
rill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Valnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGS BEVIS 

2022-02-02 

Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 2 februari 2022 kl. 15.00-15.50. 

Ann-Margret Kjellberg (S), Ordförande. 
UlfJiewertz (M), Vice ordförande. Deltar på distans. 
Belisa Berglund (M), Tjg. ers. för Jens Nygren (L). Deltar på distans. 
Claes Sjögren (BP), Ledamot. 
Rune Andersson (C), Ledamot. Deltar på distans. 

Eva Maltesson (BP), ej tjänstgörande ersättare. Deltar på distans. 
Olof Nilsson, kanslichef. Deltar på distans. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 

Claes Sjögren. Ersättare: Belisa Berglund. 

Kommunkontoret i Båstad, fredagen den 4 februari 2022 kl. 13.00. 

-~- ~-~- &~/,--~-~-_-________ Paragrafer 

[H~ ~~d----z 

Claes Sjög e 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Val nämnden 

2022-02-02 

Från och med 2022-02-05 till och med 2022-02-27 

Henrik Andersson 

Sida 

1 av 8 

§§ 1-6 



[nJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Valnämnden 

Innehållsförteckning 

Valnämnden 2022-02-02 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-02 

VALN § 1 Dnr VALN 000002/2021 - 900 
Val av justeringsperson 

VALN § 2 DnrVALN 000003/2021- 900 
Godkännande av dagordningen 

VALN § 3 Dnr VALN 000001/2022 - 900 
Beslut om sammanträdesdatum för valnämnden 2022 

VALN § 4 Dnr VALN 000002/2022 - 900 
Beslut om delegationsordning för valnämnden 

VALN § 5 Dnr VALN 000004/2021- 900 
Informationsärenden 

VALN § 6 
Delgivningar 

DnrVALN 000010/2021- 900 

Justerandes signaturer 

Sida 

2 av8 

Utdragsbestvrkande 



fnJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Valnämnden 

Beslut 

2022-02-02 

VALN § 1 Dnr VALN 000002/2021- 900 

Val av justeringsperson 

Valnämnden beslutar: 

1. Claes Sjögren utses som justeringsperson. 

2. Belisa Berglund utses till ersättare. 

3. Justeringen äger rum fredagen den 4 februari 2022 kl. 13.00 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 



[iil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Valnämnden 

VALN § 2 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-02 

Dnr VALN 000003/2021- 900 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Valnämnden beslutar: 

Sida 

4av8 

Dagordningen godkänns med följande tillägg under informationsärendena: 

Fråga från Claes Sjögren (BP) angående försäkringar. 

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

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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iTIJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Valnämnden 

Beslut 

2022-02-02 

VALN § 3 Dnr VALN 000001/2022 - 900 

Beslut om sammanträdesdatum för val nämnden 2022 

Valnämnden beslutar: 

Valnämndens sammanträden 2022 fastställs enligt följande: 

Onsdagen den 9 mars kl. 16.00. 
Onsdagen den 6 april kl. 16.00. 
Onsdagen den 4 maj kl. 16.00. 
Onsdagen den 1 juni kl. 16.00. 
Onsdagen den 29 juni kl. 16.00. 

5 av8 

Beskrivning av ärendet Förslag till schemalagda datum för valnämndens sammanträden inför RKR
valen 2022. Vid behov av fler sammanträden kan ordföranden kalla till detta, 
alternativt att nämnden beslutar om ytterligare möten på något av de 
fastställda sammanträdena ovan. Årets sammanträden sker i antingen 
fysisk eller digital form. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från valkansliet 2022-01-25. 

Förvaltningens förslag Valnämndens sammanträden 2022 fastställs enligt följande: 

Yrkande 

Proposition 

Onsdagen den 9 mars kl. 15.00. 
Onsdagen den 6 april kl. 15.00. 
Onsdagen den 4 maj kl. 15.00. 
Onsdagen den 1 juni kl. 15.00. 
Onsdagen den 29 juni kl. 15.00. 

Rune Andersson (C): Bifall till föreslagna datum med ändring av starttiden 
till kl. 16.00. 

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

sterandes si naturer Utdra sbes rkande 



iJ1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Valnämnden 2022-02-02 

VALN § 4 Dnr VALN 000002/2022 - 900 

Beslut om delegationsordning för val nämnden 

Beslut Valnämnden beslutar: 

Valnämndens delegationsordning godkänns enligt bilaga. 

Sida 

6av8 

Beskrivning av ärendet Förslag till delegationsordning för Valnämnden i Båstads kommun. Delegation 
enligt kommunallagen ( 6 kap 3 7-40 §§) innebär att rätten att besluta i ett visst 
ärende, eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon annan. Den som har 
sådan rätt kallas delegat. Delegaten företräder valnämnden, så att delegatens 
beslut ses som nämndens beslut. Valnämnden ska exempelvis kunna uppdra åt 
ordföranden eller annan ledamot att besluta i ärenden som är så brådskande 
att nämndens beslut inte kan avvaktas. Ärenden som avgörs med den här 
bestämmelsen ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde och är att anse 
som ett beslut av nämnden. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yrkande 

Tjänsteskrivelse från valkansliet 2022-02-01 med tillhörande bilaga. 

Kanslichef Olof Nils son föredrar ärendet. 

UlfJiewertz (M): Bifall. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2022-02-01 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: ValN 000002/2022 -900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Valnämnden 

Beslut om delegationsordning för val nämnden 

Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar: 

Valnämndens delegationsordning godkänns enligt bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Förslag till delegationsordning för Valnämnden i Båstads kommun. Delegation enligt kommunal
lagen (6 kap 37-40 §§) innebär att rätten att besluta i ett visst ärende, eller i en grupp av 
ärenden, flyttas över till någon annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. Delegaten 
företräder valnämnden, så att delegatens beslut ses som nämndens beslut. 

Valnämnden ska exempelvis kunna uppdra åt ordföranden eller annan ledamot att besluta i 
ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. Ärenden som avgörs med 
den här bestämmelsen ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde och är att anse som ett 
beslut av nämnden. 

Olof Nilsson 
Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Valkansliet 
Författningssamlingen 

Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 



~ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Författningssamling 
Antagen av valnämnden den 2 februari 2022, § 4. Dnr: Va!N 000002/2022-900. 

Delegationsordning för Val nämnden i Båstads kommun 

Allmänt om delegation 

Vad innebär delegation? 

Delegation enligt kommunallagen (6 kap 3 7-40 §§) innebär att rätten att besluta i ett visst ärende, 
eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. 

Delegaten företräder valnämnden, så att delegatens beslut ses som nämndens beslut. 
Beslutet kan överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltnings besvär. 

Valnämnden kan inte ändra delegatens beslut, men kan återkalla delegationsuppdraget. 
Nämnden kan också ta över ett ärende och fatta beslut, förutsatt att delegaten ännu inte har fattat 
något beslut. 

Delegaten har redovisningsansvar till valnämnden och det straffrättsliga ansvaret. Det 
innebär att delegaten kan dömas för exempelvis tjänstefel om beslutet är felaktigt. Delegaten 
har rätt att överlämna ärenden som omfattas av delegation för avgörande i valnämnden. 

Förutsättningar för val nämndens rätt att delegera 

Delegation inom valnämnden förutsätter alltid beslut i två led. Först måste fullmäktige 
besluta om ett reglemente för nämnden, som talar om vilka verksamhetsområden som nämnden 
ska hantera och i vilka ärenden eller grupper av ärenden som nämnden ska fatta beslut. 

Sedan kan valnämnden besluta att delegera beslutanderätten. De vanligast förekommande 
ärendena samlas i valnämndens delegationsordning, men nämnden kan också besluta om 
delegation i en viss fråga enligt särskilt beslut. 

Vad kan valnämnden delegera? 

Valnämnden bestämmer själv i vilka ärenden eller ärendegrupper som beslutanderätten 
ska delegeras. Kommunallagen anger dock att beslut i vissa typer av ärenden inte får delegeras 
(6 kap 38 § KL). Följande typer av ärenden får inte delegeras av nämnden: 

- Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, det vill säga 

nämndens övergripande ansvar för verksamheten 

- Framställningar eller yttranden till fullmäktige 

- Yttranden med anledning av att fullmäktiges beslut har överklagats 

- Yttranden med anledning av att nämndens egna beslut har överklagats 

- Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om ärendet är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt (det innebär att bland annat ärenden som får stora 
konsekvenser för kommunen eller där politiska bedömningar är avgörande, inte kan 
delegeras från nämnden) 

- Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden 

- Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter där beslut i vissa ärenden uttryckligen inte 
får delegeras. 



Delegation och verkställighet 

Delegering av verklig beslutanderätt ska skiljas från beslutanderätten som varje arbetsfördelning 
mellan anställda medför, det vill säga ren verkställighet. Gränsen mellan delegering och ren 
verkställighet är ofta något flytande. Med beslut i delegationsordningen avses endast beslut i 
kommunallagens mening. Kännetecknande för ett beslut är bland annat att det finns utrymme för 
alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Vid 
ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar, som till exempel vid tillämpning 
av en taxa eller riktlinjer. Beslut som är ren verkställighet kan inte överklagas. 

Till vem kan valnämnden delegera? 

Valnämnden kan lämna delegation till: 
- En ledamot eller ersättare i nämnden 
- En av kommunens anställda 
- Ett presidium 

Det är inte tillåtet att delegera till: 
- En grupp av anställda 
- En anställd tillsammans med en ledamot eller ersättare ( detta kallas blandad delegering) 
- En anställd i ett kommunalt bolag 

Om delegaten har en förordnad vikarie eller ställföreträdare så tar denne över beslutanderätten, 
men om det inte finns någon så tar ersättaren i delegationsordningen över istället. 

Om varken ordinarie delegat eller ersättare finns tillhands eller har angetts och beslutet inte 
kan dröja, ska ärendet avgöras av delegatens chef eller lämnas till ordföranden för avgörande. 

I valnämnden ersätter vice ordföranden vid ordförandens frånvaro, om inte annat anges särskilt i 
delegationsordningen eller i särskilt beslut. 

Brådskande ärenden 

Valnämnden får, enligt 6 kap 39 § KL, uppdra åt ordföranden eller annan ledamot att besluta i 
ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. Det rör sig bara om 
ärenden som absolut måste avgöras omgående. 

Ärenden som avgörs med den här bestämmelsen ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde 
och är att anse som ett beslut av nämnden. 

Anmälan av delegationsbeslut m.m. 

Beslut fattat med stöd av delegation ska vara skriftligt och undertecknat. Av beslutet ska framgå att 
det är fattat med stöd av delegation från nämnden och enligt vilken punkt i delegationsordningen. 

Delegaten ansvarar för eventuell delgivning till den som berörs av beslutet. Besvärshänvisning ska 
finnas med i beslutet. 

Delegations beslut ska anmälas till nämnden, enligt 6 kap. 39-40 §§ KL. Besluten ska anmälas vid 
nämndens nästkommande sammanträde, om inte annat anges i delegationsordningen. 

Anmälan av fattade delegations beslut ska senast åtta dagar före nämndens sammanträdesdag 
tillställas sekreteraren genom en förteckning över delegatens samtliga beslut efter 
föregående anmälan. 



Firmateckningsrätt 

Rätten eller behörigheten att underteckna avtal och andra handlingar för kommunens räkning 
utgör ren verkställighet och är följaktligen inte något beslut i kommunallagens mening. I vissa fall 
kan denna rätt eller behörighet framgå av särskilt fattade beslut av kommunfullmäktige, kommun
styrelsen eller någon annan nämnd i samband med att beslut fattas att godkänna/ingå avtal eller 
andra rättshandlingar. Oftast är det dock fråga om avtal och andra handlingar som undertecknas 
av tex. en verksamhetsområdeschef som ett led i den löpande verksamheten och som finansieras 
inom beslutad budgetram för respektive nämnd. I dessa fall framgår rätten eller behörigheten att 
underteckna avtal och andra handlingar av respektive nämnds generella beslut om firma
teckningsrätt. 



Allmänna delegationsbestämmelser 
Nr Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
VALN/A00l Beslut i ärenden som är 6 kap. 39 § Tjänstgörande 

så brådskande, att kommunallagen ordförande 
nämndens avgörande 
inte kan avvaktas. 

VALN/A002 Beslut om avslag på 6 kap 7 § OSL. Kanslichef 
begäran om utlämnande Omfattar också 
av allmän handling till beslut enligt 
enskild eller annan (EU) 2016/679 
myndighet samt artikel 15 samt 
uppställande av lag (2018:218) 
förbehåll i samband med komplette-
med utlämnande till rande bestäm-
enskild. melser till EU:s 

dataskydds-
förordning. 

VALN/A004 Beslut att avge yttrande Kanslichef 
till domstol eller annan 
myndighet med 
anledning av 
överklagande av 
delegationsbeslut. 

VALN/A005 Beslut om inkommet 45 § FL Kanslichef 
överklagande eller om 
andra omständigheter 
föranleder att fattat 
beslut ska omprövas. 

VALN/A006 Prövning om ett över- Kanslichef Valsamordnare 
klagande inkommit i rätt 
tid, samt avvisning av för 
sent inkommen 
överklagan. 

VALN/A007 Beslut att överklaga dom Kanslichef 
eller beslut av domstol 
eller annan myndighet, 
samt att inge 
överklagandeskriften. 

VALN/A008 Beslut att ingå avtal Kanslichef 
inom ramen för beslutad 
budget 

VALN/A009 Beslut att svara på Valnämndens 
remisser, andra fram- ordförande 
ställningar och 
skrivelser samt yttrande 
vilka ställts till 
valnämnden och som 
inte är av principiell 
betydelse eller annars 
av större vikt för 
val nämndens 
verksamhet. 

VALN/A0lO Beslut att avstå från att Val nämndens 
avge yttrande i ärenden ordförande 
som rör remisser, andra 
framställningar och 
skrivelser och som inte 
är av större vikt eller 
principiell beskaffenhet 
för valnämnden. 



Valspecifika delegations bestämmelser 
Nr Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
VALN/V00l Besluta om Val nämndens 

byte/ändringar/justering av ordförande 
vallokaler och röstningslokaler som 
ska användas vid förtidsröstning 
samt på valdagen. 

VALN/V002 Utse och förordna röstmottagare 3 kap. 5 § Kanslichef Valsamordnare 
för valdagen. vallagen 

VALN/V003 Utse och förordna röstmottagare för 3 kap. 5 § Kanslichef Valsamordnare Komplement till 
förtidsröstning och institutions- vallagen valnämndens 
röstning samt extra rösträknare. beslut. 

VALN/V004 Förordna och utse ambulerande 7 kap. 1 § Kanslichef Valsamordnare Komplement till 
röstmottagare. vallagen valnämndens 

beslut. 
VALN/V00S Förordna rösträknare för onsdags- Kanslichef Valsamordnare Komplement till 

räkningen/torsdagsräkning. valnämndens 
beslut. 

VALN/V006 Förordna ersättande röstmottagare 3 kap. 5 § Kanslichef Valsamordnare 
vid ordinarie röstmottagares vallagen 
frånvaro. 

VALN/V007 Uthyrning och utlåning av Valsamordnare Samråd sker 
valmaterial i mindre omfattning. med kanslichef 

om det är stöd 
till annan kom-
mun. 

VALN/V008 Utse ersättande ordförande eller Valnämndens 
vice ordförande i valdistrikten vid ordförande 
ordinarie ordförandes eller vice 
ordförandes frånvaro. 

VALN/V009 Införa rättelse eller ändring i Valsamordnare 
röstlängden på uppdrag av den 
centrala valmyndigheten eller 
länsstyrelsen. 

VALN/V010 Beslut om valnämndens Valnämndens 
förtroendevaldas deltagande i ordförande 
kurser /konferenser, resor och 
logi (ej ordföranden). 

VALN/V011 Beslut om valnämndens Kanslichef 
ordförandes deltagande i kurser/ 
konferenser, resor och logi. 



rill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Valnämnden 2022-02-02 

VALN § 5 Dnr VALN 000004/2021- 900 

lnformationsärenden 

Beslut Valnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Informationsärenden: 

a). Status angående inbjudan/träff med valdistriktsordförandena samt 
lägesrapport angående bemanningen i valdistrikten. 

b). Status/diskussion inför kommande beslut om öppettider och 
ersättningsnivåer. 

c). Utkast/diskussion inför kommande beslut om kommunikationsplan. 

Sida 

7 av8 

d). Beslut angående behörighetsadministratörer för valadministration via Valid. 
Bilaga. 

e). Fråga angående försäkringar. Claes Sjögren (BP) ställer frågan och 
kanslichef Olof Nilsson svarar. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2022-01-19 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: VALN 000009/2021- 900 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Länsstyrelsen 

Beslut om behörighetsadministratörer för valadministration via Valid 

Förslag till beslut 

1. Kanslichef Olof Nilsson, nämndsekreterare Henrik Andersson och nämndsekreterare 
Johan Peterson utses till behörighetsadministratörer i Valid. 

2. Kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare Henrik Andersson utses bland 
administratörerna ovan till inskrivare. 

Sammanfattning av ärendet 
Valid är namnet på det gemensamma IT-stödet som hela valadministrationen använder. 
Det har cirka 3 000 användare på Valmyndigheten, länsstyrelser, kommuner, partikanslier, 
utlandsmyndigheter och tryckerier. Alla användare arbetar i samma IT-system. Beroende på 
behörighet får en användare tillgång till olika delar av systemet. 

Det är länsstyrelsen som måste ge åtkomst och behörighet till Valid för de som ska vara 
behörighetsadministratörer och inskrivare hos kommunen. Därefter kan dessa hantera 
övriga behörighetsroller inom kommunen. Det är valnämnden som ansvarar för behörighets
administrationen och för användarna i kommunen. 

Valnämnden behöver därför fatta beslut om: 

a), vilka som ska vara behörighetsadministratörer i Valid. Det får finnas max fyra behörighets
administratörer i varje kommun. Dessa kommer sedan i sin tur att kunna lägga till och ta bort 
behörighetsroller för kommunens övriga användare, t ex lokal valadministratör, röstkorts
beställare och förtidsröstsregistrerare. 

b ), vem/vilka av behörighetsadministratörerna som också ska ha rollen inskrivare. 
Rollen inskrivare krävs för att kunna lägga till och ta bort användare i Valid. 

Kommunledning Kommunledning 
Olof Nilsson, Kanslichef Henrik Andersson, nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Länsstyrelsen. För kännedom till: Valnämnden och valkansliet. 



GlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Valnämnden 2022-02-02 

VALN § 6 DnrVALN 000010/2021- 900 

Delgivningar 

Beslut Valnämnden beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Tydliggörande avseende bygdegårdarnas värdeneutralitet. 

b). Beslut från länsstyrelsen om valdistriktsindelning i Båstads kommun. 

c) . Kalender från valmyndigheten med viktiga datum. 

Sida 
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d). Brev från Myndigheten för delaktighet - Stöd för att främja tillgängliga val. 

e). Öppet brev från FUB inför valet till kommunens politiker. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 


