
U1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Valnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

2021-03-25 

Kommunkontoret i Båstad, torsdagen den 25 mars 2021 kl. 13.00-13.55. 

Ann-Margret Kjellberg (S), ordförande 
UlfJiewertz (M), vice ordförande. Deltar på distans. 
Claes Sjögren (BP), ledamot. 
Belisa Berglund (M), tjg. ers. för Jens Nygren (L). Deltar på distans. 

Sida 
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Peter Larsson (KD), tjg. ers. för Rune Andersson (C) §§ 4-5. Deltar på distans. 
Rune Andersson (C), ledamot§§ 6-9. Deltar på distans. 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

ANSLAGSBEVIS 

Peter Larsson (KD), ej tjänstgörande ersättare§§ 6-9. Deltar på distans. 
Olof Nilsson, kanslichef. Deltar på distans. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 

Claes Sjögren. Ersättare: Ulf Jiewertz. 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Valnämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-03-25 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2021-04-01 till och med 2021-04-23 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

§§ 4-9 



G1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Valnämnden 

Innehållsförteckning 

Valnämnden 2021-03-25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-03-25 

VALN § 4 DnrVALN 000002/2021- 900 
Val av justeringsperson 

VALN § 5 DnrVALN 000003/2021- 900 
Godkännande av dagordningen 

VALN § 6 DnrVALN 000001/2021- 900 
Svar på remiss - Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen (SOU 2021:7) 

VALN § 7 DnrVALN 000006/2021- 905 
Budget för RKR-valen 2022 

VALN § 8 Dnr VALN 000004/2021- 900 
Information och diskussion inför beslut i höst om Båstads kommuns valdistrikt 

VALN § 9 Dnr VALN 000007 /2021- 903 
Väckt ärende - Försäkringar 

)usterandes signaturer 

Sida 
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Utdragsbestyrkande 



[nJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Valnämnden 

Beslut 

2021-03-25 

VALN §4 Dnr VALN 000002/2021- 900 

Val av justeringsperson 

Valnämnden beslutar: 

1. Claes Sjögren utses som justeringsperson. 

2. Ulf Jiewertz utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum onsdagen den 31 mars 2021 kl. 15.00 
på kommunkansliet. 

3 av8 

Beskrivning av ärendet Valnämndens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. 
För justeringspersonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt 
av ordföranden och justeringspersonen på dag och tid som nämnden beslutar 
vid varje sammanträde. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Valnämnden 2021-03-25 

VALN § 5 Dnr VALN 000003/2021- 900 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Valnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Väckt ärende - Försäkringar. 

Sida 
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Beskrivning av ärendet Ordföranden har att planera och ansvara för dagordningen tillsammans med 
förvaltningen. Ordföranden har godkänt dagordningen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Valnämnden 

Beslut 

2021-03-25 

VALN § 6 DnrVALN 000001/2021- 900 

Svar på remiss - Förstärkt skydd för väljarna vid 
röstmottagningen (SOU 2021:7) 

Valnämnden beslutar: 

5 av8 

Översända tjänsteutlåtande som svar på remissen Förstärkt skydd för väljarna 
vid röstmottagningen (SOU 2021:7). 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har remitterats betänkandet Förstärkt skydd för väljarna vid 
röstmottagningen (SOU 2021:7) från Justitiedepartementet. Valnämnden 
ansvarar för genomförande av allmänna val samt val till Europaparlamentet 
och har därav, med stöd av kommunens valkansli, tagit fram ett yttrande över 
remissen. Svaret struktureras genom tabell med två kolumner - rubrik från 
remissen och valnämndens yttrande. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Valnämnden vill göra ett särskilt medskick som avser röstmottagarnas 
förutsättningar och villkor. I betänkandet framkommer ideer som leder till en 
ökad professionalisering av röstmottagarna - dels i form av roll som 
ordförande, men även ökad satsning på utbildning. Den ökade 
professionaliseringen är positiv och skapar ökad trygghet för nämnden vid 
genomförande av valen. Valnämnden vill särskilt understryka att den ökade 
professionaliseringen måste återspeglas med goda villkor för röstmottagarna. 
Att rekrytera och bibehålla erfarna röstmottagare som ställer upp på kvällar 
och helger är en utmaning, men genom att arbeta med goda villkor -
ekonomiska och arbetsmiljömässiga - kan det underlätta för kommunerna. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson 2021-03-16. 

Kanslichef Olof Nilsson föredrar ärendet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITTJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Datum: 2021-03-16 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: VALN 000001/2021- 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Valnämnden 

Svar på remiss - Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen 

Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar: 

Översända tjänsteutlåtande som svar på remissen Förstärkt skydd för väljarna vid 
röstmottagningen (SOU 2021:7). 

Aktuellt 

Båstads kommun har remitterats betänkandet Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottag
ningen (SOU 2021:7) från Justitiedepartementet. Valnämnden ansvarar för genomförande 
av allmänna val samt val till Europaparlamentet och har därav, med stöd av kommunens 
valkansli, tagit fram ett yttrande över remissen. Svaret struktureras genom tabell med två 
kolumner - rubrik från remissen och valnämndens yttrande. 
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Valnämnden vill göra ett särskilt medskick som avser röstmottagarnas förutsättningar och 
villkor. I betänkandet framkommer ideer som leder till en ökad professionalisering av röstmot
tagarna - dels i form av roll som ordförande, men även ökad satsning på utbildning. Den ökade 
professionaliseringen är positiv och skapar ökad trygghet för nämnden vid genomförande av 
valen. Valnämnden vill särskilt understryka att den ökade professionaliseringen måste 
återspeglas med goda villkor för röstmottagarna. Att rekrytera och bibehålla erfarna 
röstmottagare som ställer upp på kvällar och helger är en utmaning, men genom att 
arbeta med goda villkor - ekonomiska och arbetsmiljömässiga - kan det underlätta 
för kommunerna. 

På nästkommande sidor följer valnämndens yttrande. 
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Rubrik Yttrande 

Röstmottagning och 
offentlighet 

Otillbörlig påverkan på 
väljarna vid röstningen 

Utbildningen av röstmot
tagare ska ge likvärdiga 
kunskaper 

Ordningen på röstmot
tagningsstället 

Utökat ansvar för vissa 
röstmottagare 

Valpropaganda nära 
röstmottagningsställen 

Fortsätter på nästa sida. 

Valnämnden delar utredningens bedömning att ett förtydligande 
är positivt. Förslaget återspeglar hur vi arbetar med röstmottag
ningen idag samt underlättar för röstmottagare och väljare. 

Valnämnden delar utredningens uppfattning om att minst en 
person ska ha erfarenhet från tidigare val. Nämnden vill upp
märksamma valmyndigheten om att rekrytering av röstmotta
gare är svårt för en del kommuner och att det krävs att kommu
ner arbetar med att skapa goda förutsättningar för röstmotta
garna. Det handlar dels om att skapa goda arbetsvillkor under 
perioden och arbeta med skäliga ersättningsnivåer. 

Valnämnden delar även utredningens uppfattning om att ar
betsmiljön ligger inom nämndens ansvarsområde. 

Valnämnden tillstyrker utredningens förslag om att myndigheten 
fortsatt ska arbeta med utbildningsmaterial för kommunerna. 
Den rörliga arbetsmarknaden gör mindre kommuner mer sår
bara idag, vilket gör att många tappar medarbetare med erfaren
het av valarbete. Att valmyndigheten, centralt, upprättar material 
kan motverka den sårbarheten och bidra till ökad stabilitet. Val
nämnden vill understryka vikten av att kunna anpassa utbild
ningarna efter lokala förhållanden. 

Valnämnden delar utredningens uppfattning om att röstmotta
garna får möjlighet att avvisa den som inte följer anvisningar. 
Röstmottagarna behöver, sedan tidigare, kunna hantera situat
ioner som kan uppstå som riskerar genomförandet av röstmot
tagningen. Att röstmottagarna får större möjligheter medverkar 
till att skapa en ökad trygghet för väljarna, röstmottagarna och 
valnämnden. 

Valnämnden tillstyrker utredningens förslag om att en av röst
mottagarna ska vara ordförande. Förslaget ligger i linje med ut
redningens krav om att en röstmottagare ska ha erfarenhet från 
tidigare val, och följer även den praxis som valnämnden arbetar 
med sedan tidigare val. 

Valnämnden anser att uppdraget som ordförande innebär ett 
större ansvarstagande och därmed behöver ersättningsnivåer 
differentieras. Differentieringen kan innebära merkostnad för 
kommunerna och det bör särskilt beaktas. 

Valnämnden tillstyrker utredningens förslag om att begränsa 
val propaganda i området utanför ett röstmottagningsställe. Frå
gan är återkommande hos valnämnden och därav är det bra med 
ett förtydligande. I samband med tidigare val har valnämnden 
fört dialog med kommunens lokala partiorganisationer och upp
rättat gemensamma förhållningsregler. 



Rubrik 

Utbildning av röstmotta-
gare och information till 
väljare 

Tydligare reglering av 
valhemligheten vid 
röstning 

Biträde åt väljare vid 
röstning 

Utvärderingen av refor-
men med avskärmningar 

Ansvaret för utläggning 
av valsedlar 

Presentationen av 
valsedlar 

Utformningen av 
avskärmningarna 

Placeringen av avskärm-
ningarna 

Tillträdet till platsen där 
valsedlar finns utlagda 

Biträde åt väljare bakom 
avskärmningarna 

3 (4) 

Yttrande 

Valnämnden upplever att informationsmaterial vid tidigare val 
varit tydliga och ser positivt på att det utökas, samt initiativet att 
valmyndigheten själva informerar väljarna. 

Valnämnden tillstyrker utredningens förslag. 

Valnämnden avstyrker utredningens förslag om att en röstmot-
tagare alltid ska medverka. Det är oerhört centralt att väljarna 
ska skyddas mot otillbörlig påverkan och att vi ska värna om 
grupper som är underrepresenterade i valdeltagande, men det 
kan uppfattas som ett stort intrång i den personliga integriteten. 

Valnämnden anser att frågeställningen är komplicerad, men att 
det i nuläget bör räcka med att röstmottagare informerar och 
erbjuder sitt stöd. Om väljaren avstår från erbjudandet är det 
dennes aktiva val och det behöver respekteras. 

Valnämnden har inget att erinra om upplägget. 

Valnämnden tillstyrker utredningens förslag. Valnämnden i Bä-
stads kommun har, i likhet med flertalet andra kommuner, arbe-
tat med att partiorganisationerna lämnar in namnvalsedlar på 
förhand och valkansliet sedan distribuerar ut dessa. Systemet 
fungerar bra och har varit uppskattat av såväl etablerade som 
oetablerade partier. 

Valnämnden tillstyrker utredningens förslag. Förfarandet följer 
hur valnämnden arbetat sedan tidigare. 

Valnämnden delar uppfattningen om att avskärmningarna inte 
bör regleras, då avskärmningarna kan vara olika beroende på 
lokala förhållanden. Det som är väsentligt är att utforma av-
skärmningarna på ett sådant vis att väljarna upplever en trygg-
het och att valhemligheten bibehålls. 

Valnämnden delar utredningens uppfattning om att inte närmare 
reglera var avskärmningarna ska vara. 1 likhet med utformningen 
av avskärmningarna behövs en flexibilitet även när det gäller 
placeringen. 

Valnämnden tillstyrker utredningens förslag. Förfarandet följer 
hur valnämnden beslutat att röstmottagningen ska ske. Under 
valen där avskärmningar har använts har det varit positiv re-
spons från väljarna. Nämndens uppfattning är att eventuell 
köproblematik kan hanteras genom fler stationer med valsedlar 
och annan bemanning. 

Genom erfarenhet vet nämnden vilka dagar och tider som det är 
störst tryck på röstmottagningsställena/vallokalerna och kan 
därmed arbeta med åtgärder för att minska köbildning. 

I likhet med biträde åt väljare anser valnämnden inte att en 
röstmottagare ska närvara om väljaren inte så önskar. 



Olof Nilsson 
Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Regeringskansliet - Justitiedepartementet 
Kommunfullmäktige (Delgivning) 
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[fiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Valnämnden 2021-03-25 6 av8 

VALN § 7 Dnr VALN 000006/2021- 905 

Budget för RKR-valen 2022 

Beslut Valnämnden beslutar: 

Lägga tjänsteutlåtandet till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Under 2022 kommer val till riksdag, kommun och region att genomföras. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

~ 

Finansiering av valen sker genom statligt stöd, vilket baserar sig på antalet 
röstberättigade i kommunen. Till valen 2018 var det statliga stödet 315 000 
kronor och till Europaparlamentsvalet var summan något högre, då det tillkom 
ett särskilt stöd för inköp av avskärmningar för valsedlar. I nuläget är det svårt 
att bedöma storleken på det statliga bidraget 2022, men bedömningen är att 
det är minst 350 000 kronor. Bedömningen baserar sig på att antalet 
röstberättigade har ökat. 

Budget för 2022 arbetas fram av budgetberedningen under första delen av 
2021. Valnämnden har möjlighet att meddela särskilt äskande om medel. Ett 
äskande skulle kunna vara enligt principen om medfinansiering och då behöver 
valnämnden 350 000 kronor. I budgetarbetet 2019 framförde kommunkansliet 
att valnämnden är i behov av 350 000 kronor för genomförande av valen 2022. 
I dialog med ekonomichef har det framkommit att dessa 350 000 kronor ska 
vara med i budgetarbetet, så därav behöver valnämnden inte lämna särskilt 
äskande. Förvaltningens bedömning att en budget om motsvarande 700 000 
kronor bör skapa tillräckligt utrymme för att upprätthålla tidigare 
ambitionsnivå, samt att se över arvodesnivåer och inköp av inventarier. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson 2021-03-25. 

Kanslichef Olof Nilsson föredrar ärendet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2021-03-25 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: ValN 000006/2021 - 905 

Budget för RKR-valen 2022 

Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar: 
Lägga tjänsteutlåtandet till handlingarna. 

Aktuellt 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Valnämnden 

Under 2022 kommer val till riksdag, kommun och region att genomföras. Finansiering av valen 
sker genom statligt stöd, vilket baserar sig på antalet röstberättigade i kommunen. Till valen 
2018 var det statliga stödet 315 000 kronor och till Europaparlamentsvalet var summan något 
högre, då det tillkom ett särskilt stöd för inköp av avskärmningar för valsedlar. I nuläget är det 
svårt att bedöma storleken på det statliga bidraget 2022, men bedömningen är att det är minst 
350 000 kronor. Bedömningen baserar sig på att antalet röstberättigade har ökat. 

Utöver det statliga bidraget är det brukligt att kommunerna medfinansierar valen. För Båstads 
kommun var medfinansieringen 100 000 kronor vid valen 2018 och 300 000 kronor vid valet 
2019. Ökningen berodde på att utfallet av valet 2018 blev -200 000 kronor, vilket tydligt signa
lerade om att budget inte överensstämde med ambitionsnivå. En vanligt förekommande, men 
outtalad, princip vid medfinansiering av valen är att kommunen matchar det statliga bidrag. 
Genom den utökade ramen till valet 2019 innebar det att Båstads kommun även applicerade 
ovan nämnda princip, och det ledde till ett positivt utfall om motsvarande 145 000 kronor. 

Utgifterna för genomförande av valen är främst kopplat till arvoden för röstmottagare 
(närmare 90% av totala utgifterna). Det går att reglera kostnaden genom att förändra 
öppettiderna för förtidsröstningen, men det hänger samman med valnämndens ambitionsnivå 
(ärende under 2022). Vid Europaparlamentsvalet 2019 hade valnämnden samma ambitions
nivå som till ordinarie val, vilket kan ha bidragit till att valdeltagandet i Båstads kommun var 
högst inom Familjen Helsingborg och även nationellt. Om valnämnden bibehåller ambitions
nivå, samt inrättar nya valdistrikt1, är bedömningen att kostnaden blir omkring 650 000 
kronor. 

Budget för 2022 arbetas fram av budgetberedningen under första delen av 2021. Valnämnden 
har möjlighet att meddela särskilt äskande om medel. Ett äskande skulle kunna vara enligt 
principen om medfinansiering och då behöver valnämnden 350 000 kronor. I budgetarbetet 
2019 framförde kommunkansliet att valnämnden är i behov av 350 000 kronor för genomfö
rande av valen 2022. I dialog med ekonomichef har det framkommit att dessa 350 000 kronor 
ska vara med i budgetarbetet, så därav behöver valnämnden inte lämna särskilt äskande. 
Förvaltningens bedömning att en budget om motsvarande 700 000 kronor bör skapa 
tillräckligt utrymme för att upprätthålla tidigare ambitionsnivå, samt att se över 
arvodesnivåer och inköp av inventarier. 

1 Valdistrikten Östra Karup och Båstad Öster är nära maxgränsen för antalet röstberättigade (2000). 
Frågan om delning av distrikten ska utredas under hösten 2021. Om valdistrikten delas innebär det 
ökade kostnader i form av arvoden. 



Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till : 
Kommunkansliet 
Ekonomiavdelningen 
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CTil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Valnämnden 

Beslut 

2021-03-25 

VALN § 8 Dnr VALN 000004/2021- 900 

Information och diskussion inför beslut i höst om 
Båstads kommuns valdistrikt 

Valnämnden beslutar: 

1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

7 av8 

2. Valnämnden ger valkansliet i uppdrag att formellt utreda valdistrikten. 

Beskrivning av ärendet Information och diskussion inför beslut i höst om Båstads kommuns valdistrikt. 

Föredragande 

Yrkande 

Proposition 

Informationsärende som gjordes om till ett beslutsärende på sammanträdet. 
Kommer framöver att hanteras som ett eget ärende: VALN 000008/2021-900. 

Kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare Henrik Andersson föredrar 
ärendet. 

Ann-Margret Kjellberg (S): Tillägg: Valnämnden ger valkansliet i uppdrag 
att formellt utreda valdistrikten. 

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

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



ilTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Valnämnden 2021-03-25 

VALN § 9 Dnr VALN 000007 /2021 - 903 

Väckt ärende - Försäkringar 

Beslut Valnämnden beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Sida 

8av8 

Beskrivning av ärendet Claes Sjögren (BP) väcker ett nytt ärende på sammanträdet angående hur man 
är försäkrad som politiker/valförrättare i samband med röstmottagningen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 


