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Det här nyhetsbrevet innehåller:
•

Klarmarkera röstnings- och vallokaler den 15 juni

•

Valupplysningen är till för allmänheten

•

Vilka partier och kandidater deltar i valet?

•

Eftersöka leverans av valmaterial

•

Ny frågestund om valsäkerhet den 14 juni

Klarmarkera röstnings- och vallokaler den 15 juni
Här kommer en påminnelse om att samtliga röstnings- och vallokaler i er kommun bör vara
klarmarkerade senast den 15 juni. Därefter kommer alla klarmarkerade
röstmottagningsställen att publiceras på val.se.
Om ni av någon anledning inte kan klarmarkera enstaka röstnings- eller vallokaler, så är det
sista datumet för klarmarkering den 2 augusti. Vi har tidigare kommunicerat att sista
datum är den 10 augusti men datumet är tidigarelagt på grund av förberedelser inför
röstkortsproduktionen.
Behöver ni göra ändringar i en klarmarkerad lokal, kontakta er länsstyrelse som kan låsa upp
lokalen. Tänk på att om en röstningslokal är en utpekad röstningslokal, så behöver
vallokalerna där röstningslokalerna pekas ut låsas upp först.
Vi påminner om att det är kalendern på Valcentralen som ni bör använda i ert arbete, inte
den i handboken. Kalendern på Valcentralen uppdateras löpande:
https://valcentralen.val.se/kalender.4.3d59239a17c384380a43f9.html.

Valupplysningen är till för allmänheten
Som vi tidigare informerat om finns telefonnumret 020 - 825 825 för frågor från
allmänheten. Vi har dock märkt att det är många samtal från kommuner till det numret, som
bemannas av ett callcenter.
Vi ber er använda ordinarie kontaktvägar för att snabbt nå handläggare på Valmyndigheten.
Skicka alltså inte själva in frågor via Valupplysningen på val.se, maila istället valadm@val.se.
Vill ni nå oss på telefon, använd vårt vanliga växelnummer: 010-575 70 00.
Under augusti månad kommer vi att öppna upp ett särskilt nummer för er i kommunerna, vi
återkommer med mer information om detta.
www.val.se
valadm@val.se
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Vilka partier och kandidater deltar i valet?
För att delta i val måste partier anmäla deltagande i val. Det kan ske senast 30 dagar före
valdagen, senast den 12 augusti 2022. Läs mer på https://www.val.se/for-partier/anmaldeltagande.html
För att kandidera i val är det vanligaste att en kandidat blir nominerad av ett parti och står på
ett partis valsedel. Vissa partier har dock så kallade "öppna listor" (de har inte anmält sina
kandidater), och för dessa partier kan väljare nominera andra kandidater än de som partiet
har nominerat.
Presentation på val.se

På val.se kommer det från mitten av juni finnas en lista med vilka partier som har anmält sitt
deltagande till valen 2022. Det kommer även finnas en lista med vilka kandidater som
kandiderar för respektive parti. Båda listor uppdateras en gång per dygn under vardagar.
Redan nu finns på val.se en rådatafil som visar de partier som anmält sitt deltagande i valen
och vilka kandidater som kandiderar: https://www.val.se/valresultat/riksdag-region-ochkommun/2022/radata-och-statistik.html

Eftersöka leverans av valmaterial
Som vi tidigare kommunicerat så ska leveransen med valmaterialet som senast komma till er
i mitten av juni. När er beställning är skickad från vår distributör, får beställningen ett
kollinummer som ni ser i Valid.
Ni kan sedan använda kollinumret för att eftersöka försändelsen på PostNords hemsida:
https://www.postnord.se/.
Vi passar på att påminna om att inventera samtliga lådor noggrant vid leverans. Vänligen
observera att häftet med vallagen kommer i en separat försändelse. Detta gäller även
samtliga produkter som är restnoterade enligt fraktsedeln.
Eventuella reklamationer görs i Valid. Vänligen ange anledningen till reklamationen i
kommentarsfältet.

Ny frågestund om valsäkerhet den 14 juni
Frågestunden om valsäkerhet som genomfördes den 31 maj var både uppskattad och
välbesökt. Vi kommer därför att fortsätta i samma format och genomför ytterligare en
frågestund tisdagen den 14 juni kl. 13:00-15:00.
Reservera gärna tiden i era kalendrar. Vi återkommer med en komplett inbjudan i ett
kommande nyhetsbrev.
Ni får gärna redan nu skicka in frågor inför frågestunden till 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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