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Det här nyhetsbrevet innehåller:
•

Webbseminarium om köhantering och antagonistiska hot

•

Inga inbäddade filmer i utbildningspresentationerna

•

Registrering av mobila röstningslokaler i Valid

•

Sök i valtillfällets röstlängd

•

Valmyndighetens sociala kanaler

Webbseminarium om köhantering och antagonistiska hot
Det webbseminarium som anordnades den 3 maj tillsammans med Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) på temat köhantering och antagonistiska hot var både
välbesökt och uppskattat.
Valmyndigheten har därför beslutat att genomföra samma seminarium vid ytterligare ett
tillfälle för de som inte hade möjlighet att delta vid det första tillfället. Under seminariet
kommer kunskap delges om vad man kan göra för att avskräcka, försvåra, upptäcka och
hantera antagonistiska hot samt vad som styr beteendet i en kö, hur köer kan påverkas och
vad som egentligen är en "god kö". Inbjudan till det nya föreläsningstillfället ligger bifogad
till detta nyhetsbrev. Det krävs ingen föranmälan.
Bildspelen som visades under seminariet ligger som bilaga till detta nyhetsbrev och kan
användas för kommunens interna bruk vid behov.

Inga inbäddade filmer i utbildningspresentationerna
Det är tyvärr inte möjligt att ladda upp versioner av PowerPoint-presentationerna för
utbildning av röstmottagare med inbäddade filmer då filerna blir för stora.
I anteckningsfälten finns hänvisningar till Youtube-länken för de aktuella filmerna och en
rekommendation om var de kan passa in. Ni kan använda länken för att bädda in filmer
själva ifall funktionen finns i den version av Microsoft Office/PowerPoint ni använder.
Filmerna går också att se på Valcentralen, under ingången för röstmottagare.

www.val.se
valadm@val.se
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Registrering av mobila röstningslokaler i Valid
När ni registrerar röstningslokaler är det obligatoriskt att ange bl.a. adress, öppettider och
koordinater. Det gäller även när ni använder en mobil lokal, såsom en bokbuss. Vi föreslår
att ni registrerar sådana lokaler enligt följande:
•

Gatuadress: Ange var lokalen utgår ifrån, exempelvis ”Utgår från Stadsbiblioteket” eller
”Utgår från Storgatan 1”.

•

Övrig vägbeskrivning: Ange hur väljaren får information om tid och plats, alternativt
ange själva turlistan om den får plats, exempelvis ”Trafikeras enligt bokbussens ordinarie
turlista, se www.kommunnamn.se”. Det går att skriva upp till 255 tecken i detta fält.

•

Koordinater: Ange platsen som den mobila lokalen utgår ifrån.

•

Tider: Ange ramtiden för varje dag som lokalen är öppen, exempelvis 9.00-18.00, om
första stopp öppnar kl. 9.00 och sista stopp stänger kl. 18.00.

Det finns även en ruta för mobil röstningslokal som ska bockas i. Då visas en symbol i
översiktsbilden över kommunens lokaler i Valid, som visar att lokalen är mobil.

Sök i valtillfällets röstlängd
Nu går det att söka i det preliminära röstlängdsunderlaget i Valid. Sökningen finns i menyn
”Sök i valtillfällets röstlängd”, under ”Rösträtt”.
Funktionen kan användas till att kontrollera om utlandssvenskar anmält sig till röstlängden,
eller om de behöver anmäla sig igen.
Hantera personuppgifterna på ett säkert sätt. Som vanligt får ni enbart söka i registret för att
utföra en arbetsuppgift. Observera att det är ett preliminärt röstlängdsunderlag.

Valmyndighetens sociala kanaler
Den 2 maj publicerades de första inläggen i Valmyndighetens sociala kanaler. Inför höstens
val finns vi på Facebook och Instagram. Under maj kommer vi att berätta om det svenska
valsystemet. När valet närmar sig kommer vi bland annat att göra inlägg om hur det går till
att rösta. Följ oss gärna!

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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