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Det här nyhetsbrevet innehåller:
•

Gamla och utgångna id-handlingar

•

Skolvalet till riksdagen i höst

•

Inbjudan till webbseminarium om köhantering och antagonistiska hot

•

Informationsmaterial publicerat på Valcentralen

•

Status på valmaterialbeställningar

Gamla och utgångna id-handlingar
Valmyndigheten har fått frågor om väljare kan använda utgångna pass för att identifiera sig
vid röstning.
Valmyndigheten har i ställningstagande om identitetskontroll vid röstning redogjort för
myndighetens inställning ifråga om bland annat vilka id-handlingar som bör godkännas. I
ställningstagandet redogör Valmyndigheten för hur röstmottagarna bör hantera utgångna
och ogiltiga id-handlingar. Ställningstagandet (nummer 10) finns att läsa på Valcentralen.

Inbjudan till webbseminarium om köhantering och antagonistiska hot
Efter förfrågningar från flera kommuner bjuder Valmyndigheten in till ett webbseminarium
tillsammans med Myndigheten för samhällsberedskap (MSB) på temat köhantering och
antagonistiska hot.
Under seminariet kommer kunskap delges om vad som styr beteendet i en kö, hur köer kan
påverkas, vad som egentligen är en "god kö" och vad man kan göra för att avskräcka,
försvåra, upptäcka och hantera antagonistiska hot.
Inbjudan till föreläsningen ligger bifogad till detta nyhetsbrev. Det krävs ingen föranmälan
och det är obegränsat med platser.

Skolvalet till riksdagen i höst
I höst kommer Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) stötta skolor
att ordna skolval till riksdagen, ett simulerat val där elever på högstadie- och gymnasieskolor
får möjlighet att rösta i riksdagsvalet. Eleverna röstar på en dag skolorna själva väljer mellan
den 17 augusti och den 7 september.
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Valmyndigheten kommer förse MUCF med valsedlar för riksdag samt valkuvert. MUCF
kommer att distribuera materialet till de skolor som anmält sig. Många skolor kan utöver det
också behöva hjälp med praktiska detaljer av er inför valdagen, som till exempel att låna
valskärmar.
Mer information om Skolval 2022 finns på skolval.mucf.se, där finns också en länk till
anmälan för skolorna. MUCF och skolvalet nås även via skolval@mucf.se.

Informationsmaterial publicerat på Valcentralen
På Valcentralen hittar ni nu informations- och instruktionsmaterial, välj ”Jan – Sep,
Praktiska förberedelser” i tidslinjen på startsidan för kommuner och sedan puffen
”Valmaterial”. Här ligger bland annat informationsbladet ”Att rösta” på olika språk samt
olika affischer. Materialet kommer att kompletteras löpande under våren.
Handledningar för röstmottagning i vallokal och vid förtidsröstning kommer att publiceras
under april månad, vi meddelar detta i nyhetsbrev.
Länken hittar ni här:
https://valcentralen.val.se/kommun/informationsochinstruktionsmaterialrostning.4.75995f
7b17f5a986a4e28ea.html.

Status på valmaterialbeställningar
Den 23 mars var sista dag att beställa valmaterial. Vi håller på att granska samtliga
beställningar och vår distributör kommer att börja skicka ut leveranserna under maj månad.
De ska som senast vara levererade i mitten av juni.
Vi kommer att kontakta er via epost eller telefon om vi har någon fråga eller om vi gör
någon ändring i er beställning. Syftet med att ställa frågor är att vi inför kommande val vill få
en bättre uppfattning kring hur materialet används hos er.
Om ni önskar ändra något i er beställning, kontakta oss på valmaterial@val.se. Observera att
ni ska kontakta oss innan ni lägger någon ytterligare beställning i Valid.

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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