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Valnämnden

Pløts och tid

Beslutønde

Ovríga deltøgønde Erscittare

Justerare Fredrik V/ikman

Justeringens tid och
pløts

Underskrifter

Rådhuset, Köping, kl 13.15 - 14.00

Lena Vilhelmsson (S)
Fredrik V/ikman (S)
Else-Marie Jonsson (S)
Cecilia Uggla (M)
Lennart Eriksson (L)
Lars Isaksson (C)
Fredrik Andersson (SD)

Köping, Rådhuset, 2019 - l)Z - Zb

Selcreterare Kajsa Landström

ordftirande
vice ordfürande
ledamot
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare

Tjänstemcin
Daniel Holmvin, kanslichef
Sandra Andersson, administratör
Kaj sa Landström, kommunsekreterare

Pørøgrøf I - 12

6;ÁL,*fu
d*!//,¿t-

Ordþrande Lena

Justerande Fredrik Wikman

utu(

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tilkännagivirs genom ansrag

Organ Valnämnden

Sømmøntrìidesdotum 2019-02-lg

Ï;'Åi,f;å"'"r' 2qq-6 -p r Døtumrör/) 
anslags nedtagande

Fö rvøríngsp lats fö r p roto kol/ef gf ¿dslçansliet, Rådhuset, Köping

2on-os -26

Underskrift

Carl Björnberg



xöplNcs KoMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Datum

2019-02-18
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Valnämnden

VAL $ 1 pnr20I9t

Val av protokolljusterare

Beslut
Valnämnden beslutar

att utse Fredrik V/ikman till att justera dagens protokoll.

VAL $ 2 Dnr20t9t

Valinformation / nyheter inför Ep-valet
Val till Europaparlamentet hålls söndagen den 26 maj 2019.

Valsöndagen ska vallokal hålla öppet mellan 0g.00 och 21.00.
Förtidsrösning ska organiseras fran och med 8 maj till och med 26 maj och hålla öppet alla
dagar.

Organisation: Central valmyndighet

J
Regional valmyndighet : länsstyrelsen

J
Lokal valmyndighet : valnåimnden

Nyhet: Från och med valet till Europaparlamentet den26 maj 2019 kommer det att ställas
krav på att platsen ftjr valsedlar vid en röstnings- eller vallokal ska vara avskåirmad från
insyn från andra väljare.

Beslut
Valnämnden beslutar

att notera informationen till protokollet

VAL $ 3 pnr2}tï/

valkansli samt information om rekrytering av röstmottagare
Förslag till Valkansli: Daniel Holmvin, kanslichef

Kaj sa Landström, kommunsekreterare
Sandra Andersson, administratör
Carl Björnberg, administratör

Rekr¡ering av röstmottagare: hittills har ca 80 personer anmält sitt intresse. Extern
annonsering på kommunens hemsida fürbereds. Totalt krävs ca 150 personer som arbetar
under valdagen.

srgn Utdragsbestyrkande



xÖpINGs KoMMUN SAMMANTRAoESpRoToKoLL
Datum

2019-02-18
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Valnämnden

+

Beslut
Valnämnden beslutar

att kommunens valkansli utgörs av Daniel Holmvin, Kajsa Landström, Sandra Andersson
och Carl Björnberg

samt att notera information beträffande rekr¡ering av röstmottagare.

VAL $ 4 Dnr20l9l

Fastställande av vallokaler 2019
Förslag på vallokaler vid valet till Europaparlamentet 2019

Valdistrikt

19830101
19830102
1 9830 I 03

19830104
1983010s
19830106
19830107
I 98301 08
19830109
198301 10

198301 1 1

19830422
19830423
19830625

Byjorden-Odensvi
Karlsdal
Tunadal
Karlberg
Skogsborg
Nyckelberget
Elund-Ållesta
Östanås
Ullvi
Nygård-Skogsbrynet
Hästhagen- Sko gshöj den-Himmeta-Bro
Kolsva Öster
Kolsva Väster
Munktorp

Vallokal

Scheeleskolans matsal
Nordlund, samlingssalen Algen
Tunadals servicehus, samlingssalen
Karlbergsskolans matsal
Folkets Park, konsertsalen
Nyckelbergsskolans matsal
Elundskolans bibliotek
Folkets Hus, Smaragden
Ullvigymnasiet, aulans foaj é
Skogsbrynsskolans matsal
Nibbleskolans matsal
Malmaskolans matsal
Biblioteket, Hanna Björnemosalen
Kommunalhuset, samlingssalen

Beslut
Valnämnden beslutar

att fastställa vallokaler 2019 enligt ftireliggande förslag.

VAL $ 5 Dnr20l9l

Faststäl lande av förtids röstn i ngs lokaler samt tider för öppethål lande
Förslag på ft rtidsröstningslokaler samt öppettider 20 1 9-05-08 - 2019 -05 -26:

Rådhuset måndag-onsdag, fredag
torsdag
lördag-söndag
valdagen, 2019-05-26

kI08.00-16.00
kI08.00-19.00
kl 10.00-14.00
kI08.00-21.00

Protokolljçsterarnas sign

ú/y l*J
Utdragsbestyrkande



KÖPINGS KOMMUN
SAMMANTRROES P ROTOKOLL
Dâtum

20t9-02-18

4 (7)

Valnämnden

+

- Biblioteket, Köping måndag-torsdag k109.30-19.00
fredag k109.30-18.00
(anpassning till bibliotekets öppettider)

- Biblioteket, Kolsva måndag, tisdag, torsdag kl 13.00-19.00
onsdag, fredag kl 10.00-17.00
(anpassning till bibliotekets öppettider)

Beslut
Valnämnden beslutar

att fastställa fürtidsröstningslokaler samt öppettider für dessa enligt ftireliggande ftirslag

VAL $ 6 Dnr20l9l

Arvode till valförrättare
Sammanträdes-/fürrättningsarvodet ftir ftirtroendevalda uppgår 2019 till167 kronor per
timma (0,25 o/o av riksdagsmannaarvodet). Valnämndens kansli ftjreslår att samma tim-
ersättning utgår till röstmottagare i samband med EP-valet 2019. Ersåittningen utgår också
vid utbildningstillftillet.

Valnåimndens kansli ftjreslår att ftiljande arvoden, utöver timersättningen, på valdagen, ska
utgå till:

- ordftirande i valdistrikt 2 000 kr
- v ordftirande i valdistrikt I 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 ordfürande, vaktmästare samt
reserver som inte blir inkallade under EP-valet 2019 i enlighet med kansliets ftirslag.

VAL $ 7 Dnr20l9l

Am bulerande röstmottagn ing, information
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 for 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

Proto

ffi"'""i
Utdragsbestyrkandesign



rÖpINGs KoMMUN SAM MANTNAOCS P ROTOKOLL
Datum

2019-02-18

5 (7)

Valnämnden

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

Den ambulerande röstmottagningen ska organiseras under hela ftirtidsröstningsperioden,
8 maj - 26 maj 2019. Lämpligt är att den ambulerande röstmottagningen knyts till en
ftirtidsröstningslokal, till vilken rösterna lämnas in (Rådhuset).

Ambulerande röstmottagning ska kunna beställas via telefon.

Kommunen ansvara själv ftr 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 (på Angslund/Hagaberg,
Nygården, Lasarettet, Sorbygården, Ekliden)

Beslut
Valnämnden beslutar

att notera informationen till protokollet.

VAL $ 8 Dnr20I9l

Särski lda röstmottag n i n gsstäl len på va ldagen, i nformation
Vid höstens allmänna val anordnades såirskilda röstmottagningsställen på valdagen i:

- Himmeta skola, kl 10.00-14.00
- V Skedvi bygdegard, kl 10.00-14.00
- Odensvigården, kl 10.00-14.00

Beslut
Valnämnden beslutar

att notera informationen till protokollet.

VAL $ 9 Dm20l9l

Valsedlarnas placering i vallokal, organiserande i vallokal samt distribution
av övriga partiers valsedlar
Förslag på valsedlarnas placering i valsedelsställ: Alfabetisk ordning, räknat uppifrån
vänster och ner.

Ordftiranden ftireslar att nåimnden ger presidiet i uppdrag att tillsammans med val-
kansliet inspektera samtliga vallokaler ft)r att studera bästa möjliga placering av
valsedelsställ i respektive vallokal.

Protokol Utdragsbestyrkande



XÖpINcs KoMMUN SAM MANTnAoespnoToKoLL
Datum

2019-02-t8
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Valnämnden

Beslut
Valnämnden beslutar

att valsedlarna ska placeras enligt ftreliggande ftirslag

att uppdra till presidiet att tillsammans med valkansliet inspektera samtliga vallokaler für
att studera bästa möjliga placering av valsedelsställ i respektive vallokal

samt att beträffande distribution av valsedlar från andra partier, vilka ej leveraras av val-
myndigheten, där får partierna själv ombesörja distributionen av valsedlar till respektive
vallokal.

VAL $ 10 Dnr20t9t

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

Beslut
Valnämnden beslutar

att valnämnden ska delta på valdagen och genomftira vallokalsbesök.

VAL $ 11 Dnr 20t9t

Valnämndens sammanträdesplan 201 I
Datum Ärenden (preliminärt)

7 marsn kI 13.15 - särskilda röstmottagningsställen på valdagen
- Bemyndigande ftir utkvittering av ftirtidsröster
- Utbildning av röstmottagare
- Förordnande av ambulerande röstmottagare
- Onsdagsråikningen, deltagande

April - Förordnande av röstmottagare

Juni/augusti - Uppftiljning, statistik, utvärdering
- Avsluta valet

Beslut
Valnämnden beslutar

att fastställa ovanstående sammanträdesplan for 2019

Protokollj Utdragsbestyrkande
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Valnämnden

VAL $ 12 Dnr20l9l

Omval till kommunfullmäktige Falun - fcirtidsröstning
Omval till kommunfullmäktige i Falun ska genomftiras söndagen den 7 april2}lg.

Det medftiraattallakommuner måsta ordna med ftirtidsröstning enligt 4 kap. 23$
vallagen. Förtidsröstningen är fürkortad till tio dagar ftire valet och minst en lokal i
varje kommun måste hålla öppet. Exakta dagar och öppettider är upp titl varje kommun
att bestämma utifrån väljanas håinsyn.

Förslag ftlr Köpings kommun:
Förtidsröstning anordnas i Rådhuset, måndag-fredag, under perioden 28 mars -7 april

Öppettider: måndag-torsdag kl08.00-12.00, 13.00-17.00
fredag kI08.00-12.00, 13.00-16.00

Beslut
Valnåimnden beslutar

att fastställa ftireliggande ft)rslag på anordnande av ftirtidsröstning fiir omvalet i Falun.

q\J
Utdragsbestyrkandesign


