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2018-10-16
Valnämnden

Plats och tid

Ovríga deltøgønde

Justeringens tíd och
plats

Underskrifter

Rådhuset, Köping, klockan 1 3. 1 5-14.35

Protokolljusterare Kristina Lindblad

Lena Vilhelmsson (S)
Karl-Ivan Wiklund (S)
Fredrik Wikman (S)
Kristina Lindblad (MP)
Tore Segerström (M)
Lars Isaksson (C)
Anne Tjernberg (S)

Erscittare
Lennart Eriksson (L)
Anna-Carin Ragnarsson (KD)

Rådhuset, Köping, %18 - t0-23

Selcreterare Kajsa Landström

ordft)rande
v ordftirande
ersättare
ledamot
ledamot
ledamot
ersättare

Tirinstemrin
Kaj sa Landström, kommunsekreterare

Paragraf: 25- 1l

dþw¿ Uf(ft
Or dfor ande Lena,ty'ilhelmsson

tdçu,#.1Â
Justerare Kristina Lindblad

ANSLAGSBEVIS
Organ

Sammuntrddesdatum

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Valnämnden

2018-10-16

Døtumft)r ansløgs Døtumft)r
uppsliltande ansløgs nedtøgønde

Fö rvøringsp lats Jör proto ko llet Stadskansliet, Rådhuset, Köping

Underskrift

Carl Björnberg
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Valnämnden

vAL $ 2s

Val av protokolljusterare
Valnämnden beslutar

att utse Kristina Lindblad till att justera dagens protokoll.

vAL $ 26

Uppföljning av allmänna valet 2018; synpunkter / förbättringsområden
- Större och fler skyltar vid vallokalerna
- Skyltarna bör ha valmyndighetens logotype
- Utbildning av röstmottagare bör innehålla praktisk övning
- F.n extra (obligatorisk) utbildning für bara ordfüranden och vice ordftiranden i

vallokal, innehållande bl a;

- ordning i vallokal - ordna kö utanfür vallokal
- möblering av vallokal lor att få bättre logistik

(ev ta hjälp av säkerhetssamordnare)
- valskåirmarnas placering ftir att forhindra insyn
- budröstning
- valsedlarnas placering i valställ

- Dålig belysning i vissa vallokaler
- Positivt med valnämndens inspektionsrundor på valdagen - större insyn och bättre

fürståelse.

Sammanställning av valnämndens synpunkter under valdagen samt svar på enkät utskickad
till samtliga röstmottagare utdelas.

vAL $ 27

Förtidsröstningen, handhavande
Nära 50 % (7 949 personer) av alla röstande i Köpings kommun röstade under fiirtids-
röstningen, vilket medfürde att röstmottagarrra i vallokal hade svårt att hinna markera
alla ftlrtidsröster i röstlängden innan vallokalen stängde. Nåir klockan var 20.00 fick
flera valdistrikt börja med att markera klart ftirtidsröstande, innan röstsammanräkningen
kunde påbörjas. Detta medftirde att det tog lång tid innan röstrapporteringen kom igång.
Röstmottagning i Rådhuset, dit alla valdistrikt avlämnar sina röster efter slutfürd sam-
manräkning, höll på till klockan 03.30.

Beslut
Valnämnden beslutar

att uppdra till stadskansliet att undersöka med länsstyrelsen om det ¿ir tillåtet att gä igenom
och markera alla ñrtidsröster i röstlängderna redan på lördagen füre valdagen.

Proto

VU
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Valnämnden

vAL $ 28

Statistik
Valdeltagande i riksdagsvalet i Köpings kommun:
Valdeltagande i landstingsvalet i Köpings kommun:
Valdeltagande i kommunvalet i Köpings kommun:

16 554 personer:85,93 o/o

16 772 personer :82,15 Yo

16 895 personer :82,75 Yo

Antal mottagna ftirtidsröster i Köpings kommun: 7 830 stycken
- Biblioteket, Köping 3 450
- Biblioteket, Kolsva 945
- Rådhuset 3 097
- Himmeta skola I43 (såirskilt röstmottagningsställe på valdagen)
- Odensvigården l2l (särskilt röstmottagningsställe på valdagen)
- V Skedvi bygdegård 74 (särskilt röstmottagningsställe på valdagen)

7 830

Antal fiirtidsröster (inlämnade i Köping och i andra kommuner) till Köpings kommun:
7 949 stycken

vAL $ 29

Synpunkter på röstkorten
Många har framftirt synpunkter pä att öppettider ftir ftirtidsröstningslokaler inte framgick
av röstkortet.

Beslut
Valnåimnden beslutar

att presidiet får i uppdrag att framlora valnämndens åsikt om att ftirtidsröstningslokalernas
öppettider ska framgå av röstkortet.

vAL $ 30

önskemål från politiska partier i Köping
Politiska partier har framftirt önskemål om att ffi låimna namnvalsedlar till Rådhuset och att
dessa därefter distribueras ut till vallokalerna tillsammans med övrigt valmaterial.

Beslut
Valnämnden beslutar

att partierna bör kunna lämna ett 2'startkapital" om ca200 namnvalsedlar/vallokal till
Rådhuset veckan ftjre valet for distribution ut till vallokalerna, men att det sedan tir upp till
partiema att under valdagen åka runt till vallokalerna och fylla på med sina namnvalsedlar.

sterarnas

v>"
Utdragsbestyrkandesign



röprNcs KoMMUN
SAM MANTRAOESPNOTOKOLL
Datum

2018-10-16

4 (4)

Valnämnden

vAL $ 31

Valnämndens deltagande på valdagen
Sammantaget kände valnämnden att det var positivt och värdefullt attvara ute under
valdagen, som en hjälp och stöd till alla de som arbetade i vallokalerna samt att det gav

insyn och kunskap ft)r nåimndens ledamöter. Rekommenderar att man arbetar på samma

sätt kommande val.

VV
Utdragsbestyrkandesrgn


