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Valnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

2018-10-18 

Kommunhuset, torsdagen den 18 oktober 2018 kl.17.10-18.00. 

Kjell Andersson (BP), ordförande 
Jan Ekelund (SJ, vice ordförande 
Ulf Jiewertz (M), ledamot 
Tomas Peterson (MP), ledamot 
Claes Sjögren (BP), tjg. ers. för Rune Andersson (C) 

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

Jan Ekelund. Ersättare: UlfJiewertz. 

Kom . unkansliet i Båstad, torsdagen den 25 oktober 2018 kl. 10.00. 
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Sekreterare: Paragrafer§§ 75-79 
Cat arina Elofsson 

Ordförande: 

Juste rare: 

~.,;,f~ 
~r;\,c,~L 

Jan E elund 

ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Valnämnden 

Sammanträdesdatum: 2018-10-18 

Anslaget är uppsatt: 

Förvarings plats 
för protokollet: 

Underskrift 

Frän och med 2018-10-26 till och med 2018-11-17 

Henrik Andersson 

Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Valnämnden 2018-10-18 

Innehållsförteckning 

§ 75 Val av justeringsperson 

§ 76 Godkännande av dagordningen 

§ 77 Informations/diskussionsärenden 

§ 78 Svar på inkomna skrivelser till valnämnden 

§ 79 Övrigt 

Justerandes signaturer 
Utskott/presidium ~KS/,äm:r KF 

( 
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Utdrags bestyrkande 
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ValN § 75 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-10-18 

Va l 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: 

1. Jan Ekelund utses som justeringsperson. 

2. Ulf Jiewertz utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum den 25 oktober 2018 kl. 10.00 på kommunkansliet. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

~ t 



[fiJ BÅSTADS 
M KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Valnämnden 2018-10-18 

ValN § 76 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Valnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns. 

Justerandes signaturer 
Utskott/presidium ~KS/o'.Jf: KF 

t 
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Utdrags bestyrkande 
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Valnämnden 

Va!N § 77 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-10-18 

Informations/ d iskussionsärenden 
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Beskrivning av ärendet a). Kort avstämning inför möte med ordförandena i valdistrikten samma dag. 
Ersättning till ordförandena till dagens möte - lista tas fram. 

Beslut Valnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Justerandes signaturer 
Utskott/presidium 

~KS/oäm* 
KF Utdrags bestyrkande 
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ValN § 78 DnrValN 000019/2018, 000020/2018, 000021/2018 

Svar på inkomna skrivelser till valnämnden 

Beskrivning av ärendet Svar på inkomna skrivelser. Förslag finns framtaget från förvaltningen. 

Beslut Valnämnden beslutar: 

Utskott/presidium 

Förvaltningens förslag till svar godkänns och skickas till de två som skrivit 
breven. Svaren undertecknas i samband med justeringen. 

justerandes signaturer 

1fp_ IW"'f KF Utdrags bestyrkande 

( 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum 

2018-10-25 

Vårtdnr 
Va!N 000019/2018, 00002/2018, 000021/2018 

Angående tre brev till valnämnden 

Tack för dina brev till valnämnden. 

1 (1) 

Birgitte Dahlin 

Nämnden tar till sig informationen och synpunkterna i dina brev. Inför nästa val har val
nämnden för avsikt att förbättra informationen till de politiska partierna avseende vad som 
är tillåtet utanför vallokalerna. 

Med vänliga hälsningar 

~~ 
Valnämndens ordförande 

Båstads kommun 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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KOMMUN 

Datum 

2018-10-25 

Vårt dnr 
Va!N 000021/2018 

Angående brev till val nämnden 

Tack för ditt brev till valnämnden. 

1 (1) 

Irene Wikström 

Nämnden tar till sig informationen och synpunkterna i ditt brev. Inför nästa val har val
nämnden för avsikt att förbättra informationen till de politiska partierna avseende vad som 
är tillåtet utanför vallokalerna. 

Med vänliga hälsningar 

Kj 
Valnämndens ordförande 

Båstads kommun 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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V"'-Ui/ oOOolyiot8'-100 Båstad 2018-09-09 

Till Valnämnden i Båstads kommun 

Ärende: Ordning i vallokalen i Kommunhuset, Båstad 

Under valdagen har jag vid sex tillfällen besökt vallokalen i Kommunhuset, Båstad. Mitt 
uppdrag var att kolla om Liberalernas röstsedlar räckte och om det var god ordning. 

Jag har inte burit några kännetecken för Liberalerna då vi i partiet ansett detta som oetiskt 
just på valdagen. Mao har jag varit helt neutral. 

Det har varit ett nöje att se vilken ordning som röstmottagarna haft i lokalerna. De är värda 
mycket beröm! 

Birgitte Dahlin (L) 
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Till Valnämnden i Båstads kommun 

Båstad 2018-09-09 

Ärende: Affischering framför Kommunhuset söndagen den 9 september 2018. 

Ungefär kl. 09.15 kom jag till kommunhuset. Syftet var att se hur valsedlarna var upplagda 
och om det verkade vara tillräckligt många från Liberalerna. Jag återkommer om detta i 
särskild skrivelse. 

När jag kommer ut från Kommunhuset får jag syn på en affisch vid ingången från 
parkeringen mot kommunhuset. Av nyfikenhet går jag fram för att läse budskapet - tror i 
min naivitet att det rör sig om vägvisning mor ingången. Så är det inte! 

Det är en affisch som Bjärepartiet har satt upp med ett tydligt politiskt budskap som rör 
frågan om skolstrukturen. Bjärepartiet är emot det demokratiska beslut som 
Utbildningsnämnden fattade den 4 september 2018. 

På väg tillbaka mot ingången får jag syn på ytterligare tre affischer till vänster om ingången 
bakom de politiska företrädarna. Affischer från Bjärepartiet och jag tror från Sverige 
Demokraterna. 

Jag kommer in i l<ommunhuset för att kontakta en valförrättare. Som tur är träffar jag 
kanslichef Catharina Elofsson och berättar för henne att det finns affischer direkt utanför 
vallokalen. 

Catharina går direkt ut och mot den affisch som står vid parkeringen. Hon tar upp den och 
frågar vem som placerat den där. Inget svar! (Fick senare på dagen reda på att Bo Wendt 
hade satt upp den på morgonen.) 

Catharina förklarar tydligt att inget parti har tillstånd att sätta upp affischer framför 
Kommunhuset. Hon går därefter bort till de andra affischerna och lägger dem ner på 
marken. 

En av de närvarande politikerna frågar hur långt ifrån de får stå från ingången. Catharina 
stegar ut 10 meter och lägger en pinne för att markera avståndet. 

Efter detta tackar jag Catharina för att hon klart förklarat vilka spelregler som finns i en 
demokrati på valdagen och går därefter hem. 

Då jag upplever detta som odemokratiskt och obehagligt önskar jag att informera 
Valnämnden. 

Birgitte Dahlin (L) 



Båstad 2018-09-09 

Till Valnämnden i Båstads kommun 

Ärende: l<lagomål på bjärepartisten Bo Wendts påhopp på väljare under valdagen 

Vi har både antingen sett det nedan beskrivna eller blivit kontaktade av väljare som känt sig 
påhoppade av Bo Wendt på väg in mot ingången till l<ommunhuset och på väg ut efter att ha 
genomfört sitt val. 

Istället för att hålla sig till vänster om ingången -10 meter därifrån - har han sökt upp 
väljare direkt på parkeringen och på väg in mot ingången. På gräset framför l<ommunhuset 
har han gått fram och tillbaka för att ta kontakt med gående på väg mot vallokalen. 

Vi har fått uppfattningen att det skulle vara en fråga om FRI LEJD för väljarna - ett beslut 
som Valnämnden har träffat. 

Det är vår uppfattning att detta beteende är olyckligt, odemokratiskt och mot Valnämndens 
tydliga beslut. 

Vi hoppas därför att det vid nästa val kommer ännu tydligare riktlinjer från Valnämnden så 
att varje väljare i trygghet kan gå till sin vallokal och undvika oönskade påhopp! 

Birgitte Dahlin (L) Irene Wikström (M) 
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ValN § 79 

Övrigt 

a). Valgeneral Gunnar Nilsson och kanslichef Catharina Elofsson slutar till nyår, 
men meddelar att de finns tillgängliga för kommande val om valnämnden så 
önskar. 

b). Nästa möte med valnämnden: Bjud in nya nämndsledamöter (ej ersättning). 
Förberedelser inför EU-valet 2019. 

Nämnden avslutar mandatperioden med ett gemensamt restaurangbesök med 
nämnden och nämndens kansli. 

Valnämnden beslutar: 

1. Övriga punkter redovisas och läggs till handlingarna. 

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

justerandes signaturer 

~KS/näm; KF Utdrags bestyrkande 

t 


