
[i1J BÅSTADS 
M KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m 

Valnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

ANSLAGSBEVIS 

2022-04-06 

Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 6 april 2022 kl. 16.00-17.15. 

Ann-Margret Kjell berg (S), Ordförande 
Ulf Jiewertz (M), Vice ordförande 
Claes Sjögren (BP), Ledamot 
Rune Andersson (C), Ledamot 
Belisa Berglund (M), tjg. ers. för Jens Nygren (L) 

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

Claes Sjögren. Ersättare: Ulf Jiewertz. 

Kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 12 april 2022 kl. 16.00. 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Valnämnden 

2022-04-06 

Från och med 2022-04-13 till och med 2022-05-05 

€t i Båstad 

z 
Henrik Andersson 

Sida 

1 av 12 



ITi] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Valnämnden 

Innehållsförteckning 

Valnämnden 2022-04-06 

2022-04-06 

VALN § 20 Dnr VALN 000002/2021- 900 
Val av justeringsperson 

VALN § 21 DnrVALN 000003/2021- 900 
Godkännande av dagordningen 

VALN § 22 Dnr VALN 000019/2022- 902 
Principer för rekrytering och förordnande av röstmottagare och rösträknare 

VALN § 23 Dnr VALN 000013/2022- 900 
Beslut om ersättningsnivåer 2022 

VALN § 24 DnrVALN 000014/2022- 900 
Beslut om valsedlarnas placering 2022 

VALN § 25 Dnr VALN 000015/2022- 902 
Beslut om ambulerande röstmottagare 2022 

VALN § 26 Dnr VALN 000017 /2022- 902 
Beslut om röstmottagare i förtidsröstningslokalerna 2022 

VALN § 27 Dnr VALN 000018/2022- 902 
Beslut om ordförande i valdistrikten 2022 

VALN § 28 Dnr VALN 000004/2021- 900 
lnformationsärenden 

Justerandes siiwaturer 

d2i v ----

Sida 

2 av 12 

Utdragsbestvrkande 



G"il BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Valnämnden 

Beslut 

2022-04-06 

VALN § 20 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 tisdagen den 12 april 2022 kl. 16.00 på 
kommunkansliet. 

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. 

Sida 

3 av 12 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Valnämnden 

Beslut 

2022-04-06 

VALN § 21 Dnr VALN 000003/2021- 900 

Godkännande av dagordningen 

Valnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande ändringar och tillägg: 

Beslut om röstmottagare vid förtidsröstning med begränsat tillträde 
(institutionsröstning) 2022: Ärendet utgår idag. 

4av 12 

Väckt ärende - Principer för rekrytering och förordnande av röstmottagare 
och rösträknare. 

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Valnämnden 

Beslut 

2022-04-06 5 av 12 

VALN § 22 Dnr VALN 000019 /2022- 902 

Principer för rekrytering och förordnande av röstmottagare 
och rösträknare 

Valnämnden beslutar: 

1. Ingen som kandiderar på någon lista i valet utses som röstmottagare och 
rösträknare. 

2. Röstmottagarna bör återspegla befolkningen i ålder, kön, etniskt ursprung 
samt tala svenska och vara över 18 år. 

Beskrivning av ärendet Väckt ärende från Claes Sjögren (BP) angående principer för rekrytering och 
förordnande av röstmottagare och rösträknare. 

Yrkanden Claes Sjögren (BP) med bifall från Rune Andersson (C): På grund av att det är 
brist på personer med tidigare erfarenhet av valarbete kan personer utses 
som röstmottagare och rösträknare samtidigt som man kandiderar på någon 
lista i valet. Röstmottagarna bör återspegla befolkningen i ålder, kön, etniskt 
ursprung samt tala svenska och vara över 18 år. 

Propositionsordning 

Ann-Margret Kjellberg (S) med bifall från Ulf Jiewertz (M) och Belisa 
Berglund (M): Ingen som kandiderar på någon lista i valet utses som 
röstmottagare och rösträknare. Röstmottagarna bör återspegla befolkningen 
i ålder, kön, etniskt ursprung samt tala svenska och vara över 18 år. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
valnämnden beslutat i enlighet med Ann-Margret Kjellbergs m fl yrkande. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

rf¼ 
v , 

-
v(/\ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Valnämnden 

Beslut 

2022-04-06 6 av 12 

VALN § 23 DnrVALN 000013/2022- 900 

Beslut om ersättningsnivåer 2022 

Valnämnden beslutar: 

1. Ersättningen för arbete förenat med valens genomförande fastställs till 200 
kr /timme. Ersättningen gäller för valförrättares och röstmottagares 
utbildning samt valarbete under förtidsröstningen och i vallokal. 

2. Ersättning för valdistriktens ordförande under valdagen fastställs till 3 500 
kr och för valdistriktens vice ordförande till 3 250 kr. Ordföranden och vice 
ordföranden i valdistrikten får ersättning som ordinarie valförrättare för den 
mertid de lägger ner innan och efter valet. 

3. Körersättning utgår för valförrättare under valdag och förtidsröstning. 

Beskrivning av ärendet Valkansliet föreslår att ersättningsnivåerna för valarbetare höjs under 2022. 
Anledningen till det är för att arbete som ska utföras ska ersättas med en 
skälig nivå. Kommunfullmäktige höjer ersättningen för arbete förknippat med 
förtroendeuppdrag från den 1 januari 2023. Mot bakgrund av att 
kommunfullmäktige har tagit ställning till vad som avses vara en skälig nivå 
föreslås en ökning för valarbetare. Ökningen är något lägre än den som 
föreslås gälla från och med januari 2023, men bedöms vara skälig i 
förhållande till arbetet som ska utföras på kvällar och helger. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichefOlofNilsson 2022-03-30. 

Yrkande Ulf Jiewertz (M): Bifall till förvaltningens förslag. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2022-03-30 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: ValN 000013/2022 -900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Valnämnden 

Beslut om ersättningsnivåer i samband med RKR-valen 2022 

Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar: 

1 (2) 

1. Ersättningen för arbete förenat med valens genomförande fastställs till 200 kr/timme. 
Ersättningen gäller för valförrättares och röstmottagares utbildning samt valarbete 
under förtidsröstningen och i vallokal. 

2. Ersättning för valdistriktens ordförande under valdagen fastställs till 3 500 kr och 
för valdistriktens vice ordförande till 3 250 kr. Ordföranden och vice ordföranden i 
valdistrikten får ersättning som ordinarie valförrättare för den mertid de lägger 
ner innan och efter valet. 

3. Körersättning utgår för valförrättare under valdag och förtidsröstning. 

Sammanfattning 
Valkansliet föreslår att ersättningsnivåerna för valarbetare höjs under 2022. Anledningen till 
det är för att arbete som ska utföras ska ersättas med en skälig nivå. Kommunfullmäktige höjer 
ersättningen för arbete förknippat med förtroendeuppdrag från den 1 januari 2023. Mot 
bakgrund av att kommunfullmäktige har tagit ställning till vad som avses vara en skälig nivå 
föreslås en ökning för valarbetare. Ökningen är något lägre än den som föreslås gälla från och 
med januari 2023, men bedöms vara skälig i förhållande till arbetet som ska utföras på kvällar 
och helger. 

1. Ersättning till valförrättare/röstmottagare 
Valnämndens beslut om ersättning för valarbete har tidigare fastställts till motsvarande 
timersättning som anges i kommunens arvodesreglemente (ekonomiskaförmåner för 
förtroendevalda). Vid Europaparlamentsvalet 2019 var ersättningen därav 170 kronor per 
timme. Förvaltningen bedömde att ersättningen borde höjas ytterligare till följd av att 
valarbete sker under kvällar och helger. 

Kommunfullmäktiges arvodesreglemente har inte ändrats sedan 2019, men nya arvodes
bestämmelser träder i kraft 2023-01-01. Enligt det nya arvodesreglementet kommer 
ersättning per timme att vara 0,3% av riksdagsledamöternas månadsarvode. Det motsvarar 
214 kronor enligt 2022 års nivåer. Den nivån har kommunfullmäktige angett som skälig för 
det arbete som är förknippat med förtroendeuppdrag. 

Förslag 
Förvaltningen föreslår att ersättningen per timme ökar från 170 kronor per timme till 200 
kronor per timme (18% ökning). Ökningen motiveras med att ersättningen ska vara skälig i 
förhållande till det arbete som ska utföras, samt för att säkerställa goda möjligheter för 
valnämnden att rekrytera valarbetare. 



2 (2) 

Förslaget uppskattas medföra ökade kostnader om 41 000 kronor. Uträkningen baseras på att 
valarbetet är totalt 984 timmar under förtidsröstning och valdag, samt ett PO-pålägg som 
motsvarar 39,25%. Total kostnad blir därav 274 000 kronor (200 kr/timme) jämfört med 
233 000 kronor (170 kr/timme). 

Förslaget bedöms kunna genomföras inom befintlig ram. 

2. Ersättning till ordförande och vice ordförande 
Valnämnden har tidigare infört en fast ersättning till ordförande och vice ordförande under 
valdagen. Det är ett system som många andra kommuner använder sig av och erfarenhet från 
föregående val var positivt. Ersättningen lyfter bägge ordförandenas roll och ansvar under 
valdagen. 

Förslag 
Mot bakgrund av att ersättningen för valarbete ökar med 18% föreslås att en likartad ökning 
för ordförande och vice ordförande (18% motsvarar 500 kronor per funktion). Det innebär att 
ordförandes arvode ändras från 3 000 till 3 500 kronor och vice ordförande från 2 750 till 3 
250 kronor. 

Förslaget uppskattas medföra ökade kostnader om 14 500 kronor. Uträkningen baseras på 
10 ordförande och 10 vice ordförande, samt ett PO-pålägg som motsvarar 39,25%. Total 
kostnad blir därav 94 000 kronor jämfört med 80 000 kronor om arvodet är oförändrat. 

Olof Nilsson 
Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Valkansliet 
HR-servicecenter 
Ekonomiavdelningen 
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Beslut 
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VALN § 24 Dnr VALN 000014/2022- 900 

Beslut om valsedlarnas placering 2022 

Valnämnden beslutar: 

1. Valsedlarna ska placeras i avskärmade valsedelställ i bokstavsordning 
utifrån den partibeteckning under vilken partiet har anmält deltagande i val. 

2. För samtliga valsedelställ gäller att valsedlarna för varje val ska ställas i 
varsin lodrät rad i ordningen riksdag (gul), kommunfullmäktige (vit) och 
regionfullmäktige (blå). Valsedlar för varje val typ ska alltid börja ställas i en 
egen rad. 

3. Affisch på placeringen ska skickas ut till samtliga röstmottagningsställen 
och placeras tydligt vid valsedelställen. 

Beskrivning av ärendet Valnämnden har att besluta om ordningen av valsedlar i valsedelställen på 
kommunens röstmottagningsställen. I alla vallokaler och röstningslokaler ska 
det finnas valsedlar, som läggs ut i eller i anslutning till lokalen. Det är reglerat 
numera att valsedlarna ska presenteras på ett likformigt sätt och på en 
avskärmad plats. Valnämnden har vid tidigare val beslutat att valsedlarna 
placeras i bokstavsordning i avskärmade valsedelställ (8 kap. 2 § vallagen) 
och att det skickas ut affischer till alla röstmottagningsställen kring vad som 
gäller avseende placeringen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson 2022-03-30. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2022-03-30 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: ValN 000014/2022 -900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Valnämnden 

Valsedlarnas placering i samband med RKR-valen 2022 

Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar: 

1. Valsedlarna ska placeras i avskärmade valsedelställ i bokstavsordning utifrån den 
partibeteckning under vilken partiet har anmält deltagande i val. 

2. För samtliga valsedelställ gäller att valsedlarna för varje val ska ställas i varsin lodrät 
rad i ordningen riksdag (gul), kommunfullmäktige (vit) och regionfullmäktige (blå). 
Valsedlar för varje val typ ska alltid börja ställas i en egen rad. 

3. Affisch på placeringen ska skickas ut till samtliga röstmottagningsställen och placeras 
tydligt vid valsedelställen. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Valnämnden har att besluta om ordningen av valsedlar i valsedelställen på kommunens 
röstmottagningsställen. I alla vallokaler och röstningslokaler ska det finnas valsedlar, som 
läggs ut i eller i anslutning till lokalen. Det är reglerat numera att valsedlarna ska presenteras 
på ett likformigt sätt och på en avskärmad plats. Valnämnden har vid tidigare val beslutat att 
valsedlarna placeras i bokstavsordning i avskärmade valsedelställ (8 kap. 2 § vallagen) och 
att det skickas ut affischer till alla röstmottagningsställen kring vad som gäller avseende 
placeringen. 

Olof Nilsson 
Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Valkansliet 

Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Valnämnden 

Beslut 

2022-04-06 8 av 12 

VALN § 25 Dnr VALN 000015/2022- 902 

Beslut om ambulerande röstmottagare 2022 

Valnämnden beslutar: 

Följande ambulerande röstmottagare utses: 

Henrik Andersson, Olof Nilsson, Johan Peterson, Carolina Holgersson Ivarsson 
(Valkansliet), Angelica Bengtsson (Haga Park) och Hanna Andreasson 
(Åsliden). 

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 från och med 
förtidsröstningens första dag. Två personer tjänstgör vid varje tillfälle. 
Uppdraget medför tystnadsplikt som regleras i offentlighets-
och sekretesslagen. Valnämnden bedömer att den som kandiderar på 
en lista och där står med på det vi kallar "valbar plats" inte bör arbeta 
som röstmottagare. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson 2022-03-30. 

Yrkande Ann-Margret Kjellberg (S): I enlighet med beslut om principer för rekrytering 
och förordnande av röstmottagare och rösträknare stryks Ann-Margret 
Kjellbergs namn. 

Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att valnämnden 
beslutat i enlighet med detta yrkande. 

I usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 

di~ ,::__ 
,~ 

(/ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2022-03-30 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: ValN 000015/2022 -902 

Tjänsteskrivelse 

Till: Valnämnden 

Beslut om ambulerande röstmottagare inför RKR-valen 2022 

Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar: 

Följande ambulerande röstmottagare utses: 

Ann-Margret Kjellberg (Valnämnden), Henrik Andersson, Olof Nilsson, Johan Peterson, 
Carolina Holgersson Ivarsson (Valkansliet), Angelica Bengtsson (Haga Park) och 
Hanna Andreasson (Åsliden). 

Sammanfattning 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 från och med förtidsröstningens första dag. Två personer 
tjänstgör vid varje tillfälle. Uppdraget medför tystnadsplikt som regleras i offentlighets
och sekretesslagen. Valnämnden bedömer att den som kandiderar på en lista och där står 
med på det vi kallar "valbar plats" inte bör arbeta som röstmottagare. 

Olof Nilsson 
Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till : 
Ambulerande röstmottagare 
Valkansliet 
Kundcenter 
Vård och omsorg 

Samråd har skett med : 
Vård och omsorg 

Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 

1 (1) 
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Valnämnden 

Beslut 

2022-04-06 9 av 12 

VALN § 26 Dnr VALN 000017 /2022- 902 

Beslut om röstmottagare i förtidsröstningslokalerna 2022 

Valnämnden beslutar: 

1. Till röstmottagare för förtidsröstningen förordna: 

Peter Rydh, Eva Karlsson, Jeanette Pålsson, Malin Sivertsson, Boel Peterson, 
Lisen Börjesson, Hans-Erik Petersson, Marianne Fredriksson, Belisa Berglund, 
Ingrid Pettersson och Inge Håkansson. 

Henrik Andersson, Olof Nilsson, Johan Peterson, Carolina Holgersson-Ivarsson 
och Ida Skoglund. 

2. Röstmottagarna arbetar i första hand enligt bemanning i enlighet med 
beskrivning av ärendet. 

3. Valkansliet får i uppdrag att komplettera listan över förordnade i enlighet 
med delegationsordningens bestämmelser. 

4. I enlighet med beslut om principer för rekrytering och förordnande 
av röstmottagare och rösträknare stryks Ann-Margret Kjellbergs och 
Peter Larssons namn. Valkansliet får i uppdrag att i deras ställe utse 
två andra röstmottagare. 

Beskrivning av ärendet Valnämnden har att besluta om förordnande av röstmottagare för 
kommunens förtidsröstning. Förordnandet villkoras med att röstmottagarna 
har genomgått den obligatoriska utbildningen. 

Vid behov kan representanter från tex delar av valnämnden eller valkansliet 
täcka upp vid bemanningen ovan, då viss rotation vid schemaläggningen 
efterhand kan komma att uppstå. Detta regleras närmare i valnämndens 
delegationsordning. 

Röstmottagarna bör återspegla befolkningen i ålder, kön, etniskt ursprung 
samt tala svenska och vara över 18 år. Därutöver bör röstmottagarna inte 
kandidera på någon lista. Avvägning kan göras baserat på röstmottagarens 
placering på lista (valbar plats). Om personen har mångårig erfarenhet av 
val som bedöms viktig för valets genomförande kan undantag göras. 

Forts. på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Yrkande 

Propositionsordning 

2022-04-06 10 av 12 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson 2022-04-06. 

Ann-Margret Kjell berg (S): I enlighet med beslut om principer för rekrytering 
och förordnande av röstmottagare och rösträknare stryks Ann-Margret 
Kjellbergs och Peter Larssons namn. Valkansliet får i uppdrag att i deras 
ställe utse två andra röstmottagare. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att valnämnden 
beslutat i enlighet med detta yrkande. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

c/L~ 
,,. 
~ 

:V 
V 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2022-04-06 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: ValN 000017 /2022 -902 

Tjänsteskrivelse 

Till: Valnämnden 

Beslut om röstmottagare i förtidsröstningslokalerna inför 
RKR-valen 2022 

Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar: 

1. Till röstmottagare för förtidsröstningen förordna: 

1 (2) 

Peter Rydh, Eva Karlsson, Jeanette Pålsson, Malin Sivertsson, Boel Peterson, Lisen 
Börjesson, Hans-Erik Petersson, Marianne Fredriksson, Belisa Berglund, Ingrid Pettersson, 
Ann-Margret Kjellberg, Peter Larsson och Inge Håkansson. 

Henrik Andersson, Olof Nilsson, Johan Peterson, Carolina Holgersson-Ivarsson och 
Ida Skoglund. 

2. Röstmottagarna arbetar i första hand enligt bemanning i enlighet med beskrivning 
av ärendet. 

3. Valkansliet får i uppdrag att komplettera listan över förordnade i enlighet med 
delegationsordningens bestämmelser. 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden har att besluta om förordnande av röstmottagare för kommunens förtidsröstning. 
Förordnandet villkoras med att röstmottagarna har genomgått den obligatoriska utbildningen. 
Röstmottagarna kommer i huvudsak att arbeta enligt följande schema: 

Ängahällan i Förslöv 
Peter Rydh, Eva Karlsson, Jeanette Pålsson och Malin Sivertsson. 

ICA Nära Grevie 
Boel Petersson, Lisen Börjesson och Hans-Erik Petersson. 

Torekovs bibliotek 
Marianne Fredriksson, Belisa Berglund och Ingrid Pettersson. 

Stationshuset i Hemmeslöv 
Ann-Margret Kjellberg, Peter Larsson och Inge Håkansson. 

Kommunkontoret i Båstad 
Bemannas dagligen och huvudsakligen av kommunkontorets personal. 

Vid behov kan representanter från tex delar av valnämnden eller valkansliet täcka upp vid 
bemanningen ovan, då viss rotation vid schemaläggningen efterhand kan komma att uppstå. 
Detta regleras närmare i valnämndens delegationsordning. 
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Röstmottagarna bör återspegla befolkningen i ålder, kön, etniskt ursprung samt tala svenska 
och vara över 18 år. Därutöver bör röstmottagarna inte kandidera på någon lista. Avvägning 
kan göras baserat på röstmottagarens placering på lista (valbar plats). Om personen har mång
årig erfarenhet av val som bedöms viktig för valets genomförande kan undantag 
göras. 

Olof Nilsson 
Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Röstmottagare 
Valkansliet 
Kundcenter 
Båstadhem AB 
Johan Claar, !CA Nära Grevie 
Jenny Åhrlin, Tf. bibliotekschef 

Henrik Andersson 
Nämndsekreterare 
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Valnämnden 

Beslut 

2022-04-06 

VALN § 27 Dnr VALN 000018/2022- 902 

Beslut om ordförande i valdistrikten 2022 

Valnämnden beslutar: 

1. Förordna: 

Jenny Bergh som ordförande för valdistriktet Båstad Västra. 
Marianne Fredriksson som ordförande för valdistriktet Båstad Östra. 
Bengt Carlsson som ordförande för valdistriktet Förslöv Västra. 
Sebastian Sundberg som ordförande för valdistriktet Förslöv Östra. 
Boel Petersson som ordförande för valdistriktet Grevie. 
Henrik Thronee som ordförande för valdistriktet Västra Karup. 
Eva Karlsson som ordförande för valdistriktet Hov. 
Kenneth Andersson som ordförande för valdistriktet Torekov. 
NN som ordförande för valdistriktet Östra Karup. 
NN som ordförande för valdistriktet Hemmeslöv-Riviera. 
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2. Distriktsordföranden får i uppdrag att, i samråd med valkansliet, föreslå 
en vice ordförande och minst sex stycken röstmottagare. 

Beskrivning av ärendet Valnämnden har att besluta om förordnande av ordförande för kommunens 
tio valdistrikt. Den som utses som ordförande bör ha fördjupade kunskaper 
om val och ha förmågan att leda arbetet i valdistriktet. Förordnandet villkoras 
med att ordförande har genomgått den obligatoriska utbildningen. 

Underlag till beslutet 

Utifrån kriterierna föreligger förslag om ordförande för åtta valdistrikt, där 
samtliga tidigare har haft ledande positioner inom valdistrikt i Båstads 
kommun. Valdistrikten Östra Karup och Hemmeslöv-Riviera är ännu inte 
klara. Förslaget är att förordnandet sker genom ordförandebeslut om beslutet 
inte kan vänta tills valnämndens majmöte. 

Ordförandena i valdistrikten får i uppdrag att, tillsammans med valkansliet, 
föreslå röstmottagare och vice ordförande för respektive distrikt. 
Röstmottagarna bör återspegla befolkningen i ålder, kön, etniskt ursprung 
samt tala svenska och vara över 18 år. Därutöver bör röstmottagarna inte 
kandidera på någon lista. Avvägning kan göras baserat på röst
mottagarens placering på lista (valbar plats). Om personen har 
mångårig erfarenhet av val som bedöms viktig för valets genomförande 
kan undantag göras. 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson 2022-04-06. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2022-04-06 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: ValN 000018/2022 -902 

Tjänsteskrivelse 

Till: Valnämnden 

Beslut om ordförande i valdistrikten inför RKR-valen 2022 

Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar: 

1. Förordna: 

Jenny Bergh som ordförande för valdistriktet Båstad Västra. 

Marianne Fredriksson som ordförande för valdistriktet Båstad Östra. 

Bengt Carlsson som ordförande för valdistriktet Förslöv Västra. 

Sebastian Sundberg som ordförande för valdistriktet Förs löv Östra. 

Boel Petersson som ordförande för valdistriktet Grevie. 

Henrik Thronee som ordförande för valdistriktet Västra Karup. 

Eva Karlsson som ordförande för valdistriktet Hov. 

Kenneth Andersson som ordförande för valdistriktet Torekov. 

NN som ordförande för valdistriktet Östra Karup. 

NN som ordförande för valdistriktet Hemmeslöv-Riviera. 

2. Distriktsordföranden får i uppdrag att, i samråd med valkansliet, föreslå 
en vice ordförande och minst sex stycken röstmottagare. 

Sammanfattning av ärendet 
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Valnämnden har att besluta om förordnande av ordförande för kommunens tio valdistrikt. Den 
som utses som ordförande bör ha fördjupade kunskaper om val och ha förmågan att leda 
arbetet i valdistriktet. Förordnandet villkoras med att ordförande har genomgått den 
obligatoriska utbildningen. 

Utifrån kriterierna föreligger förslag om ordförande för åtta valdistrikt, där samtliga tidigare 
har haft ledande positioner inom valdistrikt i Båstads kommun. Valdistrikten Östra Karup 
och Hemmeslöv-Riviera är ännu inte klara. Förslaget är att förordnandet sker genom 
ordförandebeslut om beslutet inte kan vänta tills valnämndens majmöte. 

Ordförandena i valdistrikten får i uppdrag att, tillsammans med valkansliet, föreslå 
röstmottagare och vice ordförande för respektive distrikt. Röstmottagarna bör återspegla 
befolkningen i ålder, kön, etniskt ursprung samt tala svenska och vara över 18 år. Därutöver 
bör röstmottagarna inte kandidera på någon lista. Avvägning kan göras baserat på röst
mottagarens placering på lista (valbar plats). Om personen har mångårig erfarenhet av val 
som bedöms viktig för valets genomförande kan undantag göras. 



Olof Nilsson 
Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Samtliga valdistriktsordförande 
Valkansliet 

Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 

2 (2) 
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Sammanträdesdatum 

Valnämnden 2022-04-06 

VALN § 28 Dnr VALN 000004/2021- 900 

lnformationsärenden 

Beslut Valnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Informationsärenden: 

• Återkoppling från träff med gruppledarna den 22 mars. 

lusterandes signaturer 
,· 

~ ~ 1, 
/ "u 

Sida 
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Utdragsbestvrkande 


