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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 

Valnämnden 2019-02-26 1 (19) 

Plats och tid: Kommunhuset i Båstad, tisdagen den 26 februari 2019 kl. 15.30-16.30. 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare: 

Ordförande: 

Justerare: 

Ann-Margret Kjellberg (S), Ordförande 
UlfJiewertz (M), Vice ordförande 
Claes Sjögren (BP), Ledamot 
Peter Larsson (KD), tjg. ers. för Jens Nygren (L) 
Kjell Andersson (BP), tjg. ers. för Rune Andersson (C) 

Belisa Berglund (M), ej tjänstgörande ersättare 
0 lof Nils son, kanslichef 
Gunnar Nilsson, valgeneral 
Henrik Andersson, valsamordnare 

Claes Sjögren. Ersättare: Kjell Andersson. 

ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Valnämnden 

Sammanträdesdatum: 2019-02-26 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Från och med 2019-03-05 till och med 2019-03-27 

Kommunkontoret i Båstad 

Henrik Andersson 

Paragrafer§§ 5-21 

Utdrags bestyrkande 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Valnämnden 2019-02-26 

Innehållsförteckning 

§ 5 - Val av justeringsperson 

§ 6 - Godkännande av dagordningen 

§ 7 - Beslut om vallokaler 2019 

§ 8 - Beslut om öppettider för vallokaler 2019 

§ 9 - Beslut om förtidsröstningslokaler 2019 

§ 10 - Beslut om ersättningsnivåer 2019 

§ 11 - Beslut om valsedlarnas placering 2019 

§ 12 - Beslut om särskilt röstmottagningsställe på valdagen 2019 

§ 13 - Beslut om onsdagsräkningen 2019 

§ 14 - Beslut om mottagare av försändelser och värdepost till valnämnden 2019 

§ 15 - Beslut om kommunikationsplan 2019 

§ 16 - Beslut om annonsering inför valet 2019 

§ 17 - Datum för utbildning av röstmottagare i förtidsröstningslokalerna 2019 

§ 18 - Datum för utbildning av röstmottagare samt valnämnden 2019 

§ 19 - Informations/diskussionsärenden 

§ 20 - Övrigt/nästa sammanträde etc 

§ 21 - Förtidsröstning i samband med omval till kommunfullmäktige i Falun 

Justerandes signaturer 
Utskott/presidium d KS/"1- KF 
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Utdrags bestyrkande 
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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. Claes Sjögren utses som justeringsperson. 

2. Kjell Andersson utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum den 4 mars 2019 kl. 10.00 på kommunkansliet. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium ttt KS/"'l- KF Utdrags bestyrkande 
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Valnämnden 

Beslut 

Utskott/presidium 

2019-02-26 

ValN § 6 

Godkännande av dagordningen 

Valnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

- Extra ärende: Förtidsröstning i samband med omval 
till kommunfullmäktige i Falun. 

justerandes signaturer 

~ KSfo'm"lt KF 
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Utdrags bestyrkande 
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ValN § 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-02-26 

7 Dnr ValN 000002/2019 

Beslut om vallokaler 2019 

Beskrivning av ärendet Förslag på följande vallokaler föreligger från valkansliet: 
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• 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. 

Underlag till beslut Tjänsteskrivelse från valkansliet, daterad 2019-02-15. 

Beslut Valnämnden beslutar: 

Förslag till vallokaler 2019 godkänns. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium 

(})!;/~$; 
KF Utdragsbestyrkande 

I/ V 
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ValN § 8 Dnr ValN 000003/2019 

Beslut om öppettider för vallokaler 2019 

Beskrivning av ärendet Valnämnden har att besluta om öppettider för vallokaler under valdagen. 
Enligt vallagen har kommunen möjlighet att begränsa öppettiderna för 
vallokaler, men samråd ska då ske med länsstyrelsen. Det föreligger inga 
skäl till varför öppettiderna ska begränsas, varvid förslaget blir att lokalerna 
är öppna under hela dagen. 

Underlag till beslut Tjänsteskrivelse från valkansliet, daterad 2019-02-07. 

Beslut Valnämnden beslutar: 

Utskott/presidium 

Vallokalerna ska hållas öppna på valdagen, söndagen den 26 maj 2019, 
mellan klockan 08.00 - 21.00. 

KF Utdragsbestyrkande 
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Beslut om förtidsröstningslokaler 2019 

Blad 

7 (19) 

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

Underlag till beslut 

Beslut 

Utskott/presidium 

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

Förtidsröstningen äger rum från 8 maj till 26 maj 2019. 

Tjänsteskrivelse från valkansliet, daterad 2019-02-15. 

Valnämnden beslutar: 

Förslag till förtidsröstningslokaler 2019 godkänns. 

KF Utdragsbestyrkande 
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ValN § 10 Dnr ValN 000005/2019 

Beslut om ersättningsnivåer 2019 

Beskrivning av ärendet Valnämnden har i samband med RKL-valen 2014 och 2018 beslutat att 
valkansliet bör se över ersättningssystemet för valarbetare för att underlätta 
rekryteringen och skapa goda förutsättningar. 

Underlag till beslut 

Yrkande 

Proposition 

Beslut 

Utskott/presidium 

Tjänsteskrivelse från valkansliet, daterad 2019-02-07. 

Claes Sjögren (BP): Tillägg med förtydligande om att det är ordförande och 
vice ordförande i valdistrikten som avses i beslutet. 

Ordförande ställer proposition på yrkandet ovan och finner att nämnden 
bifallet detta yrkande. 

Valnämnden beslutar: 

1. Ersättningen fastställs till 170 kr /timme för valförrättare i enlighet med 
timersättningen i Arvodesreglemente för Båstads kommun 2019-2022. 

2. Ersättning för valdistriktens ordförande under valdagen fastställs till 
3 000 kr och för valdistriktens vice ordförande 2 750 kr. Ordföranden och 
vice ordföranden i valdistrikten får ersättning som ordinarie valförrättare 
för den mertid de lägger ner innan och efter valet. 

3. Ersättning med 340 kr, motsvarande två timmar, utgår för utbildnings
tillfälle. 

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

5. Valnämnden utvärderar systemet med fast ersättning till valdistriktens 
ordförande och vice ordförande inför RKL-valen 2021. 

KF Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-02-26 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: ValN 000005/2019 -900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Valnämnden 

Beslut om ersättningsnivåer - Europaparlamentsvalet 2019 

Förslag till beslut 

1. Ersättningen fastställs till 17 0 kr /timme för valförrättare i enlighet med 
timersättningen i Arvodesreglemente för Båstads kommun 2019-2022. 

2. Ersättning för valdistriktens ordförande under valdagen fastställs till 3 000 kr och 
för valdistriktens vice ordförande 2 750 kr. Ordföranden och vice ordföranden i 
valdistrikten får ersättning som ordinarie valförrättare för den mertid de lägger 
ner innan och efter valet. 

3. Ersättning med 340 kr, motsvarande två timmar, utgår för utbildningstillfälle. 
4. Körersättning utgår för valförrättare under valdagen, förtidsröstning och 

institutionsröstning. 
5. Valnämnden utvärderar systemet med fast ersättning till valdistriktens 

ordförande och vice ordförande inför RKL-valen 2021. 

Aktuellt 

1 (1) 

Valnämnden har i samband med RKL-valen 2014 och 2018 beslutat att valkansliet bör se över 
ersättningssystemet för valarbetare för att underlätta rekryteringen och skapa goda förutsätt
ningar. Baserat på erfarenhet från genomförandet av föregående val föreslås följande: 

• Ersättning till valförrättare 
Ersättning till valarbetare kvarstår med timarvode (sammanträdesarvode) enligt kommunens 
arvodesreglemente. Nivån för 2019-2022 är fastställd till 170 kr /timme, vilket innebär en ök
ning med 12 kr/timme i förhållande till RKL-valen 2018. 

Kommentar 
Ersättningsnivån är i behov av att höjas något, då det involverar helg- och kvällsarbete. Tyvärr 
finns det ej utrymme för det i budgeten, som till stor del styrs av det statliga anslaget. 

• Ersättning till ordförande och vice ordförande 
Ersättning till ordförande och vice ordförande under valdagen ändras till en fast ersättning 
motsvarande 2750 kr för vice ordförande och 3000 kr för ordförande. 

Kommentar 
Ansvariga för vallokalerna har idag samma ekonomiska förmåner som övriga valarbetare. Det 
är positivt i avseendet att ersättningen är lika för alla, men det visar dock ej att ordförande har 
ett särskilt ansvar och andra arbetsuppgifter. För att lägga fokus på ansvaret, och lyfta rollen, 
föreslås en fast ersättning för valdagen (ej övriga tider). Den fasta ersättningen innebär en liten 
höjning av ersättningen jämfört med RKL-valen 2018, men innebär också att rollen förstärks. 

Olof Nilsson 
Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Valkansli 

Henrik Andersson 
Valsamordnare 
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Beskrivning av ärendet Valnämnden har att besluta om ordningen av valsedlar, i valsedelsställen, på 
kommunens röstmottagningsställen. Valnämnden har vid tidigare val beslutat 
att valsedlarna placeras i alfabetisk ordning och att det skickas ut affischer till 
alla röstmottagningsställen om placeringen. Valkansliets uppfattning är att det 
systemet fungerar bra och därför föreslås inga förändringar, annat än ett 
förtydligande att placeringen sker i avskärmade valsedelsställ (8 kap. 
2 § vallagen). 

Underlag till beslut Tjänsteskrivelse från valkansliet, daterad 2019-02-07. 

Beslut Valnämnden beslutar: 

1. Valsedlarna ska placeras i avskärmade valsedelställ i alfabetisk ordning. 

2. Affisch på placeringen ska placeras tydligt vid valsedelställen. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium ()f_ KS/k KF Utdrags bestyrkande 

" (/ 
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Va1N § 12 Dnr ValN 000007 /2019 

Beslut om särskilt röstmottagningsställe på valdagen 2019 

Beskrivning av ärendet Valnämnden har att besluta om särskilt röstmottagningsställe under valdagen. 
Röstmottaggningsstället används för mottagande av förtidsröster för personer 
som inte kan ta sig till sin vallokal på valdagen. Eftersom kommunen har ett 
stort antal delårsboende är det av vikt att vi skapar möjligheter för dessa att 
delta i valet. Därför föreslår valkansliet, likt tidigare år, att kommunkontorets 
sammanträdesrum Ingrid-Marie utgör särskilt röstmottagningsställe samt att 
öppettiderna följer övriga vallokaler. 

Underlag till beslut Tjänsteskrivelse från valkansliet, daterad 2019-02-07. 

Beslut Valnämnden beslutar: 

Utskott/presidium 

Särskilt röstmottagningsställe bestäms till Kommunkontoret i Båstad, 
sammanträdesrum Ingrid-Marie. Öppettiderna ska följa de ordinarie 
vallokalernas öppettider. 

justerandes signaturer 

a "'1;k KF Utdragsbestyrkande 

V -
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ValN § 13 Dnr ValN 000008/2019 

Beslut om onsdagsräkningen 2019 

Beskrivning av ärendet Beslut om onsdagsräkningen som äger rum veckan efter valet. 

Underlag till beslut Tjänsteskrivelse från valkansliet, daterad 2019-02-15. 

Beslut Valnämnden beslutar: 

Utskott/presidium 

Onsdagsräkningen genomförs den 29 maj 2019 kl. 10.00 
på kommunkontoret i Båstad. 

KF 

Blad 
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Utdragsbestyrkande 
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ValN § 14 DnrValN 000009/2019 

Beslut om mottagare av försändelser och värdepost 
till valnämnden 2019 

Beskrivning av ärendet Beslut om mottagare av försändelser och värdepost till valnämnden i 
samband med Europaparlamentsvalet 2019. 

Underlag till beslut Tjänsteskrivelse från valkansliet, daterad 2019-02-18. 

Beslut Valnämnden beslutar: 

Utskott/presidium 

Följande utses att var för sig ta emot och kvittera försändelser till valnämnden: 
Ordförande Ann-Margret Kjellberg, kanslichef Olof Nilsson, valkansliets 
Gunnar Nilsson, Henrik Andersson och Johan Peterson. 

justerandes signaturer 

cf'l" ff; KF Utdragsbestyrkande 

-
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ValN § 15 DnrValN 000010/2019 

Beslut om kommunikationsplan 2019 

Beskrivning av ärendet Valnämnden har att besluta om en övergripande kommunikationsplan som 
stöd till valkansliets arbete med att informera kommuninnevånare om 
Europarlamentsvalet. Kommunikationsplanen syftar till att ange riktning 

Underlag till beslut 

Beslut 

Utskott/presidium 

hur kommunen ska kommunicera med invånarna. Fokus för 2019, baserat på 
utvärdering av RKL-valen 2018, är att fortsätta informera via kommunens 
webbplats och sociala medier, med särskilt riktade utskick till samtliga hushåll. 

Tjänsteskrivelse från valkansliet, daterad 2019-02-07, med tillhörande bilaga. 

Valnämnden beslutar: 

Anta kommunikationsplan 2019. 

KF Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunkontor 

Kommunikationsplan - val 2019 

Vart femte år har vi val till Europaparlamentet. Söndagen den 26 maj väljer vi 20 
av totalt 7 51 ledamöter till parlamentet. 

Bakgrund och nuläge 

2019 genomförs val till Europaparlamentet i Sverige. I Båstads kommun är valnämnden ansvarig 
för genomförandet av valet och arbetet har pågått sedan ingången av 2019. Till stöd för 
valnämnden finns valkansliet bestående av valsamordnare, valgeneral och kanslichef som 
ansvarar för framtagande av information och underlag till beslut. 

Mål och syfte 

Valnämndens syfte med kommunikationen under valåret 2019 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. 

• Informationsutskick 
Utskick till invånare med information om var, hur och när man kan rösta. 

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

• Information via kundtjänst 

Kanal 

Kundtjänsten ska informera kommuninvånarna om var, hur och när de kan rösta,Jå 

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

De kanaler som kommer att användas är: 

• Kommunens webbplats 

• Sociala medier 

• Radio 

Tidsperiod och tidsplan: 

Insatser gällande valet beräknas pågå från mars till slutet av maj. Fokus för informationsarbetet 
äger rum från april 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 valprocessen. 

Uppföljning 

Uppföljning av kommunens informationsarbete sker löpande till valnämnden. Utvärdering av 
informationsarbetet sker efter genomförandet av valet och delges valnämnden. 
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ValN § 16 Dnr ValN 000011/2019 

Beslut om annonsering inför valet 2019 

Beskrivning av ärendet Valnämnden informerar inför förtidsröstning och val via olika 
informationskanaler. 

Underlag till beslut Tjänsteskrivelse från valkansliet, daterad 2019-02-18. 

Yrkande UlfJiewertz (M): Tillägg om att direktutskicket ska distribueras till alla hushåll 
i kommunen veckan innan förtidsröstningen startar. 

Proposition Ordförande ställer proposition på yrkandet ovan och finner att nämnden 
bifallet detta yrkande. 

Beslut Valnämnden beslutar: 

Utskott/presidium 

Bifogad informationstext godkänns. 

I första hand: Direktutskick till alla hushåll i kommunen veckan innan 
förtidsröstningen startar: Valnämnden informerar ... 

Information om förtidsröstning samt val sker också på kommunens 
webbplats och via kommunens sociala medier. 

KF Utdrags bestyrkande 
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Beskrivning av ärendet Förslag till datum för utbildning av röstmottagare i förtidsröstningslokalerna. 

Underlag till beslut Tjänsteskrivelse från valkansliet, daterad 2019-02-15. 

Beslut Valnämnden beslutar: 

Utskott/presidium 

Utbildning av röstmottagare i förtidsröstningslokalerna äger rum måndagen 
den 6 maj kl. 18.00 i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. 

justerandes signaturer 

Gt"itf- KF Utdrags bestyrkande 
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Dnr ValN 000012/2019 

Datum för utbildning av röstmottagare samt val nämnden 2019 

Beskrivning av ärendet Förslag till datum för obligatorisk utbildning av röstmottagare samt 
valnämnden. Valkansliet föreslår två olika utbildningstillfällen för att 
utbildningsgrupperna inte ska bli för stora. 

Underlag till beslut Tjänsteskrivelse från valkansliet, daterad 2019-02-15. 

Beslut Valnämnden beslutar: 

Utbildning av röstmottagare samt valnämnden äger rum: 

Måndagen den 13 maj kl. 18.00 i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. 

Tisdagen den 14 maj kl. 18.00 i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. 

Utskott/presidium Utdragsbestyrkande KS/nämn 

~ 
KF 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Valnämnden 2019-02-26 

Va!N § 19 Dnr Va!N 000001/2019 

Informations/ d iskussionsärenden 

Beskrivning av ärendet a). Beslut för kännedom från länsstyrelsen om affischering i samband 
med EU-valet2019. 

b). Kort avstämning inför mötet den 14 mars. 

Beslut Valnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes signatwer 

Blad 

17 (19) 

Utskott/presidium (JLKS/oäri KF Utdrags bestyrkande 

. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Valnämnden 2019-02-26 

ValN § 20 

Övrigt/nästa sammanträde etc 

Beslut Valnämnden beslutar: 

1. Inget övrigt tas upp i samband med dagens sammanträde. 

Blad 

18 (19) 

2. Kommande möte med valnämnden: Torsdagen den 14 mars kl. 13.00. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd 

dt /1) 
KF Utdrags bestyrkande 
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Förtidsröstning i samband med omval till 
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Beskrivning av ärendet Extra ärende. Valprövningsnämnden har beslutat att omval ska genomföras 
till kommunfullmäktige i Falun. Valmyndigheten har beslutat att valdagen 
ska vara den 7 april 2019. Det är frivilligt från kommunernas sida angående 
öppethållande under förtidsröstningen. Förslaget från valkansliet är att 
hålla öppet vid ett antal tillfällen i vecka 13 och 14. 

Föredragande Kanslichef Olof Nilsson föredrar ärendet. 

Beslut Valnämnden beslutar: 

Utskott/presidium 

Förtidsröstning i samband med omval till kommunfullmäktige i Falun sker 
i Båstads kommun följande datum och tider: 

Torsdagen den 28 mars kl. 13-15. 
Fredagen den 29 mars kl. 13-14. 
Måndagen den 1 april kl. 13-15. 
Tisdagen den 2 april kl. 13-17. 
Onsdagen den 3 april kl. 13-15. 
Torsdagen den 4 april kl. 13-15. 

Beslutet expedieras till valkansliet, kommunikationsavdelningen och 
Kundcenter i Båstads kommun. 

Justerandes si naturer 
KF Utdragsbestyrkande 


