Nyhetsbrev för kommuner
Datum

Utgåva

2022-02-21

2022:6V

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:6V
Det här nyhetsbrevet innehåller:


Valmaterial som ska destrueras



2018 års beställningar av valmaterial



Ny mailadress för frågor om valmaterial



Få hjälp i handboken vid frågor om beräkningsgrunder



Information om lokala och regionala partier med rätt att begära utläggning



Utloggning vid inaktivitet i Valid

Valmaterial som ska destrueras
Efter valet 2018 ombads ni att spara valmaterial utifall att det skulle bli extra val eller omval.
Inför valen 2022 har vi dels uppdaterat vissa produkter och dels är vissa produkter
producerade för ett visst val, vilket ofta framgår på produkten.
Därför ska de gamla produkterna kastas innan leveransen med det nya materialet kommer.
Säkerställ gärna att materialet destrueras på ett sådant sätt att det inte riskerar att bli
tillgängligt för allmänheten.
Ska destrueras:
Vita partivalsedlar – samtliga val (nytt typsnitt)
Blåa partivalsedlar – samtliga val (nytt typsnitt)
Gula partivalsedlar – samtliga val (nytt typsnitt)
Blanka valsedlar – samtliga val (nytt typsnitt)
Budröstningssatser 2018
Ytterkuvert för budröstning – 405 utgåva 4 (nytt enligt valförordning)
Brevröstningssatser 2018
Röda valkassar – samtliga (uppdaterad inför 2022 med förslutning)
Häfte med vallagen (2018 och 2019)
Affischer – samtliga varianter
Angående omslag från tidigare val: De gamla omslagen som är kvar från tidigare val kan
användas internt för transport av förtidsröster ifall de nya omslagen skulle ta slut. Det kan
därför finnas en poäng med att spara de omslag från 2018/2019 som eventuellt finns kvar i
lager.
2018 års beställningar av valmaterial
Om ni inte har 2018 års beställningar av valmaterial sparat i er kommun, kan ni kontakta
valadm@val.se för att få del av de beställningar som gjordes vid detta val.
www.val.se
valadm@val.se
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Ny mailadress för frågor om valmaterial
Om ni har frågor om valmaterial eller beställningen i Valid, ska ni i första hand kontakta oss
på adressen valmaterial@val.se. Det är också den vi kommer använda för att kontakta er vid
eventuella frågor om era beställningar.

Få hjälp i handboken vid frågor om beräkningsgrunder
Om det uppstår frågor kring hur Valmyndigheten tänkt vid framtagandet av
beräkningsgrunderna och de rekommenderade antalen i Valid, så hänvisar vi i första hand till
vår handbok. Där har vi i avsnitt 8.2 beskrivit hur vi tänkt kring respektive beräkningsgrund.

Information om lokala och regionala partier med rätt att begära utläggning
Bifogat till detta nyhetsbrev finns en lista vilka lokala partier som begärt att få sina
partivalsedlar utlagda vid valen 2022. Listan innehåller även de partier som inte begärt
utläggning, vilket markeras med ”nej”.
Leveransen av de lokala partiernas partivalsedlar sker direkt till er i kommunerna från
tryckeriet. Har ett regionalt parti begärt utläggning, kommer samtliga kommuner i regionen
att få deras partivalsedlar levererade.
Samtliga riksdagspartier och Feministiskt initiativ har också begärt utläggning av valsedlar.
Utläggningen gäller i samtliga val- och röstningslokaler i hela landet, även i de kommuner
där partierna eventuellt inte har mandat. Observera att listan inte omfattar dessa partier.
Meddela oss om något verkar felaktigt på valadm@val.se.

Utloggning vid inaktivitet i Valid
En inloggning i Valid avbryts av säkerhetsskäl vid inaktivitet efter 15 minuter. När ni matar
in information eller siffror i ett fält så uppfattar systemet er som aktiva.

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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