VALMYNDIGHETENS NYHETSBREV
FÖR KOMMUNER
2019:5 V
Stockholm 2019-02-15

Valmyndighetens nyhetsbrev 2019:5V

Det här nyhetsbrevet innehåller:




Valmyndighetens erfarenhetsrapport från valet 2018
Valprövningsnämnden har beslutat i alla överklaganden av valen 2018
Information om förtidsröstning i alla kommuner till omvalet i Falun

Valmyndighetens erfarenhetsrapport från valet 2018
Valmyndigheten har liksom vid tidigare val sammanställt erfarenheter från valen den 9
september 2018 i en rapport. Den innehåller Valmyndighetens bedömningar och vissa
förslag till förändring eller översyn av valsystemet. Rapporten har överlämnats till
regeringen. Rapporten finns att läsa på vår hemsida.
https://www.val.se/servicelankar/press/nyheter/nyheter/2019-02-15-valmyndighetenserfarenhetsrapport-fran-valet-2018.html
Valprövningsnämnden har beslutat i alla överklaganden av valen 2018
Valprövningsnämnden har nu avslutat behandlingen av alla ärenden som rör överklaganden
av valen Riksdag, kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige 2018.
Länk till Riksdagens pressmeddelande:
http://www.riksdagen.se/sv/press/pressmeddelanden/2019/feb/14/resultatet-avriksdagsvalet-star-fast/
Information om förtidsröstning i alla kommuner till omvalet i Falun den 7
april
Öppettider för förtidsröstning
Vid omvalet till kommunfullmäktige i Falun ska alla kommuner i landet ordna med
förtidsröstning ”som ger väljarna goda möjligheter att rösta”. Detta regleras i vallagen 4
kap. §§ 22-23. Perioden för förtidsröstning vid ett omval är förkortad till tio dagar och
börjar därför den 28 mars.
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Valmyndigheten rekommenderar att så få kommuner som möjligt har öppet för
förtidsröstning på själva valdagen och allra helst att öppettiderna sätts så att inlämning av
rösterna kan göras till PostNord senast på fredagen. Detta för att underlätta transporter av
eventuella röster som ska till Falun. Vi kommer att återkomma med en rutin för inlämning
av mottagna röster som ska transporteras till Falun.
Vilka dagar och tider som röstning ska erbjudas är upp till varje kommun att bestämma
utifrån vad som kan anses ge väljarna goda möjligheter att rösta. Om det kan förväntas att
få röstberättigade befinner sig i kommunen kan enstaka dagar vara tillräckligt men det är
bra att välja tider som är förenliga med när de flesta människor jobbar. Det kan också vara
lämpligt att samordna med närliggande kommuner och om möjligt välja olika öppettider.
Lantbrevbärare endast i omvalsområdet
Det är endast väljare längs med lantbrevbärarlinjer i Falu kommun som kan rösta med
lantbrevbärare som bud vid omvalet.
Statsbidrag
Det kommer ett beslut om ett statsbidrag, både till Falu kommun och övriga kommuner.
Regeringskansliet arbetar med att ta fram en förordning för statsbidraget. Så snart vi vet
mer återkommer vi med information till er.
Valsedlar och valmaterial
Vi har bett er alla att inventera ert förråd av vita valsedlar och kuvert av olika slag. Stort
tack för många snabba svar! Om du ännu inte har svarat, gör det så snart som möjligt.
Utifrån den inventering som vi har gjort hos er kommuner kommer Valmyndigheten att
skicka ut valmaterial enligt en schablon utifrån vad ni har kvar i era förråd. Det finns inte
möjlighet att göra små sändningar av valmaterialet exempelvis lagom buntar av valsedlar så
de allra flesta kommer få en bunt om 500 valsedlar (en halv vanlig bunt). Materialåtgången
kommer vara väldigt liten hos er alla.
Valmyndigheten har beslutat att de partier som har rätt till utläggning av partivalsedlar i
Falu kommun ska få partivalsedlar utlagda vid förtidsröstningen i samtliga kommuner då
omvalet rör kommunfullmäktige i Falun. Det innebär att ni även kommer att få
Falupartiets partivalsedlar för utläggning.
Valkalender
En kalender med viktiga datum för omvalet kommer att finnas i valdatasystemet för omval,
se nedan.
Valdatasystemet och registrera röstningslokaler
Onsdagen den 20 februari öppnar valdatasystemet ”Omval Falun 2019”. Det kommer då
upp en separat länk för inloggning på sidan portal.val.se. En kalender med viktiga hålltider
för omvalet kommer att finnas som startsida.
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Till en början kommer menyer vara tillgängliga för lokaler, röstkorts- och
röstlängdsuppgifter, partier och valsedelsbeställning, samt kontaktuppgifter. Övriga menyer
kommer öppnas längre fram, se kalendern i systemet.
Varje kommun behöver registrera in öppettider och övriga uppgifter om den
förtidsröstningslokal som kommer att användas vid omvalet och klarmarkera denna senast
måndagen den 4 mars. När systemet för omval öppnar kommer röstningslokalerna från
höstens val att finnas inlagda. Ni behöver inte ta bort några lokaler utan bara se till att
uppgifterna stämmer för den lokal som ska användas. Observera att ni bara ska klarmarkera
den som ni kommer att använda.
Handledningar, manualer, handbok
Valmyndigheten kommer att göra en enkel uppdatering av både handledning för
röstmottagning i röstningslokal och den för vallokal (gäller bara Falun) och tillhandahålla
dessa elektroniskt i biblioteket i Valdatasystemet.
I övrigt får ni utgå från handboken och manualerna från höstens RKL-val. Vi kommer att
informera i nyhetsbrev om viktiga saker att tänka på vid omvalet.
Om någon efterfrågar budröstningsmaterial
Första dagen som en budröst får göras i ordning är vid omvalet den 28 mars, dvs. tio dagar
före valdagen. Behovet av att rösta genom bud kommer att vara oerhört litet i andra
kommuner än Falun. Stora delar av budröstningsmaterialet från 2018 kan återanvändas och
det går även att hänvisa väljaren att beställa budröstningsmaterial från Valmyndigheten.
Budröstningssatser från 2018 ska inte ges till väljare som de är. Kuvertet märkt Material för
budröstning 2018 för val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige kan sprättas och
ur det kan ytterkuvert för budröst, en vit valsedel för val till kommunfullmäktige och ett
valkuvert användas. Den gula (val till riksdagen) och den blå (val till landstingsfullmäktige)
valsedeln ska inte användas. Det kommer ett nytt instruktionsblad för budröst vid omvalet
som ni kan skriva ut från biblioteket. Det gamla instruktionsbladet för budröstning 2018
ska inte användas.
Om brevröstningsmaterial och utlandsröstning
Det kommer inte att ske någon röstmottagning i utlandet vid omvalet. Röstberättigade som
befinner sig utomlands kan brevrösta. Har ni material för brevröstning sparat från valen
2018 kan ni använda det till att plocka ihop material för brevröstning inför omvalet. Det
material som behövs för att brevrösta är en blank vit valsedel för val till
kommunfullmäktige, ett valkuvert, ett ytterkuvert för brevröst och ett omslagskuvert för
brevröst.
Brevröstningssatser från 2018 ska inte ges till väljare som de är. Kuvertet märkt Material
för brevröstning 2018 för val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige kan sprättas
och ur det kan omslagskuvert för brevröst, ytterkuvert för brevröst, en vit valsedel för val
till kommunfullmäktige och ett valkuvert användas. Den gula (val till riksdagen) och den
blå (val till landstingsfullmäktige) valsedeln ska inte användas. Instruktionsblad för
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brevröstning som finns i materialet för brevröstning 2018 ska inte användas. Det ska
ersättas av ett nytt instruktionsblad angående att rösta med brev i omvalet.
Om material för brevröstning inte finns eller om det tar slut får väljare hänvisas till
Valmyndigheten för beställning av material.
Brevrösten får göras i ordning och skickas tidigast den 21 februari. Väljaren ska själv sända
sin brevröst till Sverige. Adressen till Valnämnden i Falun finns på
väljarens röstkort. Om väljaren saknar röstkort ska ytterkuvert för brevröst placeras i
omslagskuvert för brevröst så att Valmyndighetens adress syns i omslagskuvertets
fönster.
Senast måndagen den 8 april 2019 ska brevrösten ha kommit fram till Valmyndigheten och
senast onsdagen den 10 april, innan valnämnden påbörjar valnämndens preliminära
rösträkning, ska brevrösten ha kommit till Valnämnden i Falun för att hinna räknas i
omvalet (Brevrösten skickas direkt till valnämnden om röstkort placeras på rätt sätt i
omslagskuvertet för brevröst).

Med vänliga hälsningar,
Valmyndigheten

www.val.se
valadm@val.se

