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Datum
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Valnämnden

Pløts och tid

Beslutande

Justeríngens tíd och
plats

Underskrífter

Ovrigø deltagande Ersättare

fusfurøre

Rådhuset, Köping, kl 13.15 - 16.00

Lena Vilhelmsson (S)
Markus Nyberg (S)
Else-Marie Jonsson (S)
Shadrach Akpone (V)
Lennart Eriksson (L)
Lars Isaksson (C)
Karolina Glogowska (SD)

Else-Marie Jonsson

Köping, Rådhuset, 2018- 02 -n

Selveterare sa Landström

'L/4"

Ordförande Lena Vilhelmsson

ordftirande
ersättare
ledamot
ersättare
ersättare
ledamot
ledamot

Tjcinstemdn
Fredrik Alm, kanslichef
Annika Larsson, administratör, $ 2
Kaj sa Landström, kommunsekreterare

Parøgrøf | -9

.*,¿:I UL¿.¿¿L

{J,tt'rl/w
Justerande Else-Marie

ANSLAGSBEVIS
Organ

Sammantrlìdesdatum

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Valnämnden

2018-02-21

Datumför ønslags Dalumfôr
uppsltttande anslags nedtøgande

Fönarìngsplats för protokol/¿, Stadskansliet, Rådhuset, Köping

Underskríft

Carl Björnberg
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Detum

20r8-02-21
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Valnämnden

VAL $ 1 Dnr20l8l

Val av protokolljusterare

Beslut
Valnämnden beslutar

att utse Else-Marie Jonsson till att justera dagens protokoll.

VAL$2 Dnr20l8/

Val utbi ld n i n g/i nformation
Regeringsforrnen: - val vart 4:e âr

- 349 mandat i Riksdagen

Kommunallagen: - rösträtt till kommunfullmäktige
- nya kommunfullmäktige tillträder den 15 oktober valåret

Vallagen: - val2:a söndagen i september (9 september 2018)

Organisation: Central valmyndighet
J

Regional valmyndighet : länsstyrelsen

J
Lokal valmyndighet : valnämnden

Valsöndagen ska vallokal hålla öppet mellan 08.00 och 20.00.
Förtidsrösning ska organiseras från och med22 augusti till och med 9 september och hålla
öppet alladagar.

Nyheter: - jämkande uddatalsdevisom såinks från 1,4 till 1,2

- 2 o/o-span till kommunfullmåiktige
- alla som arbetar i vallokal måste genomgå utbildning

Beslut
Valnåimnden beslutar

att notera informationen till protokollet

sign

E!4J'
Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRADES PROTOKOLL
Datum

2018-02-21
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,l
Valnämnden

VAL $ 3 Dttr2}lBl

Fastställande av vallokaler 2018
Förslag på vallokaler vid de allmänna valen 2018:

Valdistrikt Vallokal

19830101
19830102
19830103
19830104
19830105
19830106
19830107
19830108
19830109
198301 10

198301 1 1

19830422
19830423
19830625

Rösfóe-
rättigade
(170301)

1 800
r 646
1 481

1 501

| 312
1 551
| 604
| 453
1 065
1 115
| 602
| 2t2
r 507

I 429
20 278

Byjorden-Odensvi Scheeleskolans matsal
Karlsdal Nordlund, samlingssalen Älgen
Tunadal Tunadals servicehus, samlingssalen
Karlberg Karlbergsskolans matsal
Skogsborg Folkets Park, konsertsalen
Nyckelberget Nyckelbergsskolans matsal
Elund-Ä,llesta Elundskolans bibliotek
Östanås Folkets Hus, Smaragden
Ullvi Ullvigymnasiet, aulans foajé
Nygård-Skogsbrynet Skogsbrynsskolans matsal
Hästhagen-skogshöjden-Himmeta-Bro Nibbleskolans matsal
Kolsva Öster Malmaskolans matsal
Kolsva Väster Biblioteket, Hanna Björnemosalen
Munktorp Kommunalhuset, samlingssalen

Beslut
Valnämnden beslutar

att fastställa vallokaler 2018 enligt ftreliggande förslag.

VAL $ 4 Dnr20l8l

Faststäl lande av förtids röstn i n gs loka ler samt tider för öppethål lande
Förslag på ftirtidsröstningslokaler samt öppettider 2018-08-22 - 2018-09-09:

Rådhuset

- Biblioteket, Köping måndag-fredag

- Biblioteket, Kolsva

måndag-onsdag, fredag
torsdag
lördag-söndag
valdagen, 201 8-09-09

måndag-onsdag, fredag
torsdag

kl08.00-16.00
kI08.00-19.00
kl 10.00-14.00
k108.00-20.00

kl 10.00-16.00

kl 13.00-16.00
kl 13.00-19.00

Beslut
Valnämnden beslutar

att fastställa ftirtidsröstningslokaler samt öppettider für dessa enligt ftireliggande fürslag.

t-
l--

-wJ
Utdragsbestyrkandesign
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Valnämnden

vAL$s Dnr 2018/

Am bulerande röstmottagn ing, i nformation
Kommunal bud har tagits bort och ersätts av ambulerande röstmottagare.

Den som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta sig till ett
röstmottagningsställe kan lämna sin valsedel till ambulerande röstmottagare (7:l + 3a VL).

Det är obligatoriskt ftir kommunen att anordna ambulerande röstmottagning och den

ambulerande röstmottagningen ska bestå av minst 2 personer. Skillnaden mellan tidigare
kommunala bud och nyinrättad ambulerande röstmottagning åir att röstmottagare har en

lagreglerad tystnadsplikt (: myndighetsutövning / Offentlighet- och sekretesslagen), och
får hjälpa en väljare att göra iordning rösten, vilket ett bud inte får.

Den ambulerande röstmottagningen ska organiseras under hela förtidsröstningsperioden,
22 augusti - 9 september 2018. Lämpligt är att den ambulerande röstmottagningen knyts
till en ftirtidsröstningslokal, till vilken röstema lämnas in.

Ambulerande röstmottagning ska kunna beställas via telefon.

Kommunen ansvara själv ftir information om ambulerande röstmottagning.

Köpings kommun planerar att ordna den ambulerande röstmottagningen på sådant sätt att
den även kan ersätta den tidigare s k institutionsröstningen þå Angslund/Hagaberg,
Nygården, Lasarettet, Sorbygården, Ekliden)

Beslut
Valnämnden beslutar

att notera informationen till protokollet.

vAL$6 Dnr 2018/

Särskilda röstmottagningsställen på valdagen, information
Vid tidigare val har slirskilda röstmottagningsställen på valdagen ordnats i:

- Himmeta skola
- V Skedvi bygdegård
- Odensvigården

Kan särskilda röstmottagningsställen på valdagen ersättas av ftinidsröstning och
ambulerande röstmottagning ?

Beslut
Valnämnden beslutar

att notera informationen till protokollet.

P sign

t-wah 'r*\
Utdragsbestyrkande



KOPINGS KOMMUN
SAM MANTNAOESPROTOKOLL
Datum

20t8-02-21
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Valnämnden

+

VAL$7 Dnr2018/

Valutbildning på Länsstyrelsen
Länsstyrelsen i Västmanlands län bjuder in länets valnåimnder och valhandläggare till en

dags valutbildning/valinformation onsdagen denT mars 2018 i Västerås;

- kl }g-l2valutbildning/information
- kl 13-15 fokus på säkerhet (Polisen deltar och informerar)

Köping har 7 platser till sitt ftirfogande

Beslut
Valnämnden beslutar

att notera informationen till protokollet

samt att erbjuda utbildningsplatserna till de ledamöter och ersättare som inte hade

möj lighet att närvara vid dagens valutbildning/information.

VAL $ 8 Dnr20l8l

Valplanering, informat¡on
Kanslichefen informerar om att ca 150 personer behövs ftir att bemanna vallokaler och
ftirtidsröstning.

1. En intresseanmälan åir utskickad till tidigare röstmottagare. Sista anmälningsdag:2812
Nuläge: ca 75 personer har anmält intresse.

2. Annonsera intern efter röstmottagare på kommunens intranät.
3. Annonsera extemt (om det behövs)

Beslut
Valnämnden beslutar

att notera informationen till protokollet.

U

sterarnas

E.I(J
Utdragsbestyrkandesrgn
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KOPINGS KOMMUN

SAMMANTRÄOESPNOTOKOLL
Datum

20t8-02-21

6 (6)

Valnämnden

VAL$9 Dnr2018/

Valnämndens sammanträdesplan 201 I
Datum Arenden (preliminärt)

22 maj, kl 13.15

L5 augusti, kl 13.15

16 oktober, kl 13.15

- Särskilda röstmottagningsställen på valdagen
- Arvoden ftir valftirrättare
- Bemyndigande ftir utkvittering av ftirtidsröster
- Valsedlarnas placering/organiserande i vallokal
- Onsdagsråikningen, deltagande

- Utbildning av samtliga valftirrättare
- Förordnande av ambulerande röstmottagare
- ftirordnande av valfü rrättare/röstmottagare

- Uppftiljning, statistik, utvåirdering
- Avsluta valet

Beslut
Valnämnden beslutar

att fastställa ovanstående sammanträdesplan ftir 2018.

srgn

ffiË""terarnas
È-íJ

Utdragsbestyrkande


