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Plats och tid: Kommunhuset i Båstad, torsdagen den 14 mars 2019 kl. 13.00-13.50. 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

Ann-Margret Kjellberg (S), Ordförande 
Ulf Jiewertz (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 
Olof Nilsson, kanslichef 
Gunnar Nilsson, valgeneral 
Henrik Andersson, valsamordnare 

Claes Sjögren. Ersättare: Ulf Jiewertz. 

Justeringens 
plats och tid: Kommunkansliet i Båstad, torsdagen den 21 mars 2019 kl. 09.00. 

Sekreterare: ~~ 
Ordförande: 

Justerare: 

Ann-M~ 

Claes Sjögren 

ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Valnämnden 

Sammanträdesdatum: 2019-03-14 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2019-03-22 till och med 2019-04-13 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 
Henrik Andersson 

Paragrafer§§ 22-34 

Utdrags bestyrkande 
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KOMMUN 

Valnämnden 

Innehållsförteckning 

§ 22 - Val av justeringsperson 

§ 23- Godkännande av dagordningen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-03-14 

§ 24 - Beslut om ordförande samt röstmottagare/bemanning i valdistrikten 2019 

§ 25 - Beslut om öppettider för förtidsröstningslokalerna 2019 

§ 26 - Beslut om röstmottagare/bemanning av förtidsröstningslokalerna 2019 

§ 27 - Beslut om ambulerande röstmottagare 2019 

§ 28 - Beslut om lokaler för institutionsröstning (söndagen innan valdagen) 2019 

§ 29 - Beslut om öppettider för institutionsröstningen 2019 

§ 30 - Beslut om röstmottagare/bemanning vid institutionsröstningen 2019 

Blad 
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§ 31 - Beslut om insamlingar på valdagen samt partiernas valarbete vid vallokalerna 2019 

§ 32 - Datum för utdelning av valmateriel till valdistrikten 2019 

§ 33 - Informations/diskussionsärenden 

§ 34 - Övrigt/nästa sammanträde etc 

j usterandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

~ lr 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-03-14 
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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. Ulf Jiewertz utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum den 21 mars 2019 kl. 09.00 på kommunkansliet. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd 

f 
KF Utdrags bestyrkande 

(Jd_ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Valnämnden 2019-03-14 

ValN § 23 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Valnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande ändring: 

- Ärendet om delegationsordning för valnämnden utgår idag. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF 

(ft $ 
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Utdrags bestyrkande 
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Valnämnden 2019-03-14 

ValN § 24 DnrValN 000014/2019 

Beslut om ordförande samt röstmottagare/bemanning 
i valdistrikten 2019 
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Beskrivning av ärendet Förslag till beslut om röstmottagare/bemanning samt ordförande och vice ord
förande i kommunens nio valdistrikt. Samtliga röstmottagare ska ha genomgått 
den obligatoriska valutbildningen den 13alternativt14 maj. I vallokalerna 
under valdagen ska det alltid finnas minst fyra röstmottagare. Rapportörer 
för respektive vallokal kommer att utses i samband med maj månads 
utbildningstillfälle. 

Underlag till beslut Tjänsteskrivelse från valkansliet, daterad 2019-03-13. 

Beslut Valnämnden beslutar: 

Utskott/presidium 

- Båstad Östra bemannas av ordföranden i valdistriktet Marianne 
Fredriksson. Distriktsordföranden får i uppdrag att på delegation i samråd 
med valkansliet utse en vice ordförande och minst sex stycken ordinarie 
röstmottagare/ersättare. 
- Båstad Västra bemannas av ordföranden i valdistriktet Pia Svensson. 
Distriktsordföranden får i uppdrag att på delegation i samråd med valkansliet 
utse en vice ordförande och minst sex stycken ordinarie röstmottagare/ 
ersättare. 
- Förslöv Östra bemannas av ordföranden i valdistriktet Sebastian Sundberg. 
Distriktsordföranden får i uppdrag att på delegation i samråd med valkansliet 
utse en vice ordförande och minst sex stycken ordinarie röstmottagare/ 
ersättare. 
- Förslöv Västra bemannas av ordföranden i valdistriktet Bengt Carlsson. 
Distriktsordföranden får i uppdrag att på delegation i samråd med valkansliet 
utse en vice ordförande och minst sex stycken ordinarie röstmottagare/ 
ersättare. 
- Grevie bemannas av ordföranden i valdistriktet Boel Petersson. Distrikts
ordföranden får i uppdrag att på delegation i samråd med valkansliet utse en 
vice ordförande och minst sex stycken ordinarie röstmottagare/ersättare. 
- Västra Karup bemannas av ordföranden i valdistriktet Henrik Thronee, 
Distriktsordföranden får i uppdrag att på delegation i samråd med valkansliet 
utse en vice ordförande och minst sex stycken ordinarie röstmottagare/ 
ersättare. 
- Hov bemannas av ordföranden i valdistriktet Eva Karlsson. Distriktsord
föranden får i uppdrag att på delegation i samråd med valkansliet utse en 
vice ordförande och minst sex stycken ordinarie röstmottagare/ersättare. 
- Torekov bemannas av ordföranden i valdistriktet Kenneth Andersson. 
Distriktsordföranden får i uppdrag att på delegation i samråd med valkansliet 
utse en vice ordförande och minst sex stycken ordinarie röstmottagare/ 
ersättare. 
- Östra Karup bemannas av ordföranden i valdistriktet Inge Håkansson. 
Distriktsordföranden får i uppdrag att på delegation i samråd med valkansliet 
utse en vice ordförande och minst sex stycken ordinarie röstmottagare/ 
ersättare. 

] usterandes signaturer 
KS/nämnd 

i 
KF Utdragsbestyrkande 

att 
y 
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ValN § 25 Dnr ValN 000015/2019 

Beslut om öppettider för förtidsröstningslokalerna 2019 

Beskrivning av ärendet Beslut om öppettider för förtidsröstningslokalerna. 

Underlag till beslut Tjänsteskrivelse från valkansliet, daterad 2019-02-28, med tillhörande bilaga. 

Beslut Valnämnden beslutar: 

Utskott/presidium 

1. Förtidsröstningslokalerna i Båstad, Hemmeslöv, Förslöv, Grevie och Torekov 
ska hållas öppna enligt bilagt förslag. 

2. Ordföranden får delegation att underteckna avtal om förtidsröstningslokal 
enligt beslutade tider i Förslövs bygdegård. 

justerandes signaturer 

~ 
KS/nämnd 

' 
KF Utdrags bestyrkande 

(/ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 

Till: Val nämnden 

Beslut om öppettider för förtidsröstningslokaler 2019 

Valnämnden beslutar: 
Förtidsröstningslokalerna i Båstad, Hemmeslöv, Förslöv, Grevie och Torekov ska 
hållas öppna enligt följande förslag: 

Förtidsröstning Båstad - Kommunkontoret 
Onsdagen den 8 maj kl. 10.00 - 18.00 
Torsdagen den 9 maj kl. 10.00 - 18.00 
Fredagen den 10 maj kl. 10.00 - 18.00 
Lördagen den 11 maj kl. 10.00 - 14.00 
Söndagen den 12 maj kl. 10.00 - 14.00 
Måndagen den 13 maj kl. 10.00 - 18.00 
Tisdagen den 14 maj kl. 10.00 -18.00 
Onsdagen den 15 maj kl. 10.00 - 18.00 
Torsdagen den 16 maj kl. 10.00 - 18.00 
Fredagen den 17 maj kl. 10.00 - 18.00 
Lördagen den 18 maj kl. 10.00 - 14.00 
Söndagen den 19 maj kl. 10.00 - 14.00 
Måndagen den 20 maj kl. 10.00 - 20.00 
Tisdagen den 21 maj kl. 10.00 - 20.00 
Onsdagen den 22 maj kl. 10.00 - 20.00 
Torsdagen den 23 maj kl. 10.00 - 20.00 
Fredagen den 24 maj kl. 10.00 - 20.00 
Lördagen den 25 maj kl. 10.00 - 14.00 
Söndagen den 26 maj kl. 08.00 - 21.00 

Förtidsröstning Båstad - Stationshuset i Hemmeslöv 
Måndagen den 13 maj kl. 16.00 - 18.00 
Onsdagen den 15 maj kl. 16.00 - 18.00 
Måndagen den 20 maj kl. 16.00 - 18.00 
Onsdagen den 22 maj kl. 16.00 - 18.00 
Fredagen den 24 maj kl. 16.00 - 18.00 

Förtidsröstning Förslöv - Bygdegården 
Torsdagen den 9 maj kl. 15.00 - 18.00 
Lördagen den 11 maj kl. 10.00 - 14.00 
Måndagen den 13 maj kl. 15.00 - 18.00 
Fredagen den 17 maj kl. 15.00 - 18.00 
Lördagen den 18 maj kl. 10.00 -14.00 
Måndagen den 20 maj kl. 15.00 - 18.00 
Fredagen den 24 maj kl. 15.00 - 18.00 
Lördagen den 25 maj kl. 10.00 - 14.00 

1 (2) 



Förtidsröstning Grevie - Biblioteket 
Fredagen den 10 maj kl. 15.00 - 18.00 
Lördagen den 11 maj kl. 10.00 - 14.00 
Fredagen den 17 maj kl. 15.00 - 18.00 
Lördagen den 18 maj kl. 10.00 -14.00 
Fredagen den 24 maj kl. 15.00 - 18.00 
Lördagen den 25 maj kl. 10.00 - 14.00 

Förtidsröstning Torekov - Biblioteket 
Måndagen den 13 maj kl. 15.00 - 18.00 
Onsdagen den 15 maj kl. 10.00 - 13.00 
Fredagen den 17 maj kl. 14.00-17.00 
Måndagen den 20 maj kl. 15.00 - 18.00 
Onsdagen den 22 maj kl. 10.00 - 13.00 
Fredagen den 24 maj kl. 14.00 - 17.00 

Båstad den 28 februari 2019 

Olof Nilsson 
Kanslichef 

Henrik Andersson 
Valsamordnare 

2 (2) 
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ValN § 26 Dnr ValN 000016/2019 

Beslut om röstmottagare/bemanning av 
förtidsröstningslokalerna 2019 

7 (15) 

Beskrivning av ärendet Förslag på bemanning av förtidsröstningslokalerna redovisas. Samtliga 
röstmottagare av förtidsröstningslokalerna ska ha genomgått den obligatoriska 
valutbildningen den 6 maj. Vid behov ska representanter från valnämnden 
kunna täcka upp, då viss rotation vid schemaläggningen efterhand kan komma 
att uppstå. 

Underlag till beslut Tjänsteskrivelse från valkansliet, daterad 2019-02-28. 

Beslut Valnämnden beslutar: 

Utskott/presidium 

1. Förslövs bygdegård bemannas av valnämndens Ulf Jiewertz, Kjell Andersson 
samt röstmottagare Peter Rydh. 

2. Grevie bibliotek bemannas av ordföranden i valdistriktet Boel Petersson 
samt röstmottagare Lisen Börjesson och Hans-Erik Petersson. 

3. Torekov bibliotek bemannas av valnämndens Belisa Berglund samt 
röstmottagare Marianne Fredriksson och bibliotekarie Linda Paulsson. 

4. Hemmeslövs stationshus bemannas av valnämndens Claes Sjögren, 
Peter Larsson samt röstmottagare Inge Håkansson. 

5. Kommunkontoret (Ingrid-Marie) i Båstad bemannas av frivilliga bland 
kommunkontorets personal samt delar av valkansliets personal. 

Justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Valnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-03-14 

Dnr ValN 000017 /2019 

Beslut om ambulerande röstmottagare 2019 
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Beskrivning av ärendet Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva 
kan ta sig till ett röstmottagningsställe får enligt vallagen, om de begär det, 
lämna sina valsedlar till ambulerande röstmottagare. Två personer tjänstgör 
vid varje tillfälle. Uppdraget medför tystnadsplikt som regleras i offentlighets
och sekretesslagen. 

Underlag till beslut Tjänsteskrivelse från valkansliet, daterad 2019-03-07. 

Beslut Valnämnden beslutar: 

Utskott/presidium 

Följande ambulerande röstmottagare utses: Ann-Margret Kjellberg, 
Ulf Jiewertz, Claes Sjögren, Henrik Andersson, Gunnar Nilsson, Olof Nilsson, 
Johan Peterson, Therese Zetterström och Ida Skoglund. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

~ t 



IRJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Valnämnden 

ValN § 28 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-03-14 

Dnr ValN 000018/2019 

Beslut om lokaler för institutionsröstning (söndagen 
innan valdagen) 2019 

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

Underlag till beslut 

Beslut 

Utskott/presidium 

Skogsliden, Båstad (norr) 
Vårliden/Vången, Båstad (norr) 
Åsliden, Östra Karup (norr) 
Ängahällan, Förslöv (söder) 
Almgården, Grevie (söder) 
Bjärehemmet/3-4:an, Västra Karup (söder) 

Tjänsteskrivelse från valkansliet, daterad 2019-02-28. 

Valnämnden beslutar: 

1. Förslag till lokaler för institutionsröstning söndagen den 
19 maj 2019 godkänns. 

2. Öppettider för institutionsröstningen omfattar en timme per plats. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd 

;f; 
KF Utdrags bestyrkande 

(/;_, 
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2019-03-14 

Dnr ValN 000019 /2019 

Beslut om öppettider för institutionsröstningen 2019 
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Beskrivning av ärendet Beslut om öppettider för institutionsröstning söndagen den 19 maj 2019. 

Underlag till beslut Tjänsteskrivelse från valkansliet, daterad 2019-02-28. 

Beslut Valnämnden beslutar: 

Utskott/presidium 

Institutionsröstning genomförs söndagen den 19 maj 2019 enligt följande: 

Skogsliden, Båstad mellan kl. 09.30 och 10.30 (norr) 
Vårliden/Vången, Båstad mellan kl. 11.00 och 12.00 (norr) 
Åsliden, Östra Karup mellan kl. 13.30 och 14.30 (norr) 
Ängahällan, Förslöv mellan kl. 10.30 och 11.30 (söder) 
Almgården, Grevie mellan kl. 13.00 och 14.00 (söder) 
Bjärehemmet/3-4:an, Västra Karup mellan kl. 14.30 och 15.30 (söder) 

justerandes signaturer 
KS/nämnd 

i: 
KF Utdrags bestyrkande 

{X 
•V 
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ValN § 30 DnrValN 000020/2019 

Beslut om röstmottagare/bemanning vid 
institutionsröstningen 2019 

Beskrivning av ärendet Förslag från valkansliet föreligger om att utse representanter som 
röstmottagare till institutionsröstningen. 

Underlag till beslut Tjänsteskrivelse från valkansliet, daterad 2019-02-28. 

Beslut Valnämnden beslutar: 

Utskott/presidium 

1. Följande utses till röstmottagare för institutionsröstningen söndagen 
den 19 maj 2019: 

Ann-Margret Kjellberg (S) - Söder 
UlfJiewertz (M) - Norr 
Claes Sjögren (BP) - Söder 
Peter Larsson (KD) - Norr 
Rune Andersson (C) - ersättare 
Jens Nygren (L) - ersättare 
Belisa Berglund (M) - ersättare 

2. Röstmottagare tjänstgör två och två tillsammans med två personer 
från valkansliets personal. En grupp tjänstgör på den norra sidan av 
Bjäre och en grupp på den södra. 

3. Ersättarna ska finnas redo om ordinarie röstmottagare får förhinder. 

4. Valkansliet får i uppdrag att på egen hand se till så att institutionerna 
är skyltade i god tid inför institutionsröstningen. 

justerandes si naturer 
KF Utdragsbestyrkande 
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Beslut om insamlingar på valdagen samt partiernas 
valarbete vid vallokalerna 2019 
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Beskrivning av ärendet Beslut avseende insamlingar på valdagen samt partiernas valarbete vid 
vallokalerna och förhållningsregler om fri väg in till lokalerna. Dessa regler 
ska bland annat skickas vidare till partiernas gruppledare. Informationen 
ska finnas tillgänglig på kommunens webbplats. 

Underlag till beslut Tjänsteskrivelse från valkansliet, daterad 2019-02-28. 

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 insamlingsbössor. 

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

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

usterandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

~ 



WJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Valnämnden 

ValN § 32 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

2019-03-14 13 (15) 

Dnr ValN 000022/2019 

Datum för utdelning av va I materiel till valdistrikten 2019 

Beskrivning av ärendet Förslag till datum för utdelning av valmateriel till valdistrikten. 

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

Beslut Valnämnden beslutar: 

Utskott/presidium 

1. Utdelning av valmateriel till valdistrikten äger rum torsdagen 
den 23 maj 2019. 

2. Valkansliet får i uppdrag att boka in tiderna med valdistrikten. 

justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

d 
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ValN § 33 Dnr VaIN 000001/2019 

Informations/ d iskussionsä renden 

Beskrivning av ärendet - Kort diskussion angående förtidsröstningen/omvalet till 
kommunfullmäktige i Falun. 

Beslut 

Utskott/presidium 

- Sammandrag från länsstyrelsens valutbildning i Malmö. Deras presentations
material har mejlats ut och delas ut till var och en på mötet. 

- Valkansliet har på prov beställt in ett antal sedelräknare inför.EU-valet. 

- Kort diskussion angående valaffischer. Teknik och service ansvar. 

- Ordföranden nämner valmyndighetens val test som man kan göra via 
deras webbplats. 

- Säkerhetspolisens broschyr "Personlig säkerhet" föreslås mejlas ut till 
hela nämnden. 

- Polisen bjuds in till kommande möte med valnämnden. Finns det en säker
hetssamordnare på plats så kommer även den tjänstepersonen att bjudas in. 
Säkerhetsfrågor kring den ambulerande röstmottagningen diskuterades kort 
i samband med detta. 

Valnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

(Jf_ g v 

vv 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-03-14 

Övrigt/nästa sammanträde etc 

Beslut Valnämnden beslutar: 
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Nästa möte med valnämnden: Torsdagen den 11 april kl. 13.00. 

justerandes si naturer 
Utskott/presidium KS/nämnd 

(}tr 
KF Utdrags bestyrkande 


