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Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:16V
Det här nyhetsbrevet innehåller:
•

Ny meny i Valid: Röstlängdsuppgifter – leveransadress, mobilnummer och delad
röstlängd

•

Hämta röstlängder på tryckeri

•

Valupplysningen har öppnat för allmänheten

•

Kommunikation under valen 2022: Ansvarsfördelning och budskap inom
valadministrationen

•

Genomgång och frågestund angående ställningstaganden den 23 maj

•

Leverans av valmaterial – glöm inte att inventera!

Ny meny i Valid: Röstlängdsuppgifter – leveransadress, mobilnummer och
delad röstlängd
Nu är menyn för "Röstlängdsuppgifter" öppen i Valid. Menyn är öppen fram till och med
den 8 augusti. Där registrerar valnämnderna adressen dit röstlängderna ska skickas. Viktigt är
att det är en gatuadress med postnummer och inte en boxadress. Röstlängderna ska tas emot
av en person. Under "ev. övrig uppgift" ska ni ange mobilnummer till den person som
kommer ta emot leveransen av röstlängderna. Röstlängderna kommer att skickas med
paketspårning och leverans sker mellan den 5 och 7 september. På samma rad kan ni även
lägga till kompletterande information som distributören kan ha användning för.
I ”röstlängdsuppgifter” ska valnämnden även ange om röstlängderna ska vara delad på två
eller inte delad. Valnämnden kan välja om alla röstlängder ska delas samt om de ska vara
delade från ett visst antal röstberättigade i valdistriktet.

Hämta röstlängder på tryckeri
Röstlängderna kommer att tryckas i Stockholmsområdet. Hör av er till valadm@val.se om ni
vill hämta röstlängderna själva direkt hos tryckeriet.

www.val.se
valadm@val.se
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Valupplysningen har öppnat för allmänheten
Valmyndighetens telefonnummer 020 - 825 825 för väljare och allmänhet har nu öppnat och
kommer att vara igång till efter valet.
Vi vill påminna om att numret är till för allmänheten som har frågor kring valet och att
länsstyrelsen och kommunerna ska använda ordinarie kontaktvägar för att snabbt nå berörd
handläggare. Skicka alltså inte själva in frågor via val.se, använd istället valadm@val.se.

Kommunikation under valen 2022: Ansvarsfördelning och budskap inom
valadministrationen
Inför valen har valadministrationen ett intresse av att kommunicera mer kring vad vi gör
under valen och hur vi gör det, i syfte att vara transparenta med våra arbetssätt och skapa
förtroende för dem. Därmed uppstår också ett större behov av kommunikationssamråd än
vid tidigare val.
Valmyndigheten har tagit fram en PM som syftar till att bidra till samsyn kring och
tydliggöra ansvarsfördelning för kommunikation i frågor som berör hela eller delar av
valadministrationen. Den ska skapa trygghet och tydlighet i kommunikationsarbetet och
effektiva arbetssätt.
Målgruppen för dokumentet är valkanslier, valansvariga och kommunikatörer på respektive
myndighet. Promemorian ska utgöra ett stöd i planeringen av kommunikation inför och
under valen.
Ni hittar dokumentet på Valcentralen genom denna länk:
https://valcentralen.val.se/valkommunikation/kommunikationsplanering.4.688b66ce18095
b6bb1de35.html

Webbinarium om vägledande ställningstaganden 23 maj
Som vi meddelade i förra nyhetsbrevet så bjuder Valmyndigheten in till ett webbinarium om
vägledande ställningstaganden tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.
Webbinariet äger rum den 23 maj kl.10.30-12. Ingen anmälan behövs och en länk till mötet
(Zoom) kommer i mejl på fredag.
Vi kommer att gå igenom de vägledande ställningstagandena som just nu är mest aktuella för
er. Ni är välkomna att ställa frågor om samtliga ställningstaganden och vi vill gärna att ni
skickar dem till oss i förväg så att vi kan anpassa genomgången.
Skicka era frågor till valadm@val.se och skriv ”Fråga ställningstagande” i ämnesraden på
mejlet senast fredagen den 20 maj klockan 12. Det kommer även finnas möjlighet att ställa
följdfrågor under webbinariet.
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Leverans av valmaterial – glöm inte att inventera!
Nu har vår distributör börjat skicka ut valmaterialsbeställningar. Det är mycket viktigt att ni
kontrollerar materialet direkt vid mottagandet och att ni omedelbart gör en reklamation i
Valid om något skulle saknas eller om ni har fått för litet antal av det ni har beställt.
Vänligen observera att häftet med vallagen kommer skickas separat.

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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