti får information om dessa regler och att 

dessa åtlydes. 

Partiernas valfunktionärer ser till att lämna en bra "gångväg" för de röstande och inte gå på med 

utdelning av sina valsedlar eller annat. Ca 5 m bred passage från närmast parkering till ingången. 

Utanför ingången till vallokalen 10 m bred plats 10 meter ut. Sedan som ovan - gångväg 5 m bred. 

Samma gäller för insamlingsbössor. 

All form av partipropaganda är förbudet i vallokal, förtidsröstningslokal samt i direkt anslutande 

lokaler. Gå inte inne med }/symbolmärkta}/ kläder eller annat. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Valnämnden 

ValN § 52 

Övrigt 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-05-24 

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

a). Säkerhetsfrågor: se separat paragraf 
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b). Hur många röstberättigade personer i Båstads kommun? Knappt 12 000. 

Beslut Valnämnden beslutar: 

1. Övriga punkter redovisas och läggs till handlingarna. 

2. Nästa möte äger rum torsdagen den 14 juni kl. 16.30. 

justerandes si naturer 
Utskott/presidium KS/ ämnd 

.(J 
l r 

Utdragsbest:yrkande KF 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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ValN § 53 Dnr ValN 000040/2017-901 

Säkerhetsfrågor inför valet 

Beskrivning av ärendet Nytt ärende väcktes under sammanträdet. 

Beslut 

Utskott/presidium 

Säkerhetspolisens handbok om personlig säkerhet diskuteras. Säkerhetsövning 
inför valet? Nämnden diskuterar förberedelser inför valet. Pratar om att bjuda 
in stabsansvariga på räddningstjänsten till ett valnämndsmöte. Vill även träffa 
polisen på samma möte. Kan sedan ha möte med ordförande och vice 
ordförande och vid detta möte prata om säkerhet. 

Valnämnden beslutar: 

1. Valkansliet får i uppdrag att skicka ut Säkerhetspolisens handbok 
Personlig säkerhet till alla i val nämnden. 

2. Valkansliet får i uppdrag att inför nästa möte med valnämnden bjuda in 
representanter från Polisen och Räddningstjänsten. 

justerandes si naturer 
KS/nämnd 

(0 
! 1 

Utdrags bestyrkande KF 


