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Utbetalning av statsbidrag
Nu är statsbidraget fastställt och utbetalningarna påbörjades i förra veckan. Kontakta
valadm@val.se om ni har några frågor. Statsbidragets storlek baseras på antal röstberättigade
per den 1 mars 2022, se mer information i nyhetsbrev 2022:1V.

Gemensam plan för kommunikation inom valadministrationen
Ett arbete pågår just nu med att ta fram en gemensam kommunikationsplan för
valadministrationen. Syftet är att tydliggöra kommunikationsuppdragen för central, regional
och lokal valmyndighet och därmed skapa en mer enhetlig och tydlig kommunikation för
valadministrationen som helhet. Ett utkast av planen kommer att stämmas av med
länsstyrelsens referensgrupp och vår referensgrupp för kommuner.

Stödmaterial för behörighetsadministration finns nu i Valid
Valmyndigheten har nu tagit fram material som ska fungera som komplement till
Behörighetsmanualen och de Frågor och svar som sedan tidigare finns på Valcentralen.
Av säkerhetsskäl finns de nya filerna i Valid, i menyn Arbetsmaterial (under Generell
valadministration). Där hittar ni följande dokument om behörigheter:
•

Information – Användare och behörigheter: Detta material visar bland annat
skärmbilder över hur det ser ut för användaren vars behörighet ni utfärdar.

•

Vanliga frågor och svar – användare och behörigheter: Detta material visar fler tekniska
frågor och svar samt förslag på lösningar än de som finns på Valcentralen.

www.val.se
valadm@val.se
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Filerna kommer att uppdateras löpande utifrån informationsbehovet och eventuella nya
frågor. Vi kommer inte att informera vid varje tillfälle som dokumenten har uppdaterats,
utan det kommer att finnas datum i filnamnen som visar när de skapades.

Valmyndigheten skriver ordningen riksdag, region- och
kommunfullmäktige
Valmyndigheten har fram till nyligen använt båda ordningarna (”riksdag, kommun och
region” eller ”riksdag, region och kommun”). Vi kommer framöver vara konsekventa vi kan
med att ange region före kommun i de sammanhang vi kan.
Det finns ett fåtal produkter som redan är tryckta, där det står i ordningen ”riksdag,
kommun- och regionfullmäktige”, så som exempelvis handledningar för röstmottagare. Vi
ändrar ordningen i material som inte publicerats ännu.
➔ Observera att det fortfarande kommer vara ordningen riksdag, kommunfullmäktige
och regionfullmäktige i valsedelställ, vid rösträkning, på röstkort och i röstlängd.
Vi vill också vara tydliga med att det finns ingen rätt eller fel ordning att skriva valen i.

Information om partier
Registrerade partibeteckningar

Sista dag att registrera partibeteckning för att den ska gälla årets val var den 28 februari.
Totalt 281 partier har registrerat sin partibeteckning inför valen till riksdag, region- och
kommunfullmäktige den 11 september i år. Det är en ökning jämfört med vid 2018 års val
då totalt 265 partibeteckningar fanns registrerade.

Statistik över registrerade partibeteckningar
Valtyp
Partier som registrerat sin
partibeteckning för
riksdagsval och därmed alla
andra val
Partier som registrerat sin
partibeteckning för val till
regionfullmäktige och
därmed även till
kommunfullmäktige
Partier som registrerat sin
partibeteckning för val till
kommunfullmäktige
Totalt

Antal 2022
35

Antal 2018
38

46

36

200

191

281

265
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På https://www.val.se/for-partier/partibeteckning/registrerade-partibeteckningar.html
finns en fullständig lista över alla registrerade partibeteckningar.
Det är enbart partier som har en registrerad partibeteckning som själva kan styra vilka
kandidater som ska kunna väljas in för partiet. De kan genom att anmäla sina kandidater låsa
sina kandidatlistor och därmed hindra att andra kandidater samtycker. Ni kan läsa mer om
låsta listor här: https://www.val.se/for-partier/kandidater-och-listor.html. De partier som
har registrerad partibeteckning har ett skydd för denna partibeteckning som gäller även
mellan valtillfällena.
Partier som vill ställa upp måste anmäla deltagande i val

Partier behöver inte registrera sin partibeteckning för att delta i val. Däremot måste partier
som vill delta i val anmäla sitt deltagande i valet senast 30 dagar före valdagen. Om ett parti
som har registrerad partibeteckning anmäler sina kandidater för ett val så gäller det också
som en anmälan om deltagande i valet. Att bara registrera partibeteckning innebär inte att
partiet automatiskt har anmält deltagande i val.
Hittills har 252 partier anmält deltagande i årets val. På https://www.val.se/forpartier/anmalda-partier.html finns en fil som uppdateras löpande med de partier som anmält
deltagande.
En anmälan om deltagande gäller bara för det aktuella valtillfället – inte för kommande val.

Manualer publicerade på Valcentralen
Nu finns två nya manualer publicerade på Valcentralen:
•

Ambulerande röstmottagning

•

Budröstning med lantbrevbärare

Ni hittar manualerna genom att välja ”FEB - SEP, Utbildning och rekrytering” i tidslinjen på
startsidan, eller genom denna länk:
https://valcentralen.val.se/kommun/handledningarochmanualer.4.75995f7b17f5a986a4e27
ba.html.

Lästips - handbok om kommunal krisberedskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och regioner
(SKR) har publicerat ett nytt kapitel i handboken om kommunal krisberedskap. Det nya
kapitlet handlar om genomförandet av val. Målgrupper för kapitlet är kommunala
beredskapssamordnare samt tjänstepersoner som arbetar med valen.
Vidarebefordra gärna information om kapitlet till berörda personer. Informationen kan
fungera som diskussionsunderlag inför höstens val tillsammans med Valmyndighetens övriga
utbildningsmaterial. För att ta del av det arbetet kan ni kontakta valadm@val.se.

3(4)

Nyhetsbrev för kommuner
Datum

2022-04-06

Kapitlet finns att hitta här: https://www.msb.se/sv/publikationer/handbok-i-kommunalkrisberedskap--2.-kommunala-verksamheter-genomforande-av-val/.

Har du missat tidigare nyhetsbrev?
Gå in på Valcentralen för att se tidigare publicerade nyhetsbrev från såväl 2021 som 2022.

Med vänliga hälsningar
Valmyndigheten

4(4)

