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Sammanträdets öppnande

Valnämnden beslutar att mötet är öppnat och konstaterar att
ledamötena är behörigt kallade.

____________
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(2) VN.2022.5 110

Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera
protokollet

Valnämnden beslutar att välja nn för att justera protokollet jämte
ordföranden 2022-08-

____________

Expedieras till:
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Fastställande av dagordningen

Valnämnden beslutar att fastställa dagordningen.

____________
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(4) VN.2022.17 110

Redovisning av delegationsbeslut

Beslutsunderlag

Valnämnden har tidigare beslutat om ordning i valsedelställen. För att specificera ytterligare har
ordföranden i samråd med valsamordnare beslutat i följande ordning:

Valsedlarna ska placeras i tre valsedelställ. De ska placeras i bokstavsordning i vardera
valsedelställ. Endast röstmottagare får lägga ut valsedlar i valsedelställen.

1 - Tomma partivalsedlar 2 - Namnvalsedlar 3 – Övriga partier
S S S S S S Parti A Parti A Parti A
C C C C C C Parti B Parti B Parti B
F! F! F! F! F! F! Parti C Parti C Parti C
KD KD KD KD KD KD Parti D Parti D Parti D
L L L L L L Parti E Parti E Parti E
Mp Mp Mp Mp Mp Mp Parti F Parti F Parti F
M M M M M M Parti G Parti G Parti G
SD SD SD SD SD SD Parti H Parti H Parti H
V V V V V V Parti I Parti I Parti I

Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank Blank

Valsedelställ 1 – Tomma partivalsedlar
Partier som fick mer än 1% av rösterna vid något av de två senaste riksdagsvalen.
Valnämnden ansvarar för leverans av valsedlar.

Valsedelställ 2 - Namnvalsedlar
Partier som fick mer än 1% av rösterna vid något av de två senaste riksdagsvalen.
Partierna ansvarar för leverans av valsedlar. Röstmottagarna behöver inte meddela partierna när
valsedlarna tar slut i lokalen.

Valsedelställ 3 – Övriga partier
Partierna ansvarar för leverans av valsedlar. Röstmottagarna behöver inte meddela partierna när
valsedlarna tar slut i lokalen.

Röstmottagarna ansvarar för utläggning och ordning i lokalen.

Valnämnden beslutar att lägga redovisningen av delegationsbeslutet till handlingarna.
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(5) VN.2022.18 110

Beslutsärenden

1.

Beslutsunderlag
Med hänsyn till att golven i vallokalerna är känsliga finns behov av
golvskydd.

Förslag till beslut
Att befintliga golvskydd för Öreklljunga forum, som räcker till
samtliga vallokaler, används. Dock inte i röstningslokalen för
förtidsröstning.

Valnämnden beslutar att hos kommunen befintliga golvskydd ska
användas i samtliga vallokaler.

2.

Beslutsunderlag
Valnämnden har behov av ytterligare valsedelställ.

Förslag till beslut
Att ordföranden ska köpa in valsedelställ i tillräcklig omfattning.

Valnämnden beslutar att ordföranden ska köpa in valsedelställ i
tillräcklig omfattning.

3.

Beslutsunderlag
Utbildningsvideor för röstmottagare finns för att säkerställa kunskap
om säkerhet.

Förslag till beslut
Att alla röstmottagare och särskilt ordförandena och vice ordförandena
i större omfattning, fler filmer, ser utbildningsfilmerna.

Valnämnden beslutar att utbildningsinsats ovan ska ske.
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4.

Beslutsunderlag
Sammanställd verksamhetsskyddsplan, bifogas.

Förslag till beslut
Att valnämnden antar verksamhetsskyddsplanen som sin egen.

Valnämnden beslutar att anta verksamhetsskyddsplanen som sin
egen.

Beslutsunderlag
Versamhetsskyddsanalys2022.pdf

____________

Expedieras till:
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
För att demokratin ska fungera måste det gå att praktiskt genomföra allmänna val och medborgarna 
måste ha ett högt förtroende för processen. Detta är självklara grundvillkor för en demokrati. En 
förändrad omvärldsutveckling, ett ökat hot mot genomförandet av allmänna val, tidigare 
påverkansförsök med avsikt att skada förtroendet för valprocessen och fler incidenter under 
föregående val gör sammantaget att Valmyndigheten anser att det finns behov av att stärka skyddet av 
allmänna val i Sverige. 

Såväl Säkerhetspolisen (Säpo) som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har sedan 
valen 2018 bedömt att riskerna för hot, sabotage och desinformation riktade mot genomförandet av 
allmänna val har ökat. 

Valmyndigheten konstaterade efter valen 2018 att några av de största hoten mot valen rörde spridning 
av felaktig och vilseledande information samt aktörer som ville undergräva förtroendet för 
valsystemet och valgenomförandet. 

Valmyndighetens enkätundersökningar från valen 2018 påvisar bland annat att det förekom en eller 
flera incidenter i 39 kommuner som riskerade att påverka genomförandet, eller förtroendet för 
genomförandet, av valen. I samband med valen 2019 hade antalet kommuner som rapporterade 
förekomst av incidenter ökat till 63 stycken. 2019 inkom även 51 incidentrapporter till 
Valmyndigheten avseende 81 incidenter, bland annat cyberangrepp, förfalskningar av samtycken, 
sabotage av valsedlar, hot och våld i samband med valgenomförandet samt desinformation. 

1.2 Syfte med analysen 
Syftet med analysen är att identifiera vad som ska skyddas, mot vad och vem det ska skyddas från, 
vilka situationer som ska undvikas, hur man förebygger att dessa situationer uppstår, samt hur man 
hanterar dem om de ändå uppstår. 

1.3 Avgränsningar 
Verksamhetsskyddsanalysen begränsas till det kommunala ansvaret inom valet. Det innebär att den 
utgår från de processer som den kommunala valadministrationen genomför, både inför och under 
valet. Verksamhetsskyddsanalysen omfattar inte det partipolitiska arbetet inför och under ett val, och 
inte heller det som sker på länsstyrelsen efter att kommunerna lämnat över allt material efter de båda 
rösträkningarna (på valnatten och efter valnämndens preliminära rösträkning). 

1.4 Sekretessbedömning och dokumenthantering 
Dokumentet som helhet bedöms innehålla öppen och allmän information. Bedömningen baseras på 
att de i analysen identifierade skyddsvärden är av generisk karaktär, och inte specifikt eller lokalt 
utpekande. 

Även hoten är övergripande beskrivna på nationell och regional nivå. Dock är vissa av hoten på 
regional nivå sprungna ur faktiska händelser på kommunal nivå, men bedöms inte vara känsliga. 

Slutligen så är de förslag på åtgärder för att säkerställa det skyddsvärda övergripande och bedöms inte 
behöva sekretessbedömas.  
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1.5 Otillbörlig påverkan av allmänna val 
Allmänna val är en del av vårt demokratiska statsskick och försök att otillbörligt påverka 
valgenomförandet är ett brott. I Brottsbalken 17 kap. 8 § framgår det att om man försöker hindra 
omröstningen, förvanska resultatet av omröstningen eller på något annat otillbörligt sätt inverka på 
omröstningen kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt, döms till 
fängelse i högst fyra år.  

Exempel på ageranden som kan vara straffbara är att gömma valsedlar, ge missledande information 
om tid eller plats för omröstningen eller hota någon för att hindra hen att rösta. 

Den som obehörigen skaffa sig kännedom om vad någon röstat på kan dömes för brott mot 
rösthemlighet till böter eller fängelse i högst sex månader enligt Brottsbalken 17 kap. 8 §. 

2 Metod 
Valmyndighetens metod för verksamhetsskyddsanalys bygger på Säkerhetspolisens metod för 
säkerhetsskyddsanalys.  

Verksamhetsskyddsanalys är ett systematiskt arbete med att identifiera och prioritera vad som behöver 
skyddas, bedöma säkerhetshot och sårbarheter, utveckla skyddsåtgärder och ta fram en åtgärdsplan. 

Denna verksamhetsskyddsanalys är baserad på Värmlands läns framtagna analys 2022. Den har 
anpassats för att bättre passa Örkelljunga kommun. Den är gedigen i sin utformning. 

 

2.1 Viktiga begrepp  
Här har vi samlat centrala begrepp som används i verksamhetsskyddsanalysen  
Begrepp Betydelse 
Antagonistiska hot  Avsiktligt illvilliga handlingar i syfte att påverka genomförandet av allmänna 

val och/eller förtroendet för valen. Ett antagonistiskt hot kan komma från 
såväl andra länder som från grupper eller enskilda individer.  

Dimensionerad 
hotbeskrivning  
 

Den dimensionerade hotbeskrivningen beskriver en antagen antagonistisk 
förmåga men inte det faktiska hotet mot allmänna val även om den försöker 
att ligga så nära verkligheten som möjligt. Kommuner och länsstyrelser 
behöver bedöma de faktiska hot som finns mot deras ansvarsområde (lokalt 
eller regionalt) utifrån egna erfarenheter och i samverkan med lokala och 
regionala säkerhetsmyndigheter.  

Skyddsvärden  
 

Det som ska skyddas för att valen ska kunna genomföras och för att 
förtroendet för genomförandet av valen inte ska påverkas negativt. 
Skyddsvärden kan finnas inom kategorierna verksamhet, personal, lokaler, 
transporter, utrustning, material, system och information. Skyddsvärden 
identifieras och bedöms utifrån vilka konsekvenser antagonistisk påverkan får 
för genomförandet eller förtroendet för valens genomförande. Om 
konsekvensen av påverkan medför en skada så finns det behov av 
skyddsåtgärder. 
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Verksamhetsskydd  
 

Att identifiera och skydda verksamhet som kan få negativa konsekvenser för 
genomförandet av, och förtroendet för, allmänna val om den påverkas 
negativt. Verksamhetsskyddet utgår från verksamhetens egna behov och krav.  

Säkerhetsskydd  
 

Skydd av verksamhet som kan få negativa konsekvenser för Sveriges säkerhet 
om den påverkas. Säkerhetsskyddet utgår från säkerhetsskyddslagen. Om en 
verksamhet omfattas av både säkerhetsskydd och verksamhetsskydd 
dimensioneras skyddet i första hand efter säkerhetsskyddets krav. Därefter 
kan behovet av verksamhetsskydd ställa krav på ytterligare skyddsåtgärder.  

Valid 
(valdatasystemet) 

Ett verksamhetsstöd för att administrera val som Valmyndigheten 
tillhandahåller.  

Valsäkerhet Ett samlingsbegrepp för valadministrationens systematiska arbete med att 
skydda de uppgifter som ska utföras enligt vallagen och andra valrelaterade 
författningar. Det handlar om säkerhetsskydd och verksamhetsskydd – men 
även om skydd mot olyckor, informationssäkerhet, krisberedskap och 
kontinuitetshantering.  

Sårbarhet  
 

Skillnaden mellan befintliga säkerhetsåtgärder och de hot som åtgärderna ska 
skydda mot. Sårbarheten kan bedömas genom praktiska tester av 
verksamhetsskyddet, genom analys av tidigare incidenter och genom att göra 
bedömningar grundade på erfarenhet. En sårbarhet behöver beskrivas så 
tydligt som möjligt för att det ska vara möjligt att identifiera skyddsåtgärder. 

 

3 Verksamhetsbeskrivning 

 
Med utgångspunkt i det kommunala uppdraget att genomföra val har tre processer identifierats i 
förväg: förbereda val, genomföra val och slutföra val.  

 

 

 

Processerna har sedan brutits ned till delprocesser vilka illustreras nedan i texten. Ingen mer detaljerad 
processkartläggning har gjorts, eftersom det inte har varit relevant för att driva arbetet framåt. I 
arbetet med analysen har processerna förbereda val och genomföra val varit utgångspunkterna, medan 
processen slutföra val har lämnats utan genomgång. Det sistnämnda har varit ett aktivt val eftersom det 
finns skyddsvärden i processerna inför och under valet, men inte det arbete som pågår när själva valet 
är avslutat.  

Verksamhetsbeskrivning identifera och bedöma 
skyddsvärden Säkerhetshot Sårbarhetsbedömning säkerhetsskyddsåtgärder
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3.1 Förbereda val 

 
Processen förbereda val har brutits ner till fem delprocesser som är av mer administrativ art.  

Administrera lokaler beskriver det arbete som läggs ner inför ett val, när bland annat lokaler att hålla 
förtidsröstning och röstning på valdagen utses. Lokalerna måste uppfylla vissa krav på exempelvis 
tillgänglighet och möjlighet att genomföra valet. Varje valdistrikt har en lokal som kommunen själva 
utser. Information om lokalen läggs in i Valid och trycks på röstkorten som skickas ut till alla 
röstberättigade i varje enskilt valdistrikt.  

Administrera bemanning beskriver det arbete som valadministrationen utför på för att bemanna 
valarbetet. Det handlar om bemanning till valkansliet, bemanning av förtidsröstningslokalerna, 
bemanning av vallokalerna under valdagen och bemanning av valnämndens preliminära rösträkning.  

Administrera utbildning handlar om den utbildning som röstmottagarna får. Den måste vara tillgänglig, 
pålitlig och den måste genomföras på ett sätt som gör att alla deltagare får samma information och på 
så sätt får likadana förutsättningar att genomföra arbetet.  

Administrera kommunikation beskriver det arbete som genomförs på lokal nivå när det gäller att 
kommunicera förutsättningar för valet. Information måste anpassas lokalt för att bland annat handla 
om var och hur man kan rösta i den kommun man befinner sig, vart man vänder sig om man tappat 
bort sitt röstkort med mera. Men kommunikationen kan även behöva beröra desinformation, fake 
news och annat som kan skada valet.  

Administrera valmaterial beskriver hur valmaterialet hanteras från det att det anländer från tryckeriet till 
kommunen, hur det förvaras samt hur det lämnas ut till röstnings- och vallokaler.  

3.2 Genomföra val  

 
Processen genomföra val bryts ner tre delprocesser som beskriver det aktiva genomförandet av valet. 

Genomföra förtidsröstning beskriver hur förtidsröstningen genomförs samt hur förtidsrösterna hanteras 
fram till dess att de öppnas och räknas på valdagen alternativt på valnämndens preliminära 
rösträkning. Processen innehåller även förtidsröstning på valdagen.  

Genomföra valdag beskriver det som sker från dess att valdistrikten dukar upp för val till dess att alla 
kommunens räknade och redovisade röster överlämnas till länsstyrelsen, antingen under valnatten 
eller under dagen efter valdagen.  

Administrera 
lokaler 

Administrera 
bemanning 

Administrera 
utbildning

Administrera 
kommunikation 

Administrera 
valmaterial

Genomföra 
förtidsröstning

Genomföra 
valdag

Genomföra 
valnämndens 

prel rösträkning
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Genomföra valnämndens preliminära rösträkning beskriver det som sker på onsdagen efter valet då röster 
som underkänts i vallokal räknas tillsammans med förtidsröster som inkommit under valdagen och 
följande tre dagar, fram till dess att räknade och redovisade röster överlämnas till länsstyrelsen.  

3.3 Slutföra val  

 

Processen slutföra val delas in i fyra delprocesser som inte beskrivs närmare under arbetet med 
verksamhetssäkerhetsanalys eftersom de inte anses innehålla skyddsvärden. 

4 Skyddsvärden 
Ett skyddsvärde är en verksamhet eller en tillgång som om den utsätts för en antagonistisk handling 
skulle medföra en skada för förtroendet för allmänna val, eller genomförandet av allmänna val, som 
inte är obetydlig.  
 
Skyddsvärden identifieras och kan kategoriseras utifrån kategorierna verksamhet, personal, lokaler, 
transporter, utrustning, material (till exempel valmaterial, valsedlar, förtidsröster och röster), system 
och information. Kategorierna har tagits fram för att det ska vara lättare att sortera i skyddsvärden 
och skyddsåtgärder.  
 
Ett skyddsvärde kan till exempel vara förtidsröster. Vad får det för konsekvenser på valens 
genomförande eller förtroendet för valens genomförande om förtidsröster stjäls eller förstörs? 

För varje skyddsvärde bedöms konsekvensnivån av en antagonistisk handling för valens 
genomförande och för förtroendet för genomförande av val. Konsekvensbedömningen bör antecknas 
för spårbarhet. 

 

4.1 Förbereda val 
I den här delen beskrivs de skyddsvärden som identifierats inom de fem delprocesser som ingår i 
processen förbereda val. Skyddsvärden för varje delprocess redovisas för sig.  

Identifierade skyddsvärden i delprocessen administrera lokaler  

Lokaler   Lokalerna ska ha ett adekvat skalskydd och vara tillgängliga ur flera olika 
aspekter (funktionsnedsättning, neutralitet m.m.) Lokalerna ska möjliggöra 
ett bra flöde för väljarna och det ska vara möjligt för röstmottagarna att ha 
uppsikt över hela lokalen. Det ska finnas utrymningsmöjligheter så att det 
är möjligt att tömma lokalerna snabbt vid behov, alternativ inrymma 
människor vid hot. Lokalerna måste vara utformade så att valhemligheten 
är möjlig att bevara. Är lokalen en vallokal ska det finnas möjligheter till 

Hantera 
fakturor

Hantera 
arvoden

Hantera 
utvärdering

Hantera 
material 
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arbetsyta vid rösträkning samt möjlighet för åskådare att närvara. Det är 
också viktigt att i förväg planera hur möjliga avvisningar ska hanteras. 
Även lokalernas strömförsörjning måste hanteras i processen. 

Alternativa lokaler Det måste finnas andra lokaler att använda om någon av de beslutade 
lokalerna inte är tillgänglig av någon anledning. 

Övriga lokaler Planeringen måste omfatta alla lokaler som ska användas under valet; 
lokaler för förvaring av förtidsröster, lokaler för förvaring av material, 
förtidsröstningslokaler, vallokaler, lokaler för överlämning av röster och 
lokal för valnämndens preliminära rösträkning. 

  

Identifierade skyddsvärden i delprocessen administrera bemanning  
Personal  Det ska finnas personal inom alla funktioner på valkansliet som kan arbeta 

fram till valet. Vissa av dessa funktioner är nyckelfunktioner och för dessa 
kan kontinuitetshantering behöva tas fram. Utöver personal på valkansliet 
ska alla valdistrikt ha ordförande och vice ordförande och alla 
röstmottagare oavsett om de arbetar med förtidsröstning, som 
ambulerande röstmottagare eller under valdagen ska vara 
neutrala/oberoende. 

Rekrytering av  Hur ser rekryteringsprocessen ut och vad ha vi för kunskap om vilka som  
röstmottagare  arbetar? Finns det någon möjlighet att kontrollera deras lämplighet? 

Valnämndens leda-  Ledamöter och ersättare ska vara utbildade och kunniga i valprocessen. 
möter och ersättare  
 

Arbetsmiljön Det måste tas hänsyn till arbetsmiljön under hela processen. 

 

Identifierade skyddsvärden i delprocessen administrera utbildning 

Utbildarna  De som utbildar röstmottagarna ska vara kompetenta på området. De ska 
vara korrekta, tydliga och förtroendeingivande. Röstmottagarna som 
genomgår utbildningen ska alla få ta del av samma kunskap, information 
och underlag. De ska sedan lämna in en bekräftelse på genomförd 
webbutbildning. 

 
Identifierade skyddsvärden i delprocessen administrera kommunikation  
Kommunikation  Den ska vara tydlig, korrekt och tillgänglig. Till valet behöver det kopplas 

kommunikatörer. Det ska finnas en plan för vilka kanaler som används 
och hur desinformation ska bemötas. 

Kommunikations- och Allt material, oavsett om det är eget eller från en officiell källa, behöver  
informationsmaterialet      hanteras säkert så rätt material används. 
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Identifierade skyddsvärden i delprocessen administrera valmaterial 

Valmaterialet  Det måste finnas tillräckligt med material, och eventuellt även lite i reserv. 
Valmaterialet måste förvaras säkert. 

Transporterna Det valmaterial som transporteras är bland annat valsedlar, kuvert, och 
röstlängder. 

Placering av valsedlar Den måste göras enligt samma princip i alla kommunens röstnings- och 
vallokaler. 

 

4.2 Genomföra val  
I den här delen beskrivs de skyddsvärden som identifierats inom de tre delprocesser ingår i processen 
genomföra val. Skyddsvärden för varje delprocess redovisas för sig.  

Identifierade skyddsvärden i delprocessen genomföra förtidsröstning 

Förtidsröstnings- Det gäller både stationära och mobila lokaler. De ska vara tillgängliga   
Lokalerna och det ska finnas säker förvaring av valurna, valmaterial och röstlängd, 

samt inkomna förtidsröster i anslutning till lokalen. Det ska vara möjligt 
att bevara valhemligheten vid förtidsröstning. I lokalen ska en larmlista 
finnas.  

Röstmottagarna De som arbetar under förtidsröstningen ska vara neutrala/oberoende och 
förtroendeingivande. Det gäller även ambulerande röstmottagare. Alla 
röstmottagare ska ha en god arbetsmiljö.  

Transporter av  Under förtidsröstningen tranposteras förtidsröster i olika led.  
förtidsröster  

 

 

Identifierade skyddsvärden i delprocessen genomföra valdag 

Vallokalen  Gäller även lokaler som det genomförs förtidsröstning på valdagen i. 
Lokalerna ska vara tillgängliga och neutrala och det ska vara möjligt att 
bevara valhemligheten. I lokalen ska allt valmaterial som behövs för att 
genomföra val finnas och vara tillförlitligt. 

Övriga identifierade  Detta gäller bland annat lokaler där valkansliet och valnämnden huserar. 
lokaler  

 

Röstmottagare De ska vara neutrala/oberoende. De ska ha en god arbetsmiljö. 

Väljarna Alla väljare ska kunna använda sig av den vallokal som hör till deras 
valdistrikt, de ska vara säkra på att röstmottagarna hanterar deras röster på 
ett riktigt sätt och att valhemligheten inte avslöjas. 

Valurnan Valurnan ska skyddas under hela valdagen. 

Rösterna Under valdagen hanteras både röster som lämnas i lokalen och 
förtidsröster som inkommit under förtidsröstningsperioden. 
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Röstlängden Röstlängden måste vara tillgänglig för att kunna hantera valdistriktets 

väljare.  

Rösträkningen Den sker öppet och måste genomföras på ett säkert sätt.  

Teknik Det måste finnas minst mobiltelefontäckning för att kunna larma, 
kontakta valkansliet eller valmyndigheten samt kunna ringa in valresultat 
efter rösträkningen. 

Transporter Det gäller både transporter av förtidsröster till vallokalen och transporter 
av räknade röster till valkansliet och vidare till länsstyrelsen efter avslutat 
val 

Valdistriktens ordförande En av dem måste finnas på plats i lokalen under hela dagen och de  
och vice ordförande  tillsammans ska underteckna de olika dokumenten och påsarna. 
 
 

Valnämndens ordförande  De måste följa med leveransen av räknade röster till länsstyrelsen. 
och vice ordförande  
 

Förvaring av röster            Om transport till länsstyrelsen inte genomförs direkt måste rösterna 
förvaras på ett säkert sätt till dess att transport sker. 

 

Identifierade skyddsvärden i delprocessen genomföra valnämndens preliminära rösträkning  

Lokalen  Den ska vara tillgänglig eftersom valnämndens preliminära rösträkning är 
öppen för allmänheten. Den ska erbjuda en god arbetsmiljö för dem som 
räknar. 

Röster Det måste finnas ett antal röster att räkna. Antalet ska vara såpass stort att 
valhemligheten behålls.  

Röstlängden För att kunna genomföra den preliminära rösträkningen måste de olika 
valdistriktens röstlängder i original finnas tillgängliga.  

Valurnan Valurnan är en förutsättning för att valhemligheten inte röjs.  

Valhemligheten Valhemligheten får inte avslöjas under räkningen.  

PostNord Postnord levererar sent inkommande brevröster med mera. 

Teknik Efter avslutad räkning ska resultatet rapporteras in i valdatasystemet. 

Valnämndens ordförande De måste följa med leveransen av räknade röster till länsstyrelsen. 
och vice ordförande  
Transporter  Det gäller transporter vidare till länsstyrelsen efter avslutad räkning. 
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5 Hot mot allmänna val 
Antagonistiska hot är alla hot som är avsiktligt illvilliga. Det kan vara terrorism, organiserad 
brottslighet eller underrättelsehot. Men det kan lika gärna vara illvilliga grupper på lokal eller regional 
nivå eller personer som agerar på egen hand. 

Exempel på antagonistiska hot mot allmänna val kan vara att hindra eller avskräcka väljare från att 
rösta, att hota valarbetare, att försöka påverka valresultatet eller att undergräva förtroendet för valens 
genomförande, till exempel genom att sprida falska rykten. 

Antagonistisk påverkan på allmänna val kan få omfattande negativa konsekvenser, till exempel genom 
att valresultatet försenas, att riskerna för omval ökar och att ett minskat förtroende för 
valgenomförandet leder till ett lägre valdeltagande i kommande val. I förlängningen kan detta leda till 
att demokratin och individuella fri- och rättigheter påverkas negativt. 

5.1 Nationell dimensionerande hotbild  
Inför kommande val har Valmyndigheten tagit fram en dimensionerande hotbild. De råd och förslag 
avseende valsäkerhet, som tas upp i handbokens olika kapitel och i övrigt utbildningsmaterial, utgår 
från denna dimensionerande hotbild. Den dimensionerande hotbilden är inte sann – i den 
bemärkelsen att den inte beskriver faktiska hot mot de allmänna valen 2022, även om syftet är att den 
ska ligga så nära verkligheten som möjligt. 

5.1.1 Ingen aktör har förmåga att systematiskt påverka valresultatet 
Ingen aktör har förmåga eller tillfälle att systematiskt påverka valresultatet. Att valsystemet är 
manuellt, decentraliserat och transparent skapar en omfattande inneboende motståndskraft mot 
påverkan på valresultatet. Det svenska valsystemet har flera av varandra oberoende processer för att 
säkerställa att valresultatet är rättssäkert. Varje röst bedöms enskilt utifrån i förväg beslutade regler, 
rösterna räknas och kontrolleras manuellt flera gånger och de fysiska rösterna arkiveras efter varje val 
för att möjliggöra förnyad sammanräkning och bedömning. För att ytterligare förhindra påverkan på 
resultatet är röstmottagningen och rösträkningen offentliga vilket innebär att genomförandet är 
transparent och att allmänheten har insyn. 

5.1.2 Ett antal aktörer har förmåga att påverka valens genomförande 
Ett antal aktörer har intention och förmåga att påverka valens genomförande. Det kan handla om 
begränsade angrepp mot enskilda vallokaler eller slutlig sammanräkning. Det kan även handla om 
försök att stjäla till exempel valsedlar eller förtidsröster, samt att sprida felaktig information om när, 
var och hur de allmänna valen genomförs. 

5.1.3 Ett antal aktörer har förmåga att påverka förtroendet för genomförandet av 
allmänna val 

Ett antal aktörer har både intention och förmåga att påverka förtroendet för genomförandet av valen. 
Det kan handla om att medvetet sprida felaktig information eller att genomföra fysisk påverkan 
(exempelvis stölder och sabotage) för att påverka allmänhetens förtroende för genomförandet av 
allmänna val. 
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5.1.4 Valen 2022 
Den dimensionerande hotbilden för valen 2022 utgår ifrån att ett antal aktörer har kapacitet, intention 
och möjliga tillfällen att både påverka genomförandet av val och förtroendet för genomförandet av 
val. Ett eller flera begränsade angrepp i samband med valen 2022 kan inte uteslutas. 

Valmyndigheten bedömer att det finns stora möjligheter för kommunen att genom förebyggande 
åtgärder reducera sårbarheter och därigenom antalet tillfällen en aktör kan utnyttja. Genom ett 
proaktivt arbete kan både skyddet av valen och förmågan att hantera eventuella angrepp öka. Som en 
del av analysarbetet gällande behov av valsäkerhetsåtgärder behöver kommunen ta fram en egen lokal 
beskrivning av de faktiska hot som finns mot det lokala valgenomförandet. Kommunens 
hotbildsbedömning bör svara på om det finns några kända aktörer som vill och kan genomföra 
angrepp på lokal nivå. Kommunen kan i detta arbete utgå från Valmyndighetens dimensionerande 
hotbild och egna erfarenheter samt samverka med lokala och regionala säkerhetsmyndigheter. 

5.2 Lokal dimensionerande hotbild 
Ingen annorlunda hotbild än på nationell och regional nivå. 

6 Sårbarhetsbedömning 

 

En sårbarhet är en enskild svaghet eller liknande som gör helheten sårbar. En sårbarhetsbedömning 
görs för att detaljerat analysera hur brister i verksamheten kan påverka genomförandet av 
verksamheten. Bedömningen syftar till att på förhand identifiera var något kan fallera, för att på så sätt 
skapa underlag för åtgärder som kan minimera dessa sårbarheter. 

6.1 Förbereda val 
Sårbarhetsbedömning mot delprocesserna som ingår i processen förbereda av val har inte skett då det 
normalt sett är en planeringsprocess som genomförs. Det bör dock nämnas att det finns en stor 
sårbarhet i delprocesserna och det är att förberedelsedelen oftast utförs av en eller ett fåtal individer. 
Om den eller dessa individer är frånvarande blir förarbetet sårbart. Det är också viktigt att 
dokumentation finns av förberedelserna som skyddsåtgärd. 

 

6.2 Genomföra val  
Nedan följer de identifierade sårbarheterna i respektive delprocess inom processen genomföra val.  

Identifierade sårbarheter med kommentarer i delprocessen genomföra förtidsröstning 

Ambulerande  Valhemligheten kan inte bevaras (ex personer som får hjälp vid 
röstmottagning röstningen). Den ambulerande lösningen är förenad med samtliga risker 

som i hela valet. 

Verksamhetsbeskrivning identifera och bedöma 
skyddsvärden Säkerhetshot Sårbarhetsbedömning säkerhetsskyddsåtgärder
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Skapa tillträde till lokal Tillträde till lokalen kan ej säkerställas. 

Möblera lokal Lokalens möblering medger inte att valhemligheten kan säkerställas. 

Bemanning (närvara  Personal är ensamma i lokalen. 
och frånvara) Personal får inte raster vilket ger risk för slarv p.g.a. trötthet eller stress. 

Anpassa tillgänglighet Personer med särskilda behov får svårare att rösta. 

Säkerställa tekniken Tekniska brister gör att tilltron till valsystemet minskar. 

Skyltning Skyltar kan förstöras eller förvanskas vilket kan störa valet eller minska 
förtroenden för genomförandet av valet.  

Plombering av urna Obehörig person kan påverka innehållet i valurnan. 

Material Valmaterial försvinner, förändras eller förstörs. 

Instruktioner till personal Personal gör fel av oaktsamhet eller okunskap.  

Väljarförteckning Väljarförteckningen försvinner så möjligheten att spåra röster försvinner. 

PostNord Förtidsröster transporteras med postbil vilket kan möjliggöra stöld av 
förtidsröster. Postnord sorterar förtidsröster och kan brista i rutiner. 

Registrering i Valid Valdatasystemet Valid kan vara otillgängligt. 

Förvaring av röster Röster kan stjälas, förvanskas eller förstöras. Valhemligheten kan röjas.  

Tillträde till lokalen för  Tillträde kan inte begränsas så manipulation av röster kan ske. 
röstförvaring                      Valhemligheten kan röjas 

 
Identifierade sårbarheter med kommentarer i delprocessen genomföra valdag 

Åtkomst till lokaler  Tillträde till lokalen kan inte säkerställas. Lokalerna kan vara obevakade 
under natten. Lokalerna är öppna vilket ger åtkomst för alla. Nycklar till 
lokalerna kan finnas hos fler. Lokalerna kan sakna larm. 

Bemanning Otillräcklig bemanning, röstmottagare kan vara oförberedda eller 
olämpliga. Röstmottagare kan ha dolda agendor för att påverka väljare. 
Röstmottagare kan ha dolda avsikter för att manipulera valet eller 
förtroendet för valet. Rutinerna för att genomföra valet kan vara otydliga.  

Stöld m.m. av valmaterial Valmaterial kan stjälas. Valmaterial kan förstöras eller förvanskas.  

Otillbörlig påverkan Individer i eller kring vallokaler kan försöka påverka väljare. Individer i 
eller kring vallokaler kan störa valprocessen.  

Risk att valhemligheten  Lokalens utformning medger inte att valhemligheten säkerställs.  
röjs.  Individer i vallokalen försöker följa med väljare som ska rösta. 

Analogt genomförande Röstlängd och urna kan stjälas, förstöras eller manipuleras.  
röstlängd och urna 

Rösträkning Röstmottagare/rösträknare gör fel av naturliga orsaker såsom trötthet eller 
stress. Röstmottagare/rösträknare gör medvetna fel. Åskådare försöker 
störa eller avbryta rösträkningen.  
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Transport och  Transporten kan råka ut för en olycka. Transporten sker efter en lång  
förflyttning av röster dag vilket kan medge misstag på grund av trötthet. Transporten kan bli  
och röstlängd medvetet påverkad (stannad, hotad) längs vägen.  

Bevakning Bevakning saknas vilket kan ge tillfälle för aktör att påverka, förstöra eller 
stjäla röster. 

Hantering vid  Länsstyrelsens kapacitet att ta emot material understiger behovet.  
överlämning till  Parkeringssituationen utanför länsstyrelsens lokaler innebär längre för- 
länsstyrelsen flyttning med rösterna. Detta kan innebära möjlighet för aktör att stjäla 

röster. Hela länets räknade röster (från valdagen) finns samlade i tid och 
rum. 

 
Identifierade sårbarheter med kommentarer i delprocessen genomföra valnämndens 
preliminära rösträkning 

Annonsering  Tryckfel i annons. Fel information i annonsen (medvetet eller omedvetet). 

Röstlängder Valnämndens preliminära rösträkning kan inte genomföras utan 
röstlängder i original. 

Lokaler Olämplig lokal medger påverkan från åskådare. Lokalen måste vara 
tillgänglig. 

Rutiner Bristande rutiner försvårar arbetet. 

Valnämndens ordförande Ordförande och/eller vice ordförande uteblir från rösträkningen. 
och vice ordförande 

Förvaring Röster och röstlängd förvaras osäkert. Det saknas lås till 
lagringsutrymmen. Tillträdet till utrymmen kan inte begränsas. 

Transporter och för- Transporten kan råka ut för en olycka. Transporten sker efter en  
flyttning av röster och lång dag vilket kan innebära misstag på grund av trötta utförare 
röstlängd av transport. Transporten kan bli medvetet påverkad (stannad, hotad) 

längs vägen.  

Bevakning Bevakning saknas vilket kan ge tillfälle för aktör att påverka, förstöra eller 
stjäla röster.  

Administrativa fel Det saknas skriftliga och tydliga rutiner för hur rösträkningen med mera 
ska genomföras. Trötta valarbetare. Okunniga/olämpliga rösträknare. 
Stressig arbetssituation på grund av bemanning och att det sker öppet.  

Hantering vid  Länsstyrelsens kapacitet att ta emot material understiger behovet.  
överlämning till  Parkeringssituationen utanför länsstyrelsens lokaler innebär längre för- 
länsstyrelsen                       flyttning med rösterna. Detta kan innebära möjlighet för aktör att stjäla                

röster. Hela länets räknade röster (från valnämndens preliminära 
rösträkning) och röstlängder finns samlade i tid och rum. 
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7 Verksamhetsskyddsåtgärder/-plan  

 
Denna del ska ses som en utgångspunkt för åtgärder som behöver vidtas med utgångspunkt 
skyddsvärde → hot → sårbarhet. Identifierar och bedömer vi de åtgärder vi behöver vidta för att 
minska eller eliminera sårbarheterna, klarar vi av att hantera eventuella hot mot våra skyddsvärden.  

 

7.1 Verksamhetsskyddsplan 
 

Ett ökat skydd av olika arbetsmoment uppnås genom ett system av rutiner och säkerhetsåtgärder som 
tillsammans upptäcker, försvårar och hanterar otillbörlig påverkan på, i det här fallet, valarbetet. 
Säkerhetsåtgärderna är beroende av varandra. Grundläggande utbildning och rutiner för alla som 
arbetar med val bidrar till ökad förmåga att planera och skydda arbetet såväl som till effektivare 
konsekvenshantering vid eventuella incidenter.   

Antal valarbetare - Att två eller fler personer arbetar tillsammans i syfte att bygga in en 
kontrollfunktion i valarbetet bidrar till ökad redundans och stärkt tilltro till valförfarandet. 
Dokumentation - Genom att dokumentera var, och av vem, röster och annat skyddsvärt valmaterial 
hanteras, byggs en naturlig kontroll in i valarbetet. Det bidrar till att reducera risken för stöld och 
manipulation samt till att stärka förtroendet för valförfarandet. Dokumentation och spårbarhet av 
valmaterial, förtidsröster och röster bidrar även till en effektivare konsekvenshantering vid eventuella 
incidenter.     

Förvaring - Genom att förvara valsedlar, röster och annat valmaterial på ett tryggt och säkert sätt 
reduceras sannolikheten för stöld, manipulation och sabotage. Åtgärderna försvårar för en potentiell 
angripare och bidrar till att öka förtroendet för förfarandet. Förvaring kan till exempel ske genom att 
en låda har ett lock som är låst och att lådan är förankrad genom lämplig låsanordning. Förvaring bör 
även ske insynsskyddat och med väldigt begränsat tillträde samt larmanordning i lokalen. 

Åtskild förvaring - Genom att i vissa situationer förvara material med uppgifter som har en koppling 
till varandra åtskilda, såsom väljarförteckning och förtidsröster samt röstlängd och röster, reduceras 
risken för att valresultatet påverkas vid en incident. Separat förvaring innebär i vissa tidsskeenden att 
åtgärder kan vidtas som ger väljaren möjlighet att rösta på nytt om tidigare röst inte längre finns 
tillgänglig.  

Synliggörande av roller - Genom att synliggöra de personer som har tilldelade roller, såsom till 
exempel röstmottagare, rösträknare, transportörer och valansvariga, med kläder eller andra symboler 
som tydligt visar personernas roll, kan risk för påverkan reduceras.   
Förberedd samverkan - Genom att etablera samverkan och förbereda kontaktkanaler med 
Polismyndigheten ökar förmågan att upptäcka, försvåra och hantera incidenter. Polismyndigheten och 
räddningstjänsten förmåga att skydda lokaler och förvaringsutrymme ökar om de har god kännedom 

Verksamhetsbeskrivning identifera och bedöma 
skyddsvärden Säkerhetshot Sårbarhetsbedömning säkerhetsskyddsåtgärder
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om var, när och i vilket syfte de kommer att användas. Ibland kan muntliga kontakter vara lämpliga 
och/eller tillräckliga.  

Kommunikation – Genom god kommunikation reduceras risken för antagonistiska hot. Växeln bör 
har god kännedom om vart personer ska hänvisas. Hemsidan ska innehålla uppdaterad information 
och hur och var man röstar. Tydlig information om öppettider, samt var och hur man röstar. Inte för 
mycket information, utan tydlig information. Tydliga skyltar vid röstningslokaler. 

Personalsäkerhetsbedömning vid rekrytering - En prövning av sökandens pålitlighet och lojalitet 
vid rekrytering ökar skyddet för genomförande av val. Det bidrar även till att reducera sannolikheten 
för angrepp mot valets genomförande och försök att undergräva förtroendet för allmänna val.   

Säkerhet, lojalitet och förtroende som en del i introduktion och utbildning - Genom 
att göra kunskap tillgänglig om säkerhet samt krav och förväntningar på lojalitet vid introduktion av 
ny personal, och i samband med utbildning, ökar skyddet för genomförande av val. Det bidrar även 
till att reducera sannolikheten för angrepp mot valets genomförande och försök att undergräva 
förtroendet för allmänna val.  

Personalhanterande åtgärder - Genom att ta fram rutiner för hur situationer ska hanteras, när 
medarbetare inte uppträder pålitligt och lojalt, kan risken, det vill säga sannolikheten och 
konsekvensen, för en sådan händelse sänkas.  

Personell bevakning i, eller utanför, lokalen - Personell bevakning, exempelvis av valvärd eller 
övrig personal, kan bidra till att reducera risken för påverkan genom att tidigt upptäcka ett pågående 
angrepp. Bevakningen kan vara såväl stationär som ronderande.  

Reservplaner - Upparbetade rutiner för att ersätta förlorat eller förstört valmaterial reducerar 
konsekvenserna av eventuella angrepp. Valnämnden behöver planera för alternativa förvaringslokaler 
för valmaterial och förtidsröster, samt vallokaler om de ordinarie lokalerna av någon anledning, 
exempelvis anlagd brand, blir otillgängliga före eller under valperioden. 
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Verksamhetsskyddsåtgärd Vem ansvarar för 
åtgärden? 

Klart senast Prioritering 

Ta fram kontaktlista till alla 
aktörer 

Michael 20 aug 
 

Hög  

Ta fram kontaktlista till 
varje vallokal 

Kristina 1 sept Medel 

Ta fram svar på vanliga 
frågor till växeln 

Kristina 20 aug Hög 

Håll utbildning med alla 
röstmottagare 

Kristina håller i 
utbildningen 

11 aug samt 
23 aug 

Hög 

Säkerställ så att alla 
röstmottagare genomfört 
digital utbildning 

Michael 23 aug Medel 

Planera för att möblera 
reservlokalen 

Kristina/Michael 1 sept Medel 

Extra personal på valdagen 
att rycka in ifall något 
behöver lösas? 

Michael 1 sept Medel 

Dubbelkolla 
tillgängligheten i samtliga 
vallokaler efter åtgärder i 
rapport 

Kristina 1 sept Medel 

Ta fram tydliga skyltar till 
samtliga röstningslokaler 

Kristina 20 aug Medel 

Skriv ut skyltar från 
Kristina 

Michael 1 sept Medel 

Åtskilda förvaringsplatser 
för förtidsröster och 
väljarförteckning 

Sara 20 aug Medel 

Återkoppla med Postnord 
så att alla rutiner är på plats 

Michael 20 aug Medel 
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Informationsärenden

Valsamordnare informerar om att registrering av dataskyddsombud
skett hos integritetsskyddsmyndigheten.

Ordföranden och valsamordnare informerar om att följande medborgare
utsetts till röstmottagare efter nämndens förra möte:

1. Lars Olof Nilsson
2. Adam Nilsson
3. Annette Unkuri
4. Mikael Windal
5. Pia Dyvander Johansson
6. Anders Josefsson
7. Daniel Frank
8. Maria Månsson Brink
9. Daniel Hansson
10. Linus Medailleu
11. Mathias Svensson
12. Alma Ivarsson
13. Matilda Krohn

Ordföranden och valsamordnare informerar om att utbildning för
röstmottagare av förtidsröster kommer att hållas 2022-08-11 mellan kl
10.00 - 12.00 på biblioteket.

Valnämnden beslutar
Att lägga informationen till handlingarna.

____________

Expedieras till:
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Information från valmyndigheten

Pandemiberedskap
Under sommaren 2022 har smittspridningen ökat (från låga nivåer) och Valmyndigheten har
därför samverkat med Folkhälsomyndigheten och analyserat behovet av nya rekommendationer.
Valmyndighetens bedömningar och rekommendationer som publicerades den 9 februari är
fortsatt aktuella. Valmyndigheten anser att det inte föreligger något behov av revideringar i
dagsläget.
Vi vill dock särskilt understryka vikten av att det finns förutsättningar för alla väljare att kunna
rösta på ett säkert sätt och att ingen väljare avstår från att rösta på grund av oro eller känslor av
osäkerhet. Valnämnden bör därför särskilt analysera och vidta åtgärder kring att:
• Se över risk för trängsel och köbildning på, eller i anslutning till, röstmottagningsställen.

• Se över behov av skyddsutrustning som handsprit, munskydd med mera för röstmottagare och
väljare.

• Se över platser och tider för förtidsröstning för riskgrupper.

• Se över utbildning av, samt utrustning för, ambulerande röstmottagare för att kunna erbjuda
ambulerande röstmottagning på ett säkert sätt.

• Säkerställa att det finns tillräckligt med reserver för att klara av en ökad frånvaro av
röstmottagare och övrig personal som behövs för valgenomförande.

Valmyndighetens råd och rekommendationer avseende pandemiberedskap finns på Valcentralen:
https://valcentralen.val.se/kommun/pandemiberedskap.4.75995f7b17f5a986a4e23d3.html

Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna
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Valmyndighetens nyhetsbrev 2021-2022

Beslutsunderlag
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022_13V.pdf
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022_14V.pdf
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022_15V.pdf
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022_16V.pdf
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022_17V.pdf
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022_18V.pdf
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022_19V.pdf
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022_20V.pdf
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022_21V.pdf
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022_22V.pdf
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022_23V.pdf
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022_24V.pdf
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022_25V.pdf

Förslag till beslut

Valnämnden beslutar
att

____________

Expedieras till:



Nyhetsbrev för kommuner 1(3) 
Datum Utgåva 
2022-04-29 2022:13V 

www.val.se 
valadm@val.se 

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”. 

mailto:valadm@val.se


Nyhetsbrev för kommuner 2(3) 
Datum 
2022-04-29 

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.  



Nyhetsbrev för kommuner 3(3) 
Datum 
2022-04-29 

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 

http://www.val.se/val-och-folkomrostningar.html
http://www.val.se/val-och-folkomrostningar.html
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www.val.se 

valadm@val.se 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:14V 

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.   

 

 

 

mailto: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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www.val.se 

valadm@val.se 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:15V 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 

• Incidentrapportering i Valcentralen och nationell lägesbild  

• Webbseminarium om incidentrapportering den 16 maj 

• Samarbete med frivilligorganisationer vid genomförande av val? 

• Genomgång och frågestund med SKR om ställningstaganden måndagen den 23 maj 

 

Incidentrapportering i Valcentralen och nationell lägesbild 

Valmyndigheten bygger vidare på den incidentrapportering som infördes under valen 2019 
och under vecka 20 kommer menyn på Valcentralen att uppdateras med en ny funktion för 
incidentrapportering.  

Syftet med incidentrapporteringen är att kunna analysera och bedöma händelser och 
incidenter under valperioden till grund för en samlad nationell lägesbild.  

En nationell lägesbild kommer att tas fram av Valmyndigheten under valperioden. 
Lägesbilden kommer bland annat bygga på inrapporterade händelser och incidenter genom 
funktionen i Valcentralen. Därför hoppas vi att ni alla bidrar i rapporteringen. Lägesbilden 
ska vara ett stöd för valadministrationen att upptäcka och förhindra händelser som kan störa 
genomförandet av valet och som har betydelse för allmänhetens förtroende för valens 
genomförande.  

Den nationella lägesbilden kommer att delges valadministrationen löpande under 
valperioden via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) webbaserade 
informationssystem WIS. Ta kontakt med ansvarig för WIS i din kommun och informera 
om detta för att skapa en rutin för mottagandet.

 

 

Webbseminarium om incidentrapportering den 16 maj  

Valmyndigheten bjuder in till webbseminarium om incidentrapportering den 16 maj 
klockan 13.15 - 14.00. 

Valmyndigheten kommer att informera om den nya funktionen och vad som kan vara bra 
att veta, se bilagan för mer information om webbseminariet. Seminariet kommer att spelas in 
och publiceras på Valcentralen.  

Samverkansyta WIS: 
Valmyndigheten, Valen 2022 

 

mailto:valadm@val.se
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Samarbete med frivilligorganisationer vid genomförande av val? 

Inom ramen för projektet Stärkt skydd av allmänna val anges att Valmyndigheten ska 
”utreda hur frivilligorganisationer i ökad utsträckning kan involveras i genomförandet av val. 
Särskilt ska deras möjlighet att förstärka valadministrationen i hanteringen av allvarliga 
störningar i samband med val ska studeras”.  

Med frivilligorganisationer avser vi både frivilliga försvarsorganisationer och frivilliga 
resursgrupper. I begreppet valgenomförandet tänker vi alla de arbetsuppgifter som 
valnämnden genomför i samband med val, exempelvis rekrytering, utbildning, planering, 
lagerhållning och distribution av valmaterial, genomförandet av själva röstmottagningen i 
röstnings- och vallokaler, mottagning av valdistriktens röster på valnatten, etcetera.  

Nu är vi intresserade av att ta del av din kommuns erfarenheter av att använda sig av 
frivilligorganisationer i samband med genomförandet av val. Om ni har sådan erfarenhet, 
mejla gärna till valadm@val.se senast tisdagen den 17 maj.  

 

Genomgång och frågestund med SKR om ställningstaganden måndagen 
den 23 maj 

Måndagen den 23 maj mellan klockan 10.30 – 12:00 kommer Valmyndigheten tillsammans 
med Sveriges kommuner och regioner (SKR) anordna en genomgång och digital frågestund 
angående ställningstaganden. Reservera gärna tiden i era kalendrar. Vi återkommer med mer 
information i ett kommande nyhetsbrev.  

 

Har du missat tidigare nyhetsbrev? 

Gå in på Valcentralen för att se tidigare publicerade nyhetsbrev från såväl 2021 som 2022. 

 

Med vänliga hälsningar 

Valmyndigheten 

mailto:valadm@val.se
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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.  

 

 

 

 

mailto: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. 

 

mailto:valadm@val.se
https://valcentralen.val.se/valkommunikation/kommunikationsplanering.4.688b66ce18095b6bb1de35.html
https://valcentralen.val.se/valkommunikation/kommunikationsplanering.4.688b66ce18095b6bb1de35.html
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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 



 
      

 Nyhetsbrev för kommuner 1(2) 

 Datum Utgåva  

 2022-05-24 2022:17V  

   

  
 

www.val.se 

valadm@val.se 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:17V 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 

 Inbjudan till frågestund avseende valsäkerhet den 31 maj 

 Sändningen från webbseminariet den 16 maj är publicerad 

 Meddela senast den 21 juni om ni vill hämta röstlängder på tryckeriet 

 Presentation från webbinarium om vägledande ställningstaganden 

 Reklamationer av valmaterial i Valid 

 

Inbjudan till frågestund avseende valsäkerhet den 31 maj  

Som ett led i Valmyndighetens fördjupade stöd till valadministrationen och arbetet med att 
stärka skyddet av de allmänna valen 2022 bjuder Valmyndigheten in alla kommuner till 
frågestunder där ni direkt kan lyfta frågor, utmaningar eller behov av stöd avseende 
valsäkerhet. Frågestunderna kommer att hållas digitalt vid två tillfällen, den 31 maj och den 
14 juni.  

Inbjudan till frågestunden den 31 maj bifogas detta nyhetsbrev.  

 

Sändningen från webbseminariet den 16 maj är publicerad 

Nu är utbildningen i att rapportera incidenter, som genomfördes den 16 maj, publicerad på 
Valcentralen. Ni hittar filmen längst ned på sidan Rapportera incident. 

 

Meddela senast den 21 juni om ni vill hämta röstlängder på tryckeriet 

Som vi tidigare informerat om kommer röstlängderna att tryckas i Stockholmsområdet och 
ni som vill kan hämta de personligen hos tryckeriet. Anmälan skickas till valadm@val.se 
senast den 21 juni. 

 

Presentation från webbinarium om vägledande ställningstaganden 

Den 23 maj genomförde Valmyndigheten tillsammans med Sveriges kommuner och 
regioner, SKR, det webbinarium om vägledande ställningstaganden som alla kommuner var 
inbjudan till. Valmyndighetens presentation bifogas detta nyhetsbrev. Presentationen 
spelades även in, länk till inspelningen skickas i ett separat e-postmeddelande.  

mailto:valadm@val.se
mailto:valadm@val.se
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Reklamationer av valmaterial i Valid  

Om ni vid inventeringen av valmaterialleveransen upptäcker att något saknas, ber vi er göra 
en reklamation i Valid. I hjälptexten i Valid anges att ni ska fylla i en blankett, men det räcker 
att ni bockar för rutan "Reklamation" när ni lägger en eventuell tilläggsbeställning. Vid 
frågor, vänligen kontakta valmaterial@val.se.  

 

Har du missat tidigare nyhetsbrev? 

Gå in på Valcentralen för att se tidigare publicerade nyhetsbrev från såväl 2021 som 2022. 

 

Med vänliga hälsningar 

Valmyndigheten 

mailto:valmaterial@val.se
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Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:18V 

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.  

mailto:valadm@val.se
https://valcentralen.val.se/kalender.4.3d59239a17c384380a43f9.html
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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/anmal-
deltagande.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-och-
kommun/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. 

https://www.val.se/for-partier/anmal-deltagande.html
https://www.val.se/for-partier/anmal-deltagande.html
https://www.val.se/valresultat/riksdag-region-och-kommun/2022/radata-och-statistik.html
https://www.val.se/valresultat/riksdag-region-och-kommun/2022/radata-och-statistik.html
https://www.postnord.se/
mailto: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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Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:19V 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 

• Ny frågestund om valsäkerhet den 14 juni  

• Fördjupad utbildning i bemötande och säkerhet publicerad 

• Bildarkiv och produktfotografier på Valcentralen 

• Uppdatera kommunens kontaktuppgifter i Valid 

• Hot mot allmänna val – ny rapport  

 

Ny frågestund om valsäkerhet den 14 juni  

Som vi informerat om i tidigare nyhetsbrev bjuder Valmyndigheten in till ytterligare en 
frågestund avseende valsäkerhet. Frågestunden genomförs tisdagen den 14 juni klockan 
13:00 -15:00.   

På frågestunden har ni möjlighet att lyfta frågor, utmaningar eller behov av stöd avseende 
valsäkerhet. Ingen föranmälan behövs men skicka gärna frågor på förhand till 
valadm@val.se.  

Inbjudan till frågestunden bifogas detta nyhetsbrev. 

 

Fördjupad utbildning i bemötande och säkerhet publicerad 

Nu finns den fördjupade delen av utbildningen i bemötande och säkerhet tillgänglig. Denna 
del är frivillig för valnämnder att använda och är en digital självstudieutbildning för 
röstmottagarna. Respektive utbildning tar cirka 15 minuter att genomföra.  

Utbildningen är uppdelad i tre delar: 

• Bemötande och säkerhet vid röstmottagning - grundutbildning 
• Bemötande och säkerhet vid röstmottagning – fördjupning för röstmottagare 
• Bemötande och säkerhet vid röstmottagning – fördjupning för ordförande och vice 

ordförande 

Utbildningarna ligger på Valcentralen, under ingången för ”Röstmottagare”, under puffen 
”Bemötande och säkerhet”, se länken: 
https://valcentralen.val.se/rostmottagare.4.3d59239a17c384380a43eb.html  

 

 

mailto:valadm@val.se
mailto:valadm@val.se
https://valcentralen.val.se/rostmottagare.4.3d59239a17c384380a43eb.html
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Bildarkiv och produktfotografier på Valcentralen 
Inför valen 2022 har Valmyndigheten tagit fram ett bildarkiv som ni kan använda. Det 
inkluderar även produktfotografier på valmaterialet. 

Bilderna hittar ni på Valcentralen under menyalternativet ”Valkommunikation”: 
https://valcentralen.val.se/valkommunikation.4.29e9cb2617d171257e6921.html  

 
Uppdatera kommunens kontaktuppgifter i Valid 

Inför att förtidsröstningen startar är det viktigt att ni fyller i kommunens kontaktuppgifter i 
Valid. Formuläret nås från startsidan, Generell valadministration, menyval Kontaktuppgifter. 
Det är inte samma uppgifter som ni tidigare har fyllt i för att tryckas på röstkorten.  

Här ska ni fylla kontaktpersoner och direktnummer där ni kan nås om länsstyrelsen eller 
Valmyndigheten behöver få tag på er i brådskande ärenden även på tider när kommunens 
växel är stängd, exempelvis valdagen. Det skulle till exempel kunna vara förtidsröster som 
har kommit till fel kommun eller om vi får kännedom om någon incident.  

Uppgifterna kommer inte att publiceras någonstans och kan bara ses av länsstyrelsen, 
Valmyndigheten och andra användare i den egna kommunen. 

 

Hot mot allmänna val – ny rapport  

På uppdrag av Valmyndigheten har Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) publicerat en 
rapport om hot mot allmänna val i Sverige. Det rör sig om hot mot själva genomförandet av 
allmänna val, men också om påverkan på allmänhetens förtroende för valsystemet och 
väljarnas vilja och förmåga att rösta.  

Rapporten kan användas för att öka medvetenheten om hot mot allmänna val, vilket i sin tur 
kan bidra till att valadministrationen höjer sin förmåga att förebygga, identifiera och hantera 
dessa hot. Rapportens målgrupp är valhandläggare och säkerhetshandläggare vid kommuner 
och statliga myndigheter. 

För att visa på bredden av hot presenterar denna rapport händelser från tidigare val och 
kategoriserar dem utifrån: hot mot personal, hot mot lokaler och egendom, hot mot 
valresultatet, cyberangrepp samt desinformation och informationspåverkan.  

https://valcentralen.val.se/valkommunikation.4.29e9cb2617d171257e6921.html
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Länk till rapporten finns på Valcentralen, under ”Valsäkerhet”, längst ner på sidan: 
https://valcentralen.val.se/valsakerhet.4.29e9cb2617d171257e68d8.html. 

 

Har du missat tidigare nyhetsbrev? 

Gå in på Valcentralen för att se tidigare publicerade nyhetsbrev från såväl 2021 som 2022. 

 

Med vänliga hälsningar 

Valmyndigheten 

https://valcentralen.val.se/valsakerhet.4.29e9cb2617d171257e68d8.html
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Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:20V 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 

• Valmyndigheten har uppdaterat ett antal vägledande ställningstaganden 

• Enkät om valarbetet skickas ut efter valet 2022 

• Lägg in röstlängdsuppgifterna senast den 8 augusti 

• Driftinformation om Valid finns på val.se 

• Tips om att ha flera e-legitimationer för inloggning i Valid 

• Angående sista datum för rättelse i röstlängd 

 

Valmyndigheten har uppdaterat ett antal vägledande ställningstaganden 

Valmyndigheten har uppdaterat ett antal vägledande ställningstaganden som är publicerade 
på Valcentralen. Nedan följer en kort sammanfattning av ändringarna: 

• ”Ställningstagande om felaktig avprickning och väljare som nekas att rösta” har 
uppdaterats redaktionellt och med förtydligande om att det är ordförande i vallokal 
som avses i skrivningarna om vem som bör besluta om en korrigering samt att 
valnämnden bör besluta om vem som ska utföra vissa arbetsuppgifter i en vallokal. 
 

• ”Ställningstagande om tidsramar för ambulerande röstmottagare” har uppdaterats 
redaktionellt och med förtydliganden om tiden för när sådan röstmottagning ska ske 
samt vilka valsedlar de ambulerande röstmottagarna ska ha med till väljarna. 
 

• ”Ställningstagande om valsedlarnas ordning i valsedelställen” har uppdaterats 
redaktionellt och med uppgift om vilka valsedlar som ska läggas ut på 
röstmottagningsställe, på vilket sätt, i vilken ordning. 
 

• ”Ställningstagande om valsedlar och valsedelsbeställning” har uppdaterats i fråga om 
vilka namnuppgifter som publiceras och anges i protokoll efter val. 
 

• Följande ställningstaganden har enbart uppdateras redaktionellt: 
o ”Ställningstagande om valkuvert innehållande flera valsedlar” 
o ”Ställningstagande om anmälan av kandidater för partier som har registrerad 

partibeteckning” 
o ”Ställningstagande om anmälan om samtycke till kandidatur” 
o ”Ställningstagande om verksamhetsskyddsanalys” 

Ställningstagandena hittar ni på denna länk: 
https://valcentralen.val.se/vagledandestallningstaganden.4.29e9cb2617d171257e6423.html.  

mailto:valadm@val.se
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Enkät om valarbetet skickas ut efter valet 2022 

Precis som efter tidigare val kommer Valmyndigheten att skicka en enkät till alla kommuner 
med frågor om valets genomförande. Enkäter kommer även skickas ut till länsstyrelser, 
utlandsmyndigheter och partier.  

Enkätsvaren ligger till grund för bland annat den erfarenhetsrapport som Valmyndigheten 
lämnar till regeringen. Erfarenhetsrapporten innehåller bland annat hemställan om 
lagändringar. Det är mycket viktigt att alla svarar på enkäten.  

Enkäten innehåller även statistikfrågor där det är viktigt att alla siffror blir korrekta. 
Frågorna kommer att skickas ut till er före valdagen. För att ni redan nu ska kunna bilda er 
en uppfattning om vilken typ av statistikfrågor som kan vara aktuella, finns frågor från 
tidigare val att läsa under avsnitt 18.2.1 i Handbok för kommuner (med reservation för 
ändringar). Detta avsnitt kommer att uppdateras i den kommande uppdateringen av 
handboken, som publiceras senare i veckan.  

Enkäten kommer att skickas ut under vecka 39. Varje kommun kommer att få en unik länk 
som endast kan användas en gång per kommun. 

 

Lägg in röstlängdsuppgifter i Valid senast den 8 augusti 

Under menyn ”Röstlängdsuppgifter” i Valid ska kommunen senast den 8 augusti lägga in 
adressen dit röstlängderna ska skickas.  

Det är viktigt att det är en adress där en person kan ta emot röstlängderna. 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 där ni anger mobilnummer kan ni även lägga 
till kompletterande information som distributören kan ha användning för. 

 

Driftinformation om Valid finns på val.se 

Om Valid inte går att komma åt, exempelvis på grund av ett planerat underhåll eller en 
tillfällig driftstörning, kommer ni som användare istället att möta en informationssida. Den 
länkar till en sida med information om när Valid kan tänkas vara uppe igen. Kontrollera 
gärna denna sida innan ni tar kontakt med Valmyndigheten för felanmälan. 

Sidan ligger på val.se, men är till för valadministrationen och är därför inte länkad från 
startsidan. Spara den gärna som bokmärke i webbläsaren: https://www.val.se/validinfo  

 

https://www.val.se/validinfo
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Tips om att ha flera e-legitimationer för inloggning i Valid 

Valmyndigheten vill kortfattat rekommendera er att fundera kring behovet av att ha dubbla 
e-legitimationer för vissa användare, ifall någon e-legitimation skulle ha driftstörningar. 
Detta för att säkerställa åtkomst till Valid under kritiska perioder.  

 

Angående sista datum för rättelse i röstlängd 

De som anser att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter om dem ska, enligt 5 kap. 6 § 
vallagen, senast tolv dagar före valdagen begära att uppgifterna rättas. Detta gäller också dem 
som anser sig vara felaktigt uteslutna ur röstlängden. Det som hänt senare än 30 dagar före 
valdagen får inte ligga till grund för rättelse. Frågor om rättelser prövas av länsstyrelsen.  

Valmyndigheten bedömer att länsstyrelserna inte kan göra rättelser i röstlängden senare än 
tolv dagar före valdagen.  

Av 36 § förvaltningslagen framgår att ett beslut som innehåller en uppenbar felaktighet till 
följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande 
förbiseende får rättas av den myndighet som har meddelat beslutet. Det är, enligt 5 kap. 1 § 
vallagen, Valmyndigheten som upprättar röstlängden och som på så sätt beslutar om dess 
innehåll. Tillägg av rösträtt i röstlängden kan inte anses utgöra en rättelse av en uppenbar 
felaktighet enligt förvaltningslagen.  

Valmyndigheten bereder frågan om det finns skäl att hemställa om lagändring.  

Kalendern kommer att uppdateras på Valcentralen i enlighet med ovan. Det är alltid 
kalendern på Valcentralen som är den aktuella och som uppdateras löpande.  

 

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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Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:21V 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 

 Uppdaterad utgåva av Handbok för kommunens arbete med val 

 Nya handledningar och manualer publicerade på Valcentralen 

 Tilläggsblad och tryckfelsnisse i handledning för röstmottagning vid förtidsröstning och i 
vallokal 

 Valbarhetshinder för kommunala revisorer  

 Information om valpresentationen på val.se 

 Meddela Valmyndigheten om ni fått för mycket valmaterial 

 Frivilliga resursgruppen och frivilliga försvarsorganisationer  

 Föreläsning om antagonistiska hot och köhantering 

 Frågestunder om valsäkerhet  

 

Uppdaterad utgåva av Handbok för kommunens arbete med val 

Valmyndigheten har publicerat en uppdaterad version av Handbok för kommunens arbete 
med val. Det framgår av inledningen vilka ändringar som har gjorts i den. Ni hittar den 
uppdaterade handboken på denna länk:  

https://valcentralen.val.se/kommun/handbokforkommuner.4.29e9cb2617d171257e617b2.h
tml 
  
  

Nya handledningar och manualer publicerade på Valcentralen 

Nu finns följande produkter publicerade på Valcentralen: 

 Handledning för valnämndens preliminära rösträkning (uppsamlingsräkningen) 

 Manual för valnämndens mottagning på valnatten 

 Checklista för vallokal 

 Checklista för valnämndens mottagning på valnatten 

 

Ni hittar samtliga produkter på denna länk:  

https://valcentralen.val.se/kommun/handledningarochmanualer.4.75995f7b17f5a986a4e27
ba.html 

mailto:valadm@val.se
https://valcentralen.val.se/kommun/handbokforkommuner.4.29e9cb2617d171257e617b2.html
https://valcentralen.val.se/kommun/handbokforkommuner.4.29e9cb2617d171257e617b2.html
https://valcentralen.val.se/kommun/handledningarochmanualer.4.75995f7b17f5a986a4e27ba.html
https://valcentralen.val.se/kommun/handledningarochmanualer.4.75995f7b17f5a986a4e27ba.html
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Tilläggsblad och tryckfelsnisse i handledning för röstmottagning vid 
förtidsröstning och i vallokal 

I handboken för röstmottagare i vallokal blev det dessvärre en felaktig instruktion i avsnitt 
5.3 och 5.4 gällande granskning av förtidsröster. För att instruktionen ska stämma överens 
med Valmyndighetens vägledande ställningstagande bifogas ett tilläggsblad för 
handledningen. Där framgår att röstmottagarna vid granskningen av valkuverten i en 
förtidsröst, ska godkänna ett valkuvert med dubbla valsedlar, om det inte råder några tvivel 
om vilket val som rösten avser.  

Tilläggsbladet kommer att publiceras på Valcentralen, men bifogas som bilaga 1 till detta 
nyhetsbrev redan nu. 

Därutöver vill Valmyndigheten informera om att tryckfelsnisse dessvärre smugit sig in i 
handledningen för förtidsröstning. På sida 8, avsnitt 3, andra stycket, är den sista meningen 
ofullständig. Denna kan ni helt bortse från. Ett tips är att ni vid utbildningstillfället 
informerar om att röstmottagarna kan stryka denna mening i sina handledningar.  

Valmyndigheten kommer att uppdatera den digitala versionen, men inte trycka om 
handledningen.  

 

 

Information om Valdatapresentationen på val.se 

På val.se kommer information om beställda valsedlar och klarmarkerade val- och 
röstningslokaler att publiceras löpande. Hit kan ni guida väljare, partier och andra 
intresserade. Vi har tidigare gått ut med att detta skulle vara på plats i mitten av juni men det 
är något försenat. I dagsläget har vi inget nytt datum men det kommer att ske så fort som 
möjligt. 
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Sidorna kommer att uppdateras en gång per dygn och visar endast de lokaler som är 
klarmarkerade i Valid och de valsedlar som har skickats för tryck. Sista dag för er att 
klarmarkera era lokaler är den 2 augusti. 

Vi vill också påminna om att på val.se finns en sida med rådata och statistik. Sidan innehåller 
många typer av data och har nu uppdaterats med rådatafiler över landets alla val- och 
röstningslokaler. När förtidsröstningen påbörjas i Sverige kommer det även finnas en fil som 
visar alla röster som kommunerna tagit emot i sina röstningslokaler. Denna sida kan vara bra 
att hänvisa till, ex. vid frågor från journalister eller partier som önskar data i bearbetningsbar 
form.  

 

Meddela Valmyndigheten om ni fått för mycket valmaterial  

Om ni vid inventeringen av valmaterialet upptäcker att ni fått för mycket material levererat, 
vänligen mejla valmaterial@val.se och meddela oss detta. Det är viktigt för vår uppföljning. 

Vi vill också påminna om att packa upp samtliga kartonger helt och hållet innan en 
reklamation görs i Valid. Detta eftersom distributören packar om allt material, så det kan 
fraktas på ett säkert sätt. En kartong kan således innehålla annat än vad som anges på den. 
En kartong kan också innehålla flera olika produkter.  

 

Valbarhetshinder för kommunala revisorer 

En kommunal revisor kan inte bli vald till ledamot i kommunfullmäktige. Valmyndigheten 
har i samråd med SKR och länsstyrelserna tagit fram en promemoria om valbarhetshindret. 
Hanteringen av valbarhetshinder ska ske manuellt. Valmyndigheten uppmanar alla 
kommuner att skicka uppgifter om vilka personer som är valda till revisorer till länsstyrelsen 
senast den 25 augusti. 

En promemoria som redogör för rättsläget bifogas detta nyhetsbrev som bilaga 2.  

 

Frivilliga resursgruppen och frivilliga försvarsorganisationer 

Valmyndigheten utreder hur frivilliga organisationer kan stödja valgenomförandet och 
kommer att förmedla den information som framkommer löpande samt ta fram en 
sammanställning när projektet är slut. I dagsläget ser Valmyndigheten att frivilliga 
försvarsorganisationer (FFO) och frivilliga resursgrupper (FRG) kan fungera som en viktig 
resurs i robusthets- och beredskapsperspektiv i samband med valgenomförandet.  

Ett exempel på hur detta kan gå till kommer från Örebro kommun där man vid tidigare val 
använt sig av kommunens FRG: 

”Det gäller främst under valdagen och rent praktiskt har det varit två personer som ingått i 
ordinarie bemanning och uppdrag i centrala valstaben tillsammans med kommunens 
valkansli och hjälpt till med olika uppgifter så som transportuppdrag, ”markservice” under 

https://www.val.se/valresultat/riksdag-region-och-kommun/2022/radata-och-statistik.html
mailto:valmaterial@val.se
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dagen (ordna med fika och mat) samt mottagningen av röster från distrikten på kvällen. 
Deras huvudsakliga uppdrag i den centrala valstaben är att vid behov kalla in fler FRG-
personer, som finns i beredskap. Syftet har främst handlat om att om det uppstår akuta 
behov, ex en vallokal har brunnit under natten innan valdagen eller en vattenläcka, så ska 
FRG kunna finnas med och visa väljare till ersättningslokal och till och med hjälpa till med 
skjuts. Än så länge har vi inte behövt använda den typen av insatser men från 
valadministrationens sida är vi mycket nöjda med samarbetet och det känns tryggt att 
resursen finns tillgänglig under valdagen.” 

Som bilaga 3 och 4 till detta nyhetsbrev bifogas ett brev där Carina Wiro på Sveriges 
Civilförsvarsförbund beskriver nyttan av att involvera FRG i valgenomförandet samt en 
kontaktlista. 

Ytterligare vägledning gällande samverkan med frivilligorganisationer finns i MSB:s 
publikation ”Fältguide för myndigheters samverkan med frivilliga och frivilligorganisationer 
under en kris”. 

 

Föreläsning om antagonistiska hot och köhantering  

Under maj månad anordnade Valmyndigheten en föreläsning om antagonistiska hot och 
köhantering med experter från MSB. De ppt-bilder som visades har skickats ut med ett 
tidigare nyhetsbrev. Senare under sommaren kommer även en sammanställning över de mest 
centrala lärdomarna att publiceras på sidan om valsäkerhet på Valcentralen. 

 

Frågestunder om valsäkerhet  

Under maj och juni genomfördes två frågestunder för kommunerna på temat valsäkerhet. 
Frågestunderna var välbesökta och Valmyndigheten fick både positiv återkoppling och 
önskemål om fler tillfällen. Vi ser över möjligheten att erbjuda ytterligare ett tillfälle efter 
sommaren. 

Många av svaren på frågorna kan vara av nytta även för de kommuner som inte hade 
möjlighet att delta i frågestunderna. Valmyndigheten kommer därför senare under 
sommaren att publicera ett urval av frågor och svar på sidan om valsäkerhet på Valcentralen.  

 

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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Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:22V 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 

 Planerat tekniskt underhåll  

 Valpresentationen 2022 publicerad 

 Manual för registrering av förtidsröster är publicerad  

 Blanketter publicerade under Arbetsmaterial i Valid 

 Valbarhetshinder för kommunala revisorer  

 Ny rapport om incidenter under genomförandet av allmänna val i Sverige  

 Formulär för rapportering av incidenter på röstmottagningsställen  

 Övningsmaterial  

 Mall för namnetiketter till plastficka  

 

Planerat tekniskt underhåll 

Under vecka 27 (4-8 juli) kommer Valmyndigheten genomföra ett planerat tekniskt 
underhåll. Om något uppstår under arbetet kan det resultera i att Valmyndigheten genom 
hemsidan (val.se) samt e-post (@val.se) är otillgängliga i upp emot 24 timmar. Detta 
inkluderar även tillgången till Valid. 

Från sen eftermiddag fredag den 1 juli syns en banner på val.se för att informera 
allmänheten om den eventuellt kommande otillgängligheten.  

 

Valpresentationen 2022 publicerad  

Nu finns valpresentationen publicerad. Det länkas även till den från val.se på flera ställen.  

På Valpresentation – Vad kan jag rösta på kan väljare hitta vilka partier som deltar i de olika 
valen och se namnvalsedlar om sådana finns: 
https://data.val.se/partier/anmalda?valtyp=RD 

En funktion som flera kommuner efterfrågat är den om att enkelt kunna hitta och söka sin 
röstnings- eller vallokal. Det hittar ni nu på Valpresentation – Var kan jag rösta: 
https://data.val.se/rostmottagning/vallokaler 

Det finns ett känt fel som förväntas åtgärdas under vecka 27. Det gäller funktionen ”Hitta 
lokaler nära mig” på förtidsröstningssidorna som för tillfället föreslår lokaler längre bort. 

mailto:valadm@val.se
https://data.val.se/partier/anmalda?valtyp=RD
https://data.val.se/rostmottagning/vallokaler
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Manual för registrering av förtidsröster är publicerad  

Nu finns manual för registrering av förtidsröster publicerad på Valcentralen. Ni hittar den på 
denna länk:  

https://valcentralen.val.se/kommun/handledningarochmanualer.4.75995f7b17f5a986a4e27
ba.html 

 

Blanketter publicerade under Arbetsmaterial i Valid  

Nu finns följande blanketter publicerade i Valid: 

 Dagrapport röstningslokal  
 Protokoll Vallokal  
 Protokoll valnämndens preliminära rösträkning  
 Kvittens uppsamlingskasse  
 Kvittens uppsamlingskasse – för utbildning 
 Kvittens uppsamlingskasse – valnämndens preliminära rösträkning 
 Resultatbilaga – för utbildning 
 Väljarförteckning blank 
 Väljarförteckning – för utbildning 
 Framsida, innerark och instruktionssida till röstlängden – för utbildning  

Kvittoblanketterna kommer senare. Det publicerade materialet nås genom att välja 
arbetsområdet ”Generell Valadministration” i Valid och klicka på Arbetsmaterial i menyn. 
De är antingen kategoriserade som Kommunens blanketter eller Kommunens 
utbildningsmaterial. 

Den 15 augusti öppnar möjligheten att skriva ut väljarförteckningar genom att logga in i 
arbetsområdet Val_20220911. Samma gäller för resultatbilagorna som kan skrivas ut från 
och med den 5 september. 

 

Valbarhetshinder för kommunala revisorer  

Detta är ett tillägg till informationen i det senaste nyhetsbrevet om valbarhetshinder för 
kommunala revisorer. Följande information (gärna i Excel) ska skickas till länsstyrelsen: 

 Kommunens namn 

 Revisorns namn 

 Personnummer 

 Partinamn 

 Startdatum för revisorsperioden 

 Slutdatum för revisorsperioden 

https://valcentralen.val.se/kommun/handledningarochmanualer.4.75995f7b17f5a986a4e27ba.html
https://valcentralen.val.se/kommun/handledningarochmanualer.4.75995f7b17f5a986a4e27ba.html
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Ny rapport om incidenter under genomförandet av allmänna val i Sverige 

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har på uppdrag av Valmyndigheten kartlagt 
incidenter i samband med valen 2018 och 2019 samt valadministrationens behov av 
utvecklad incidentrapportering. Rapporten är skriven för Valmyndigheten som ett 
beslutsunderlag för ett utvecklat incidentrapporteringssystem, men är av intresse för övriga 
valadministrationen också.  

Länk till rapporten finns på Valcentralen, under Valsäkerhet, längst ner på sidan: 
https://valcentralen.val.se/valsakerhet.4.29e9cb2617d171257e68d8.html 

 

Formulär för rapportering av incidenter på röstmottagningsställen  

Valmyndigheten har tagit fram ett förslag på formulär som röstmottagare kan använda för 
att rapportera incidenter på röstmottagningsställen till den kommunala valnämnden. 
Formuläret kan användas av valnämnderna och får gärna anpassas till lokala förutsättningar. 

Formuläret finns på Valcentralen under menyn rapportera incident - vilka bör rapportera till 
Valmyndigheten/incident som inträffar på röstmottagningsställe: 

https://valcentralen.val.se/rapporteraincident.4.688b66ce18095b6bb1d9a.html 

 

Övningsmaterial  

Nu finns det ett praktiskt övningsmaterial för röstmottagare i att räkna röster inklusive 
instruktion och facit. Materialet är publicerat i Valid under generell 
valadministration/arbetsmaterial/Kommunens utbildningsmaterial. 

 

Mall för namnetiketter till plastficka 

Nu finns mallar för att skapa namnetiketter till plastfickorna från Valmyndigheten. Mallarna 
finns på Valcentralen, på sidan Grafisk profil för valkommunikation:  

https://valcentralen.val.se/valkommunikation.4.29e9cb2617d171257e6921.html 

 

Har du missat tidigare nyhetsbrev? 

Gå in på Valcentralen för att se tidigare publicerade nyhetsbrev från såväl 2021 som 2022. 

 

Med vänliga hälsningar 

Valmyndigheten 

https://valcentralen.val.se/valsakerhet.4.29e9cb2617d171257e68d8.html
https://valcentralen.val.se/rapporteraincident.4.688b66ce18095b6bb1d9a.html
https://valcentralen.val.se/valkommunikation.4.29e9cb2617d171257e6921.html
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Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:23V 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 

 Kontrollera era lokaler på val.se 

 Behörighetstider i Valid – sätt en extra dag 

 Telefonnummer och talsvarskod för valadministrationen vid polisanmälan 

 Inbjudan till digitalt seminiarum om de rättsliga förutsättningarna för att bemöta 
otillbörlig påverkan mot allmänna val 

 

Kontrollera era lokaler på val.se 

Som vi informerade om i föregående nyhetsbrev visas alla val- och röstningslokaler som 
kommunen klarmarkerat i Valid på val.se. Vi ber att ni så snart som möjligt gå in på val.se 
och kontrollera att era uppgifter är korrekta och särskilt att lokalernas placering på kartan 
stämmer. I vissa fall kan vi se att fel koordinater skrivits in i Valid och lokalerna ifråga visas 
på fel plats.  

På val.se finns även filer i csv-format som visar alla klarmarkerade lokaler. De kan med 
fördel användas för att filtrera och jämföra de uppgifter som ni har registrerat in. Filerna 
hittar ni här: Rådata och statistik - Valmyndigheten 

Vi vill också uppmärksamma er på att om två olika röstningslokaler eller två olika vallokaler 
har exakt samma koordinater så visas endast en markering på kartan i valpresentationen. Det 
kan t.ex. vara aktuellt om kommunen har flera vallokaler i en skolbyggnad. Däremot visas 
båda lokalerna i listan över alla lokaler. För att alla lokaler ska synas på kartan måste ni ange 
en skillnad i koordinaterna, t.ex. genom att ändra en decimal. 

Har något blivit fel? Kontakta länsstyrelsen eller Valmyndigheten som kan låsa upp 
klarmarkerade lokaler i Valid. Om ni gör ändringar i Valid tar det för närvarande upp till två 
dygn innan de visas på val.se. Det kommer att åtgärdas inom kort och uppdateringar sker då 
en gång per dygn. 

Sista dag att klarmarkera lokaler i Valid är den 2 augusti. Se Valmyndighetens nyhetsbrev 
2022:19V för mer information. 

 

Behörighetstider i Valid – sätt en extra dag 

För er som tidsätter roller i Valid vill vi påminna om att behörighetstiderna i Valid ska sättas 
till dagen efter sista dagen då rollen ska användas. Till exempel ska slutdatumet för rollen 
RKB (röstkortsbeställare) sättas till dagen efter valdagen, dvs. den 12 september, om rollen 
ska fungera på valdagen den 11 september.  

mailto:valadm@val.se
https://www.val.se/valresultat/riksdag-region-och-kommun/2022/radata-och-statistik.html
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Telefonnummer och talsvarskod för valadministrationen vid polisanmälan 

För att underlätta polisanmälningar avseende valrelaterade brott under valperioden har 
Polismyndigheten tagit fram ett särskilt telefonnummer för valadministrationen. Syftet är att 
underlätta för polisanmälan av valrelaterade händelser och brott mot valgenomförandet, som 
till exempel hot, skadegörelse, otillbörlig verkan vid röstning, brott mot rösthemligheten etc.   
 
Du som ringer numret knappar in den särskilda koden och tar dig sedan vidare med hjälp av 
knappval. Koden gör att du hamnar i rätt telefonkö och hos rätt verksamhet som hanterar 
ditt ärende. 
 
Kontaktnummer och kod framgår av bilagan till detta nyhetsbrev. Kontakta oss om du 
behöver få en kopia skickad till dig. 
 

Inbjudan till digitalt seminiarum om de rättsliga förutsättningarna för att 
bemöta otillbörlig påverkan mot allmänna val 

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) bjuder in valadministrationen till ett seminarium om 
de rättsliga förutsättningarna för att bemöta otillbörlig påverkan mot genomförandet av 
allmänna val. Seminariet är en del av Valmyndighetens projekt för att stärka skyddet av 
allmänna val. FOI-projektet finansieras av MSB och anslag 2:4-krisberedskap och syftar till 
att stärka valadministrationens kunskap avseende det rättsliga ramverket för att möta 
påverkan.  
 
Seminariet genomförs digitalt den 25 augusti 2022 kl. 13:30 till 15:00. Anmälan via länk i 
bifogad inbjudan senast den 18 augusti 2022.  
 

 

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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Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:24V 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 

• Sista dag att klarmarkera röstmottagningsställen i Valid är den 2 augusti 

• Sista dag för att ange röstlängdsuppgifter i Valid är den 8 augusti 

• Påminnelse om att lägga in kommunens kontaktuppgifter i Valid 

• Likvärdig behandling av partier på kommunal nivå i fråga om förtidsröstning med 
begränsat tillträde och ambulerande röstmottagning 

• PM om nationell incidentrapportering för valen 2022 

• Rättelse av stavfel i utbildnings-PPT för röstmottagare 

 

Sista dag att klarmarkera röstmottagningsställen i Valid är den 2 augusti 

Senast tisdagen den 2 augusti ska valnämnden ha registrerat och klarmarkerat samtliga 
röstnings- och vallokaler i Valid.  

Valmyndigheten kommer att följa upp och kontakta de kommuner som inte har 
klarmarkerat samtliga röstmottagningsställen under början av nästa vecka.  

 

Sista dag för att ange röstlängdsuppgifter i Valid är den 8 augusti 

Som vi informerade om i nyhetsbrev 2022:20V så behöver ni lägga in röstlängdsuppgifter i 
Valid senast den 8 augusti.  

De uppgifter som ska registreras är leveransadressen dit ni vill ha de tryckta röstlängderna 
levererade samt om delad röstlängd önskas. 

Välj valtillfället ”VAL_20220911”, och ”Rösträtt och röstlängd” i menyn. Välj därefter 
alternativet ”Röstlängdsuppgifter”.  

Vi påminner om att det måste finnas en person som kan ta emot röstlängderna (till skillnad 
från leveransen av valmaterialet) på den angivna leveransadressen. Det är därför önskvärt att 
under ”Ev. övrig uppgift” ange mobilnummer till den personen som ska ta emot 
röstlängderna.  

 

 

 

mailto:valadm@val.se


       
 Nyhetsbrev för kommuner 2(4) 
 Datum    

 2022-07-27    
    

  
 
Påminnelse om att lägga in kommunens kontaktuppgifter i Valid 

Vi vill påminna om att fylla i kommunens kontaktuppgifter i Valid inför den 24 augusti. 
Logga in i Valid, välj ”Generell valadministration”, och sedan ”Kontaktuppgifter” i menyn. 
Mer information finns i nyhetsbrev 2022:19V som går att läsa på Valcentralen.  

Kontaktuppgifterna kommer inte att publiceras publikt. De kan endast ses av länsstyrelsen, 
Valmyndigheten och andra användare i den egna kommunen. 

 

Likvärdig behandling av partier på kommunal nivå i fråga om 
förtidsröstning med begränsat tillträde och ambulerande röstmottagning 

Valnämnden ansvarar enligt vallagen för att vissa valsedlar ska finnas i alla vallokaler och 
röstningslokaler.  

Övriga valsedlar från anmälda partier ska också placeras i valsedelsställ på 
röstmottagningsstället om partierna själva kommer och levererar namn- eller partivalsedlar 
på eller invid röstmottagningsstället. Detta gäller även förtidsröstning med begränsat tillträde 
och i viss mån även vid ambulerande röstmottagning. 

I det fall valnämnden beslutar att bistå partier genom att hjälpa till med gemensam 
uppsamlingsplats för avlämnande av valsedlar och distribution eller liknande ska alla 
anmälda partier i kommunen behandlas likvärdigt.  

Förtidsröstning med begränsat tillträde 

Även partier som inte har rätt att få valsedlar upptryckta eller utlagda kan beställa 
partivalsedlar och distribuera dem till ett röstmottagningsställe. Valnämnden och 
röstmottagarna ansvarar för att lägga ut även dessa valsedlar, förutsatt att partiet anmält 
deltagande i de aktuella valen och att partiet distribuerat valsedlarna. Samma sak gäller 
röstmottagningsställen till vilka allmänhetens tillträde är begränsat.  

Eftersom tillträdet är begränsat kan partierna inte själva leverera sina namn- eller 
partivalsedlar direkt till röstningslokalen. Leveransen måste alltså ske utanför eller i 
anslutning till byggnaden. Budskapet till partierna ska därför vara att partierna kan komma 
till röstningslokalen och lämna valsedlarna till röstmottagarna på en lämplig plats invid 
röstningslokalen. Valnämnden kan också besluta att alla anmälda partier kan lämna in sina 
valsedlar till en på förhand anvisad plats. Valnämnden behöver då informera samtliga 
deltagande partier inom kommunen att lämna valsedlarna på anvisad plats.  

Alla partier i kommunen ska behandlas likvärdigt. Detta innebär att alla anmälda partier ska 
ges samma rätt i de fall valnämnden beslutar om exempelvis uppsamling och distribution 
utöver vad som krävs enligt vallagen. 

Ambulerande röstmottagning 

Det finns inget krav på att ambulerande röstmottagare ska ha med sig alla de valsedlar som 
finns i en röstningslokal. De ambulerande röstmottagarna ska ha med sig blanka valsedlar 
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och partivalsedlar för de partier som har rätt att både få valsedlar upptryckta och att begära 
utläggning, se vidare Valmyndighetens ställningstagande om tidsramar för ambulerande 
röstmottagare och de valsedlar som ska tas med. Om ett partis valsedlar inte ingår i den 
kategorin behöver de inte tas med.  

Av praktiska skäl finns det inte heller stöd för att partierna ska kunna kräva att de 
ambulerande röstmottagarna i förväg ska ta emot och distribuera valsedlar som inte omfattas 
av ambulerande röstmottagares ansvar. Inget hindrar heller valnämnderna från att inrätta 
rutiner som innebär att de ambulerande röstmottagarna även tar med sig de valsedlar som 
partierna levererar till de fasta röstmottagningsställena. De ambulerande röstmottagarna ska 
därtill informera väljaren om möjligheten att personrösta genom tillskrift på blank valsedel 
eller partivalsedel. 

Oavsett hur valnämnden väljer att göra, ska alla avsteg från riktlinjerna och ytterligare 
åtaganden gälla lika för alla anmälda partier i kommunen. 

 

Registrering av brevröster i Valid 

Från och med den 28 juli kan väljare posta brevröster från utlandet. Informera all personal 
som hanterar post inom kommunen att brevrösterna under inga omständigheter får öppnas. 
Se handbokens kapitel 14.1 för mer information om hanteringen av brevröster. 

Samtliga brevröster som inkommer till kommunen ska registreras i Valid. Menyn för 
registrering av förtidsröster öppnar den 8 augusti.  

För perioden fram till och med den 23 augusti kommer sammanställningen av förtidsröster i 
Valid endast visa en klumpsumma. Till och med det datumet kan ni således välja att 
registrera inkomna brevröster per dag, eller registrera samtliga brevröster enbart på ett 
datum. 

Från och med den 24 augusti registreras samtliga förtidsröster, inklusive brevröster, per dag.  

För tidigt inkomna brevröster ska också registreras i Valid. Dessa registreras som en 
klumpsumma.  

 

PM om nationell incidentrapportering för valen 2022 

Valmyndigheten har tagit fram ett PM angående incidentrapportering som sammanfattar hur 
incidentrapportering bör ske (se bilaga 1 till detta nyhetsbrev).  

Mer information om incidentrapportering finns på Valcentralen under Rapportera incident. 
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Rättelse av stavfel i utbildnings-PPT för röstmottagare 

Stavfel har rättats till på sida 24 och 26 i Powerpoint för utbildning av röstmottagare i 
vallokal/förtidsröstning. Det var ett felskrivet partinamn i den tabell/bild som visar hur 
valsedlarna ska presenteras enligt Valmyndighetens ställningstagande. Därutöver har 
hänvisning till film uppdaterats på sida 62 i utbildningen för röstmottagare i vallokal. 

 

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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www.val.se 
valadm@val.se 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:25V 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 

• Pandemiberedskap 

• Skicka brevröstningssatser till väljare vid förfrågan 

• Felaktighet i materiallistan i Handbok för kommuner 

• Information om blanketter i Valid 

• Ange om det är tilläggsbeställning eller reklamation vid valmaterialbeställning i Valid 

 

Pandemiberedskap 

Under sommaren 2022 har smittspridningen ökat (från låga nivåer) och Valmyndigheten har 
därför samverkat med Folkhälsomyndigheten och analyserat behovet av nya 
rekommendationer. Valmyndighetens bedömningar och rekommendationer som 
publicerades den 9 februari är fortsatt aktuella. Valmyndigheten anser att det inte föreligger 
något behov av revideringar i dagsläget. 

Vi vill dock särskilt understryka vikten av att det finns förutsättningar för alla väljare att 
kunna rösta på ett säkert sätt och att ingen väljare avstår från att rösta på grund av oro eller 
känslor av osäkerhet. Valnämnden bör därför särskilt analysera och vidta åtgärder kring att: 

• Se över risk för trängsel och köbildning på, eller i anslutning till, röstmottagningsställen. 

• Se över behov av skyddsutrustning som handsprit, munskydd med mera för 
röstmottagare och väljare. 

• Se över platser och tider för förtidsröstning för riskgrupper. 

• Se över utbildning av, samt utrustning för, ambulerande röstmottagare för att kunna 
erbjuda ambulerande röstmottagning på ett säkert sätt. 

• Säkerställa att det finns tillräckligt med reserver för att klara av en ökad frånvaro av 
röstmottagare och övrig personal som behövs för valgenomförande.  

 

Valmyndighetens råd och rekommendationer avseende pandemiberedskap finns på 
Valcentralen: 
https://valcentralen.val.se/kommun/pandemiberedskap.4.75995f7b17f5a986a4e23d3.html  

 

mailto:valadm@val.se
https://valcentralen.val.se/kommun/pandemiberedskap.4.75995f7b17f5a986a4e23d3.html
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Skicka brevröstningssatser till väljare vid förfrågan 

Om en väljare kontaktar er kommun för att få ett brevröstningsmaterial så bör ni skicka ut 
detta. Om ni upplever en stor efterfrågan så kan ni beställa flera brevröstningssatser i Valid. 
Ange då i kommentarsfältet att det är en tilläggsbeställning.  

 

Felaktighet i materiallistan i Handbok för kommuner  

I materiallistan längst bak i Handbok för kommuner vid genomförande av val, så anges att 
det ska finnas en blankett som heter ”Kvitto vallokal” att skriva ut från Valid. Detta är 
felaktigt och kommer således inte att publiceras i Valid.  

 

Information om blanketter i Valid 

För att se tillgängliga blanketter i Valid, välj ”Generell valadministration”, därefter 
”Arbetsmaterial” och filtrera sedan ut genom att välja ”Kommunens blanketter”. 

Väljarförteckningarna och resultatbilagorna kommer att finnas i menyn inne i det aktuella 
valtillfället ”Val_20220911”. Väljarförteckningarna ligger under menyn för ”Förtidsröstning” 
och öppnar den 15 augusti. Resultatbilagorna kommer att göras tillgängliga den 5 september.  

 

Ange om det är en tilläggsbeställning eller reklamation vid 
valmaterialbeställning i Valid 

Om ni skulle behöva beställa ytterligare valmaterial så lägger ni den beställningen i Valid.  

Tänk på att ange i kommentarsfältet om det handlar om en reklamation eller en 
tilläggsbeställning.  

Vid frågor om valmaterial kan ni kontakta oss på valmaterial@val.se.  

 

 

Har du missat tidigare nyhetsbrev? 

Gå in på Valcentralen för att se tidigare publicerade nyhetsbrev från såväl 2021 som 2022. 

 

Med vänliga hälsningar 

Valmyndigheten 

mailto:valmaterial@val.se


Sammanträdesprotokoll 2022-08-16
Valnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(9) VN.2022.20 110

Övriga frågor

Beslutsunderlag

Förslag till beslut

Valnämnden beslutar
att

____________

Expedieras till:



Sammanträdesprotokoll 2022-08-16
Valnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(10) VN.2022.21 110

Sammanträdet avslutas

Beslutsunderlag

Förslag till beslut

Valnämnden beslutar att sammanträdet avslutas.

____________

Expedieras till:
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