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Nyhetsbrev 2018:4

Det här nyhetsbrevet innehåller information om:
• distribution av kommunexterna förtidsröster,
• antal röstberättigade per den 1 mars,
• samråd om kommunal folkomröstning.

Distribution av kommunexterna förtidsröster
Valmyndigheten och PostNord har slutit ett centralt avtal som omfattar distribution av
förtidsröster som ska skickas av valnämnden till annan kommun (kommunexterna förtidsröster). Denna distribution betalas av Valmyndigheten.
Avtalet gäller endast distributionen av kommunexterna förtidsröster och omfattar inte distribution eller sortering av förtidsröster inom kommunen, eller andra distributionstjänster.
Om kommunen är i behov av någon annan distributionstjänst, som inte finns med i avtalet,
behöver ni själva ordna med det.
Tider för inlämning och annan praktisk information kommer att redovisas i ett nyhetsbrev
längre fram. Bra att tänka på redan nu är att ordinarie behörighetshandlingar för postutlämning för kommunen inte gäller.
För att få kvittera ut värdeförsändelser som innehåller förtidsröster, krävs ett protokoll
från valnämnden där det framgår vem eller vilka som får kvittera dessa försändelser. Den
som kvitterar ut försändelserna ska också kunna legitimera sig. Eftersom rätt person måste
kvittera, kommer dessa försändelser inte att levereras inom eventuella befintliga avtal om
utkörning av post.

Antal röstberättigade per den 1 mars
1 mars-statistiken över antal röstberättigade per valdistrikt är publicerad i Valpresentationen
för 2018. Statistiken finns här: https://data.val.se/val/val2018/statistik/#rostb_20180301

Samråd om kommunal folkomröstning
Kommuner som planerar att hålla folkomröstning på valdagen ska begära
samråd med Valmyndigheten. Samråd ska hållas senast 3 månader innan
folkomröstningsdagen. Samråd måste hållas senast 8 juni för kommuner som planerar att ha en folkomröstning på valdagen den 9
september. Mer information finns i handboken.
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Tidigare nyhetsbrev
Har ni missat tidigare nyhetsbrev? I valdatasystemets Bibliotek finns ett arkiv med nyhetsbrev
till valnämnder och länsstyrelser.
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