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Det här nyhetsbrevet innehåller:
•

Publicering av informationsmaterial på Valcentralen

•

Valmyndighetens grafiska profil och mallar för egen produktion

•

Information om covid-19 på Valcentralen

•

Digital introduktionsutbildning om valsäkerhet

•

Erfarenheter från genomförda workshoppar i valsäkerhet

Publicering av informationsmaterial på Valcentralen
Under första delen av april kommer Valmyndighetens informationsmaterial inför valen 2022
att börja publiceras på valcentralen. Följande material publiceras som pdf-filer för
nedladdning:
•

Att rösta – informationsblad med övergripande information om rösträtt och hur man
röstar i valen 2022.

•

Affischer i större format för tryck (A1): Rösta i vallokal på valdagen, Förtidsrösta,
Personrösta.
o Det är dessa affischer som ni har kunnat beställa från Valid.

•

Affischer för utskrift (A3/A4): Affischer med instruktion för de olika stegen vid
röstning i vallokal/röstningslokal.

•

Valhemligheten - informationsblad (kommer publiceras senare under våren).

Informationsbladen Att rösta och Valhemligheten kommer finnas översatta till de nationella
minoritetsspråken samt de 20 största invandrarspråken. De kommer därmed att finnas
tillgängliga på cirka 30 språk.
På Valcentralen läggs samtliga språkversioner ut som pdf-filer för nedladdning och på val.se
läggs även informationen Att rösta upp som text på sidan med information på andra språk.
På val.se finns även övergripande information på lättläst svenska och på teckenspråk.
Teckenspråksöversättningarna är uppdaterade och nya versioner kommer att läggas upp i
början av april.

Valmyndighetens grafiska profil och mallar för egen produktion
På sidan Valkommunikation på Valcentralen finns information kring Valmyndighetens
grafiska profil. Här finns även mallar och designelement som kan laddas ner och användas
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för att skapa eget material för skyltning av röstningslokaler. Tipsa gärna era kommunikatörer
om denna sida!
Valmyndigheten har inte tagit fram någon specifik etikett/logo för valen 2022 inom den
grafiska profilen.

Information om covid-19 på Valcentralen
Åtgärder och restriktioner relaterade till covid-19 har den senaste tiden successivt avvecklats
i Sverige. Valmyndigheten bedömer trots detta att det finns ett behov av att
valadministrationen vidtar åtgärder för att säkerställa att valgenomförandet upplevs som
tryggt. Hela valadministrationen behöver även ha beredskap för en situation med ökad
smittspridning och nya varianter av viruset.
Information kring kommunernas förberedelser relaterade till covid-19 finns att ta del av
under sidan Praktiska förberedelser på Valcentralen. Valmyndigheten redogör där för sin
bedömning, kommer med rekommendationer och råd samt svarar på ett antal vanliga frågor.

Digital introduktionsutbildning om valsäkerhet
I slutet av 2021 lanserade Valmyndigheten en digital introduktionsutbildning om valsäkerhet
som följdes upp av regionala workshoppar på temat valsäkerhet och verksamhetsskydd. En
inbjudan gällande den digitala introduktionsutbildningen gick ut per mejl till alla valnämnder.
Kontakta gärna Valmyndigheten via valadm@val.se för att få tillgång till utbildningen om ni
i er kommun ännu inte tagit del av den.

Erfarenheter från genomförda workshoppar i valsäkerhet
Valmyndigheten efterfrågade tips, råd och erfarenheter avseende valsäkerhet i samband med
de workshoppar som vi genomförande i samarbete med länsstyrelserna under december och
januari. Alla inkomna svar har sammanställts i ett PM som bifogas detta nyhetsbrev. Stort
tack till alla som delat med sig och bidragit till sammanställningen.
Valmyndigheten har även tagit fram en mall för verksamhetsskyddsanalys som också
bifogas. Mallen är inspirerad av en gemensam verksamhetsskyddsanalys som genomförts av
kommunerna i Värmland i samarbete med Valmyndigheten. För att ta del av det arbetet kan
ni kontakta valadm@val.se.
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Har du missat tidigare nyhetsbrev?
Gå in på Valcentralen för att se tidigare publicerade nyhetsbrev från såväl 2021 som 2022.

Med vänliga hälsningar
Valmyndigheten
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