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Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:13V
Det här nyhetsbrevet innehåller:
•

Utbildningsfilmer och handledning för röstmottagare finns på Valcentralen

•

Utbildning om säkerhet och bemötande för röstmottagare finns på Valcentralen

•

Klarmarkera röstkortsuppgifter

•

Omskrivning av antal på valsigill vid leverans

•

Kommunal folkomröstning på valdagen

Utbildningsfilmer och handledning för röstmottagare publicerade på
Valcentralen
Utbildningsfilmerna för röstmottagning vid förtidsröstning och i vallokal finns publicerade
på Valcentralen. Filmerna ligger under ingången ”Röstmottagare”. Handledningarna ligger
med filmerna, men också under ingången ”Kommun”. Välj sedan ”FEB – SEP” i tidslinjen
och därefter ”Handledningar och manualer”.

www.val.se
valadm@val.se
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Utbildning om säkerhet och bemötande för röstmottagare på Valcentralen
Nu finns också den kompletterande delen om bemötande och säkerhet för röstmottagare på
Valcentralen. De presentationer som nu ligger publicerade, innehåller dessa bilder.
Presentationen ligger även självständigt så att ni enkelt kan kopiera in dessa bilder i er egen
mall. Det finns en lärarhandledning som är publicerad under ”Valmaterial” i Valid.
Utbildningen är framtagen i samarbete med MSB och företaget Tesus. Under arbetet har vi
också inhämtat synpunkter från ett antal referenskommuner. Det kommer en fördjupande
webbutbildning i slutet av maj månad.
Vi har även gjort vissa uppdateringar på övriga sidor i presentationerna. Det är främst
mindre korrekturändringar. Vi vill dock göra er uppmärksamma på att det är nya
illustrationer på sidorna 22 och 23 i förtidsröstningen och sidorna 20 och 21 i
vallokalsutbildningen. Vi har också uppdaterat anteckningsfälten med förslag på när
respektive utbildningsfilm kan visas.
Ni hittar presentationerna på samma plats som innan: under ”FEB – SEP” i tidslinjen och
sedan ”Utbildning av röstmottagare”.

Klarmarkera röstkortsuppgifter
Den 31 maj är sista dagen för valnämnden att registrera och klarmarkera röstkortsuppgifter i
Valid. Informationen kommer visas på www.val.se och på röstkortet.
Ange det telefonnummer som väljarna kan nå kommunen på under hela perioden för
förtidsröstning till och med valdagen. Skriv gärna telefonnumret med riktnummer,
bindestreck, lokalt nummer enligt följande exempel: 010-575 70 00.

Omskrivning av antal valsigill vid leverans
Vid beställning av valmaterial i Valid så angav ni antal valsigill per styck. Inför packning av
materialet så har vi efter önskemål från distributören istället ändrat antalet så att det anges
per rulle.
Det totala antalet sigill som levereras blir detsamma. En rulle innehåller 50 valsigill. Har ni
beställt 200 valsigill kommer ni alltså få 4 rullar med 50 valsigill per rulle och i Valid kommer
det att stå att vi skickat 4 stycken.

Kommunal folkomröstning på valdagen
Om ni i er kommun planerar att ha en kommunal folkomröstning i samband med valdagen
den 11 september behöver kommunen samråda med Valmyndigheten. Samrådet ska ske
senast tre månader före folkomröstningen, vilket blir den 11 juni.
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Läs mer om kommunala folkomröstningar i samband med valdagen i kommunens
handbok, kapitel 19.

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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