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Valnämnden

Pløts och tíd

Beslutande

Ovríga deltagønde

Justerøre

Justeríngens tid och
plats

Underskrifter

Rådhuset, Köping, kl 13.15 - 14.15

Lena Vilhelmsson (S)
Karl-Ivan Wiklund (S)
Else-Marie Jonsson (S)
Kristina Lindblad (MP)
Tore Segerström (M)
Lars Isaksson (C)
Karolina Glogowska (SD)

Erscittøre
Fredrik Wikman (S)
Lennart Eriksson (L)

Karl-Ivan V/iklund

Köping, Rådhuset,2018- On -28

Tjdnstemrin
Fredrik Alm, kanslichef
Kaj sa Landström, kommunsekreterare

Pørøgrøf 10 - 18

ordfürande
v ordfürande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Sekreterare

OrdJörande Lena Vilhelmsson

Kajs4 Landström,"d*^ m
lt¿zu/,,,/

Justerande Karl-Ivan Wiklund

ANSLAGSBEVIS
0rgan

Sammøntrüdesdøtum

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Valnåimnden

201 8-05-1 5

Datumför anslags DatumJör
uppstittande anslags nedtagønde

Förvaríngsp lats Jö r prolo ko llet Stadskansliet, Rådhuset, Köping

Underskríft

Carl Björnberg



l:ï:Í:-rci¡¡EtlG

r.tr KOPINGS KOMMUN
t'r'l

SAM MANTRAOTSPNOTOKOLL
Datum

201 8-05-1 5

2 (5)

Valnämn¡lan

VAL $ 10 Dnr 2018/

Val av protokolljusterare
Valnämnden beslutar

att utse Karl-Ivan V/iklund till att justera dagens protokoll

vAL $ 11 Dnr 2018/

Valplanering, informat¡on
Kanslichefen informerar om atf ca 150 röstmottagare behöver engageras under valdagen.
Annonsering har skett både intemt och externt. För närvarande har ca 150 personer anmält
intresse, men ytterligare personer i reserv behövs.

Samtliga röstmottagare (även reserver) måste genomgå utbildning.

Utbildning kommer att anordnas vid 4 tillftillen;

- tisdag 2818 kl 15.00-17.00 samt 18.00-20.00 i Forum, Globen
- torsdag 30/8 kl 15.00-17.00 samt 18.00-20.00 i Forum, Globen

Den 15/8 anordnas utbildning ftir de som ska arbeta med ftirtidsröstningen.

Ambulerande röstmottagare ersätter tidigare institutionsröstning på Sorbygarden, Ekliden
och Ängslund. Kommunala handikapprådet har framftirt önskemål om att boka ftirtidsröst-
ningstillftille genom ambulerande röstmottagare även på Rosendal. Ambulerande röstmot-
tagare kommer att besöka ovan nämnda äldreboenden under 2-3 timmar en vardag, veckan
ftire valet. Schema kommer att upprättas och kommuniceras.

Beslut
Valnämnden beslutar

att notera informationen till protokollet

VAL $ 12 Dnr20l8l

Bemyndiganden för utkvitter¡ng av förtidsröster
Förtidsröster från utlandet och andra kommuner distribueras till Köpings kommun via
PostNord. PostNord kräver valnämndsbeslut på vilka personer som bemyndigas att
kvittera ut fürtidsröster.

Valnåimndens kansli ftireslår att personal på stadskansliets kanslienhet bemyndigas.

Beslut
Valnåimnden beslutar

att bemyndiga Fredrik Alm, Kajsa Landström, Carl Björberg, Annika Larsson, Anne
Alamaa, Anette Johansson och Per Wadlin att kvittera ut ftirtidsröster från Post Nord.

sign

frz¿
Utdragsbestyrkande
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Valnämnden

+

VAL $ 13 Dnr 2018/

Rekryteri n g av röstmottagare, i n riktni ngsbesl ut
Inftir genomftirandet av valet 2018 behöver valnämnden ftirordna ca 150 röstmottagare.
I Vallagen finns inga riktlinjer kring vem som kan tjänstgöra som röstmottagare. I
Valmyndighetens Handbok- kommunens uppgifter vidvalen 2018 ftwts dock vissa
rekommendationer;

"Vem som helst kan arbeta som röstmotlagare, ett rimligt krav är dock att personen är över l8 år".

"Rekr¡eringen av röstmottagare verkar inte vara något större problem. Praxis varierar dock i
vissa avseenden. T ex rekryterar vissa valnämnder inte personer med politisk ankn¡ning . En
gräns som Vallagskommittén dock anser vara befogad är att en person som kandiderar på lista
inte ska vara röstmottagare".

Beslut
Valnåimnden beslutar

att ftilja Valmyndighetens och vallagskommitténs rekommendationer vid fiirordnande av
röstmottagare med justeringen att en person som kandiderar pâ lista bör inte vara röst-
mottagare.

vAL $ 14

Arvode till valförrättare
Sammanträdes-/fürrättningsarvodet ftir ftirtroendevalda uppgår 2018 till 163,50 kronor per
timma (0,25 % av riksdagsmannaarvodet). Valnämndens kansli ftireslår att samma tim-
ersättning utgår till röstmottagare i samband med valet 2018. Ersättningen utgar också vid
utbildningstillftillet.

Valnämndens kansli ftireslår att ftiljande arvoden, utöver timersättningen, på valdagen, ska
utgå till:

- ordftirande i valdistrikt 2 000 kr
- v ordforande i valdistrikt 1 500 kr
- vaktmästare i vallokal 1 500 kr + 700 kr per ytterligare vallokal
- reserv som inte blir inkallad 500 kr (ourersättning)

Beslut
Valnämnden beslutar

att fastställa arvoden till röstmottagare, ordfürande, vice ordftirande, vaktmästare samt
reserver som inte blir inkallade under valet 2018 i enlighet med kansliets ftlrslag.

Dnr 2018/

""*"ffi-1"''/ror'l 
1

Utdragsbestyrkande
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VAL $ 15 Dnr 2018/

Särski lda röstmottag n i ngsstäl len på valdagen
Vid tidigare val har såirskilda röstmottagningsställen, kl 08.00-l 1.00 och 13.00-16.00,
på valdagen ordnats i:

- Himmeta skola (valdistrikt: Hästhagen-Skogshöjden-Himmeta-Bro)
- V Skedvi bygdegård (valdistrikt: Kolsva Väster)
- Odensvigården valdistrikt: (Byjorden-Odensvi)

Rösterna som lämnas vid dessa röstmottagningsställen blir ft)rtidsröster som ska tran-
sporteras till ordinarie vallokal och hanteras dÊir under valdagen. Detta skapar en extra
administration då ftirtidsrösterna anländer sent till vallokalerna, vilket medftir att val-
distrikt inte hinner granska alla ftirtidsröster innan vallokalerna ståinger.

Valnåimndens kansli har därtill haft vissa svårigheter med att rekrytera erfarna ord-
ftiranden och vice ordftiranden till valdag och ftirtidsröstning.

Förtidsröstningen vid 2018 års val har utökats och valnåimnden ger möjlighet till att
ftirtidsrösta alla dagar under fÌirtidsröstningen, frän22 augusti till och med 9 september

Mot bakgrund av att möjligheten till att ftirtidsrösta har utökats och att upplägget med
särskilda röstmottagningsställen har de administrativa konsekvenser som ovan nåimnts
ftireslår valnämndens kansli att inte genomfüra särskild röstmottagning på valdagen
2018.

Beslut
Valnåimnden beslutar

att anordna särskilda röstmottagningsställen i Himmeta skola, i V Skedvi bygdegård och i
Odesvigården, men endast under ett 4-timmarspass, klockan 10.00-14.00.

VAL $ 16 Dnr 2018/

Valsedlarnas placering i vallokal
Förslag: Alfabetisk ordning, räknat uppifrån v?inster och ner.

Beslut
Valnämnden beslutar

att valsedlarna ska placeras enligt fiireliggande ftirslag.

Protokolljust¡rarnas sign

d/fl frzz/l
Utdragsbestyrkande
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Valnämn¡lan

+

VAL $ 17 Dnr 2018/

Valnämndens deltagande under valdagen och ¡ onsdagsräkningen
Valdagen: önskvärt om valnämnden åker runt och besöker de olika vallokalerna under
dagen.

Onsdagsräkningen: önskvärt att valnämndens ordfürande och vice ordftirande nåirvarar
och övervakar rösträkningen.

Beslut
Valnåimnden beslutar

att uppdra till valnämndens kansli att dela upp valnämnden i mindre grupper och göra ett
schema ftir vallokalsbesök under valdagen

samt att onsdagsräkningen övervakas av ordftirande och vice ordfürande.

vAL $ 18 Dnr20181232

Förordnande av dataskyddsombud
Den 25 maj 2018 upphör personuppgiftlagen (PuL) och ersätts av dataskyddsftirord-
ningen (GDPR). Detta innebär att uppdraget som personuppgiftsombud upphör och att
respektive personuppgiftsansvarig myndighet ska utse ett dataskyddsombud.

Kommuncheferna i Köping, Arboga och Kungsör samt administrativ chef ftir Västra
Mälardalens Kommunalförbund har enats om att föreslå kommunernas gemensamma
IT-strateg, Per Wadlin, som dataskyddsombud ftlr Köpings, Arbogas och Kungsörs
nämnder, bolag och ftirbund.

Beslut
Valnåimnden beslutar

att entlediga Ann Karlsson, Västra Mälardalens Kommunalftirbund, som person-
uppgiftsombud

att ftirordna Per Wadlin, Köpings kommun, som dataskyddsombud ftir valnämnden

út arrnäla beslutet till Datainspektionen

samt att besluten gäller från och med 2018-05-25 då dataskyddsfürordningen ersätter
personuppgiftslagen.

Protokollj

ffirî'*lt¿'
Utdragsbestyrkande


