
Ll1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Valnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

2022-05-04 

Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 4 maj 2022 kl. 16.00-17.10. 

Ann-Margret Kjellberg (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. 

-

~~"---'----"'--=---"'4,,<-"--7-,~=r-f '-------~ '-----r-------

Claes Sjögren 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Val nämnden 

2022-05-04 

Från och med 2022-05-11 till och med 2022-06-02 

Henrik Andersson 

Sida 

1 av 12 

§§ 29-38 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Valnämnden 

Innehållsförteckning 

Valnämnden 2022-05-04 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-05-04 

VALN § 29 DnrVALN 000002/2021- 900 
.Val av justeringsperson 

VALN § 30 DnrVALN 000003/2021- 900 
Godkännande av dagordningen 

VALN § 31 DnrVALN 000016/2022 - 902 

Sida 

2 av 12 

Beslut om röstmottagare vid förtidsröstning med begränsat tillträde (institutionsröstning) 2022 

VALN § 32 Dnr VALN 000022/2022 - 902 
Beslut om mottagare av försändelser och värdepost till valnämnden 2022 

VALN § 33 Dnr VALN 000020/2022 - 900 
Beslut om datum för utdelning av valmateriel till valdistrikten 2022 

VALN § 34 Dnr VALN 000023/2022 - 900 
Beslut om särskilt röstmottagningsställe 2022 

VALN § 35 DnrVALN 000021/2022- 900 
Beslut om insamlingar på valdagen samt partiernas valarbete vid vallokalerna 2022 

VALN § 36 DnrVALN 000024/2022 - 900 
Beslut om valnämndens preliminära rösträkning 2022 

VALN § 37 DnrVALN 000026/2022 - 900 
Anmälda delegationsbeslut 

VALN § 38 Dnr VALN 000004/2021- 900 
Informationsärenden 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Valnämnden 

Beslut 

2022-05-04 

VALN § 29 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 10 maj 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 



~ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Valnämnden 

Beslut 

2022-05-04 

VALN § 30 Dnr VALN 000003/2021- 900 

Godkännande av dagordningen 

Valnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande ändringar och tillägg: 

- Extra informationspunkt: Lägesrapport angående rekrytering av 
röstmottagare. 

4av 12 

- Beslut om verksamhetsskyddsanalys för allmänna val : ärendet utgår idag 
och tas istället upp som en informationspunkt. 

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

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



rTiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Valnämnden 

Beslut 

2022-05-04 5 av 12 

VALN § 31 Dnr VALN 000016/2022 - 902 

Beslut om röstmottagare vid förtidsröstning med begränsat 
tillträde (institutionsröstning) 2022 

Valnämnden beslutar: 

1. Röstmottagarna vid förtidsröstning med begränsat tillträde tjänstgör i 
grupper om tre och tre, en grupp på den norra sidan av kommunen och en 
grupp på den södra sidan. 

2. Följande personer utses till röstmottagare söndagen den 4 september 2022: 

Henrik Andersson, valsamordnare 
Johan Peterson, nämndsekreterare 
Jessica Arvidsson, utvecklingsledare 
Olof Nilsson, kanslichef 
Carolina Holgersson Ivarsson, utredare 
Carina Ericsson, planassistent 

3. Följande ersättare ska vara redo om ordinarie röstmottagare får förhinder: 

Belisa Berglund, ersättare i valnämnden 
Marianne Fredriksson, tidigare chefssekreterare i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Förslag till representanter för röstmottagning vid förtidsröstning med 
begränsat tillträde (tidigare kallat institutionsröstning), söndagen innan 
valdagen, på Skogsliden (Norr), Åsliden (Norr), Haga Park (Söder) och 
Almgården (Söder). Ordinarie röstmottagare utgörs av personal som är 
anställda av Båstads kommun. Röstmottagarna kommer att arbeta i team. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson och kanslichef 
Olof Nilsson 2022-05-02. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

ol 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2022-05-02 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: ValN 000016/2022 -902 

Tjänsteskrivelse 

Till: Valnämnden 

Beslut om röstmottagare vid förtidsröstning med begränsat tillträde 
(institutionsröstning) inför RKR-valen 2022 

Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar: 

1. Röstmottagarna vid förtidsröstning med begränsat tillträde tjänstgör i grupper om tre 
och tre, en grupp på den norra sidan av kommunen och en grupp på den södra sidan. 

2. Följande personer utses till röstmottagare söndagen den 4 september 2022: 

Henrik Andersson, valsamordnare 
Johan Peterson, nämndsekreterare 
Jessica Arvidsson, utvecklingsledare 
Olof Nilsson, kanslichef 
Carolina Holgersson lvarsson, utredare 
Carina Ericsson, planassistent 

3. Följande ersättare ska vara redo om ordinarie röstmottagare får förhinder: 

Belisa Berglund, ersättare i valnämnden 
Marianne Fredriksson, tidigare chefssekreterare i Båstads kommun 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Förslag till representanter för röstmottagning vid förtidsröstning med begränsat tillträde 
(tidigare kallat institutionsröstning), söndagen innan valdagen, på Skogsliden (Norr), Åsliden 
(Norr), Haga Park (Söder) och Alm.gården (Söder). Ordinarie röstmottagare utgörs av personal 
som är anställda av Båstads kommun. Röstmottagarna kommer att arbeta i följande team: 

Norr 
Henrik Andersson 
Johan Peterson . 
Jessica Arvidsson 

Söder 
Olof Nilsson 
Carolina Holgersson Ivarsson 
Carina Ericsson 

Dialog har förts med Vård och omsorg angående lämpliga dagar och tider för röstmottag
ningen. Röstmottagarna ska, i möjligaste mån, ges information från förvaltningen om hur 
man hanterar personer med exempelvis kognitiv svikt. 



Olof Nilsson 
Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Röstm ottagare / ersättare 
Suzanne Bilalli Madar, Vård och omsorg 
Åsa Teveldal, Vård och omsorg 

Henrik Andersson 
Nämndsekreterare 

Cecilia Santesson Gustafsson, Vård och omsorg 

2 (2) 



[riJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Valnämnden 

Beslut 

2022-05-04 

VALN § 32 Dnr VALN 000022/2022 - 902 

Beslut om mottagare av försändelser och värdepost 
till valnämnden 2022 

Valnämnden beslutar: 

Följande utses att var för sig ta emot och kvittera försändelser 
till valnämnden: 

Ann-Margret Kjellberg, valnämndens ordförande 
Henrik Andersson, valsamordnare 
Olof Nilsson, kanslichef 
Johan Peterson, nämndsekreterare 
Carolina Holgersson Ivarsson, utredare 

Beskrivning av ärendet Beslut om mottagare av försändelser och värdepost till valnämnden i 
samband med RKR-valen 2022. 

Sida 

6 av 12 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson och kanslichef 
Olof Nilsson 2022-05-02. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2022-05-02 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: ValN 000022/2022 -902 

Tjänsteskrivelse 

Till: Valnämnden 

Beslut om mottagare av försändelser och värdepost till val nämnden 

Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar: 

Följande utses att var för sig ta emot och kvittera försändelser till valnämnden: 

Ann-Margret Kjellberg, valnämndens ordförande 
Henrik Andersson, valsamordnare 
Olof Nilsson, kanslichef 
Johan Peterson, nämndsekreterare 
Carolina Holgersson Ivarsson, utredare 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut om mottagare av försändelser och värdepost till valnämnden i samband 
med RKR-valen 2022. 

Olof Nilsson 
Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Valkansliet 
Kontorsservice/Kundcenter 
PostNord Sverige AB 

Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 

1 (1) 



[riJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Valnämnden 

Beslut 

2022-05-04 

VALN § 33 Dnr VALN 000020/2022 - 900 

Beslut om datum för utdelning av valmateriel till 
valdistrikten 2022 

Valnämnden beslutar: 

1. Utdelning av valmateriel till valdistrikten äger rum onsdagen den 
7 september och torsdagen den 8 september 2022. 

2. Valkansliet får i uppdrag att boka in lämpliga tider med respektive 
val distrikt. 

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

Sida 

7 av 12 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson och kanslichef 
Olof Nilsson 2022-05-02. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



~ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Datum: 2022-05-02 

Handläggare: HenrikAndersson 

Dnr: ValN 000020/2022 -900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Valnämnden 

Beslut om datum för utdelning av val materiel till valdistrikten 
inför RKR-valen 2022 

Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar: 

1. Utdelning av valmateriel till valdistrikten äger rum onsdagen den 7 september och 
torsdagen den 8 september 2022. 

2. Valkansliet får i uppdrag att boka in lämpliga tider med respektive valdistrikt. 

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

Olof Nilsson 
Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till : 
Valkansliet 

Henrik Andersson 
Nämndsekreterare 

1 (1) 



ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Valnämnden 

Beslut 

2022-05-04 8 av 12 

VALN § 34 Dnr VALN 000023/2022 - 900 

Beslut om särskilt röstmottagningsställe 2022 

Valnämnden beslutar: 

Särskilt röstmottagningsställe på valdagen den 11 september 2022 ska vara 
Kommunkontoret i Båstad, sammanträdesrum Ingrid-Marie. Öppettiderna ska 
följa de ordinarie vallokalernas öppettider. 

Beskrivning av ärendet Valnämnden har att besluta om särskilt röstmottagningsställe under valdagen. 
Röstmottagningsstället används för mottagande av förtidsröster för väljare 
som inte kan ta sig till sin vallokal på valdagen. Eftersom kommunen har ett 
stort antal delårsboende är det av stor 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 där följer övriga vallokaler. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson och kanslichef 
Olof Nilsson 2022-05-02. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2022-05-02 

Handläggare: HenrikAndersson 

Dnr: ValN 000023/2022 -900 

Tjänsteskrivelse 1 (1) 

Till: Valnämnden 

Särskilt röstmottagningsställe på valdagen i samband med RKR-valen 2022 

Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar: 

Särskilt röstmottagningsställe på valdagen den 11 september 2022 ska vara Kommunkontoret 
i Båstad, sammanträdesrum Ingrid-Marie. Öppettiderna ska följa de ordinarie vallokalernas 
öppettider . 

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

Olof Nilsson 
Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Valkansliet 

Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 



[n.J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m Sida 

Valnämnden 

Beslut 

2022-05-04 9 av 12 

VALN § 35 Dnr VALN 000021/2022 - 900 

Beslut om insamlingar på valdagen samt partiernas valarbete 
vid vallokalerna 2022 

Valnämnden beslutar: 

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

2. All form av partipropaganda är förbjuden i vallokal, förtidsröstningslokal 
samt i direkt anslutande lokaler. Det är inte heller tillåtet att vistas inne i 
dessa lokaler med "symbolmärkta" kläder eller liknande. 

3. Partiernas valarbete vid vallokalerna får inte bedrivas i närheten av 
ingången till vallokalerna. Partiernas valfunktionärer ska se till att lämna en 
bra gångväg för de röstande och inte "gå på" de röstande med utdelning av 
sina valsedlar eller annat. En cirka fem meter bred passage ska garanteras 
från närmaste parkering till ingången. Utanför ingången till vallokalen ska en 
cirka tio meter bred plats tio meter ut samt en cirka fem meter bred 
gångväg kunna garanteras. Detsamma gäller för insamlingsbössor. 

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 beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson och kanslichef 
Olof Nilsson 2022-05-02. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2022-05-02 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: ValN 000021/2022 -900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Valnämnden 

Beslut om insamlingar på valdagen samt partiernas valarbete 
vid vallokalerna inför RKR-valen 2022 

Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar: 

1 (1) 

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

2. All form av partipropaganda är förbjuden i vallokal, förtidsröstningslokal samt i direkt 
anslutande lokaler. Det är inte heller tillåtet att vistas inne i dessa lokaler med "symbolmärkta" 
kläder eller liknande. 

3. Partiernas valarbete vid vallokalerna får inte bedrivas i närheten av ingången till 
vallokalerna. Partiernas valfunktionärer ska se till att lämna en bra gångväg för de röstande 
och inte "gå på" de röstande med utdelning av sina valsedlar eller annat. En cirka fem meter 
bred passage ska garanteras från närmaste parkering till ingången. Utanför ingången till 
vallokalen ska en cirka tio meter bred plats tio meter ut samt en cirka fem meter bred 
gångväg kunna garanteras. Detsamma gäller för insamlings bössor. 

Sammanfattning 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. 

Olof Nilsson 
Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till : 
Valkansliet 
Kundcenter 
Partiernas gruppledare 
Kommunikationsavdelningen 

Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 



[riJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Valnämnden 

Beslut 

2022-05-04 10 av 12 

VALN § 36 Dnr VALN 000024/2022 - 900 

Beslut om val nämndens preliminära rösträkning 2022 

Valnämnden beslutar: 

Valnämndens preliminära rösträkning genomförs onsdagen den 14 september 
2022 kl. 10.00 på kommunkontoret i Båstad. Delar av valnämnden och 
valkansliet kallas in för att genomföra rösträkningen. 

Beskrivning av ärendet Beslut om valnämndens preliminära rösträkning ( uppsamlingsräkningen eller 
tidigare "onsdagsräkningen") som äger rum veckan efter valet, allra senast 
den 15 september. Rösträkningen sker veckan efter valet och valnämnden 
föreslås kallas in, tillsammans med valkansliet, för att genomföra räkningen. 
Den preliminära rösträkningen är offentlig vilket innebär att räkningen ska 
vara öppen för allmänheten. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson och kanslichef 
Olof Nilsson 2022-05-02. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2022-05-02 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: ValN 000024/2022 -900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Valnämnden 

Beslut om valnämndens preliminära rösträkning 

Förslag til I beslut 
Valnämnden beslutar: 

Valnämndens preliminära rösträkning genomförs onsdagen den 14 september 2022 
kl. 10.00 på kommunkontoret i Båstad. Delar av valnämnden och valkansliet kallas in 
för att genomföra rösträkningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut om valnämndens preliminära rösträkning (uppsamlingsräkningen eller tidigare 
"onsdagsräkningen") som äger rum veckan efter valet, allra senast den 15 september. 
Rösträkningen sker veckan efter valet och valnämnden föreslås kallas in, tillsammans med 
valkansliet, för att genomföra räkningen. Den preliminära rösträkningen är offentlig vilket 
innebär att räkningen ska vara öppen för allmänheten. 

Olof Nilsson 
Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Valkansliet 
Valnämnden 

Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 

1 (1) 



[nJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Valnämnden 2022-05-04 

VALN § 37 Dnr VALN 000026/2022 - 900 

Anmälda delegationsbeslut 

Beslut Valnämnden beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Anmälda delegationsbeslut: 

· Remiss från justitiedepartementet - Yttrande på delegation. 

Justerandes si naturer 

Sida 

11 av 12 

Utdra sbes rkande 



i,fiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m Sida 

Valnämnden 2022-05-04 12 av 12 

VALN § 38 DnrVALN 000004/2021- 900 

I nformationsä renden 

Beslut Valnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Informationsärenden: 

a). Lägesrapport angående rekrytering av röstmottagare. Pia Svensson har 
tackat ja till att vara ordförande i val distriktet Hemmeslöv-Riviera. Ännu 
ingen ordförande klar i valdistriktet Östra Karup. Diskussion med valnämnden 
huruvida Rune Andersson kan godkännas att sitta med i detta distrikt. Om inte 
saken kan lösas på annat sätt ser nämnden att vissa undantag kan göras från 
den beslutade principen från förra sammanträdet. Erfarenheten och rutinen 
spelar en avgörande roll i sammanhanget och det börjar bli bråttom nu att få 
ordning på de sista delarna av valdistriktens bemanning innan de 
obligatoriska utbildningarna äger rum senare i vår. 

b ). Information inför kommande beslut om verksamhetsskyddsanalys för 
allmänna val. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 




