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Det här nyhetsbrevet innehåller:


Lagrådsremiss föreslår ändringar inför valen 2022



Regeringens budgetproposition och statsbidrag för förtidsröstning

Lagrådsremiss föreslår ändringar inför valen 2022
Regeringen har överlämnat en remiss till Lagrådet, med anledning av det första
delbetänkandet från 2020 års valutredning, Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagning.
SOU 2021:7. Remissen föreslår att ändringar träder i kraft inför valen 2022, som rör
utbildning av röstmottagare och ordningen vid röstmottagningen, inklusive väljares rätt till
hjälp vid röstning. Remissen föreslår även att valnämnder och utlandsmyndigheter får
ansvar för att lägga ut partiernas namnvalsedlar i röstningslokaler och vallokaler.
Regeringen föreslår att lagändringarna träder i kraft den 1 februari 2022. Om förslagen
beslutas kommer vi att anpassa vårt utbildningsmaterial. Vi kommer också att återkomma
med mer information när vi läst och analyserat vad förändringarna betyder för
valadministrationens arbete. Redan nu är det bra att ni i kommunerna läser remissen och
analyserar vilka eventuella ändringar av era rutiner och processer som kan behövas.
Lagrådsremissen och valutredningens dokument finns att läsa här:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2021/09/forstarkt-skydd-forvaljare-vid-rostmottagning/

Regeringens budgetproposition och statsbidrag för förtidsröstning
Regeringen har lämnat sitt budgetförslag för 2022 till Riksdagen. Där föreslås att totalt 253
miljoner kronor avsätts för kommunernas arbete med valen. Motsvarande belopp inför
valåret 2018 var 195 miljoner. Förslaget innebär därmed en ökning av det totala anslaget.
Dessa medel är avsedda för att täcka valnämndernas kostnader avseende förtidsröstningen.
Hur mycket varje kommun får beslutas av regeringen genom en särskild förordning som
vanligtvis är klar kring årsskiftet. Tidigare förordningar har innehållit en beräkningsmodell
utifrån vilken kommunen får ett visst belopp per röstberättigad. Ersättningen har betalats ut
via Valmyndigheten under våren. Vi återkommer så snart vi har mer information.
Budgetpropositionen finns att läsa här:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/09/prop.-2021221/
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Har du missat tidigare nyhetsbrev?
Kontakta Valmyndigheten genom valadm@val.se om du saknar tidigare nyhetsbrev.

Med vänliga hälsningar
Valmyndigheten
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