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Det här nyhetsbrevet innehåller:





Information till behörighetsadministratörer – se över behörigheter innan årsskiftet!
Förtydligande om avskärmningar av platser för valsedlar
Handbok – kommunens uppgifter vid val 2019 publiceras senast den 19 december
Erfarenhets- och utbildningsmaterial från MSB om risk och sårbarhet i valarbetet
finns nu i valdatasystemet

Information till behörighetsadministratörer (Bad) – se över behörigheter
innan årsskiftet!
Det är flera av er som är Bad som har stopptid för ”Åtkomst till valdatasystemet” vid
årsskiftet, 2018-12-31. Det betyder att ni inte kommer in i BKS/VDS efter nyår, samt att
länsstyrelsen inte kan förlänga behörigheterna Bad för er. Eftersom ni sköter kommunens
behörighet till valdatasystemet är det viktigt att ni även kan jobba efter nyår. Kontakta
omgående er länsstyrelse för att få era behörigheter förlängda!
Kom ihåg att även förlänga era andra användare i valdatasystemet. I dagsläget är det ca 600
användare vars behörighet löper ut den 30 eller den 31 december 2018.
Ni måste också rensa bland de användare vars behörighet har gått ut och inte längre är
aktuella i valadministrationen. Det finns i dagsläget ca 1500 användare i systemet vars
åtkomsttid redan har gått ut.
Förtydligande om avskärmningar av platser för valsedlar
Valmyndigheten har i de senaste två nyhetsbreven skrivit om att platsen för valsedlar vid all
röstmottagning till Europaparlamentsvalet måste vara avskärmad och fri från insyn.
Regeringen planerar att ge kommunerna en viss ekonomisk ersättning för inköp av
avskärmningar samt för extra röstmottagare i vallokalerna.
Ändringarna i vallagen och relaterade förarbeten reglerar inte den exakta utformningen av
avskärmning. Det är upp till varje kommun att bedöma med hänsyn till lokala
förutsättningar. Valmyndigheten kommer inte att tillhandahålla några skärmar eller kunna
ge riktlinjer om hur sådana ska se ut. I handboken kommer vi däremot ge vägledning i vad
kommunerna bör tänka på vid planeringen av röstmottagningen och inköp av
avskärmningar.
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Det finns idag företag på marknaden som säljer färdiga avskärmningar specifikt för
valsedlar men det går även att använda andra former av skärmar. Vid valen 2018 var det
flera kommuner som införde avskärmning av valsedlar på prov. Ta gärna kontakt med
andra kommuner för att höra om de har erfarenheter och för att gemensamt diskutera hur
avskärmningen kan se ut.
Handbok Kommunens uppgifter vid val 2019 publiceras senast den 19
december
Kommunernas handbok för arbetet med valet till Europaparlamentet kommer att
publiceras senast den 19 december. Den kommer tillfälligt att finnas i Biblioteket i
valdatasystemet för valen 2018. När valdatasystemet för arbetet med EP-valet öppnar den
10 januari flyttas handboken dit.
Observera att handboken innehåller preliminär information om statsbidrag till
kommunerna, dels avseende förtidsröstningen och dels avseende extra kostnader till följd
av den nya lagstiftningen om avskärmning av platser för valsedlar. De förordningar som
styr statsbidragen är ännu inte beslutade men Valmyndigheten kommer att meddela om
informationen i handboken ändras i detta avseende.

Erfarenhets- och utbildningsmaterial från MSB om risk och sårbarhet i
valarbetet finns nu i valdatasystemet
Inför valet till Europaparlamentet behöver kommunen en aktuell risk- och
sårbarhetsanalys. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tog
inför valen 2018 fram ett erfarenhets- och utbildningsmaterial för länsstyrelser och
kommuner som även kan användas i säkerhetsarbetet inför valet till Europaparlamentet.
Även det materialet finns nu tillgängligt i valdatasystemets Bibliotek för valen 2018, och
kommer liksom handboken att flyttas till valdatasystemet för arbetet med EP-valet när det
öppnar i januari.
Materialet beskriver vanliga typrisker, sårbarheter och beroenden för genomförande av
allmänna val. Den lyfter också fram goda exempel på åtgärder för att möta störningar och
ger förslag på hur kommuner kan stärka beredskapen.

God jul och tack för ett gott samarbete 2018
önskar Valmyndigheten!

