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Hår kan följande arbete utföras under valperioden 2014-2018: 

Länsstyrelsen 

• kan uppdatera sina kontaktuppgifter, 
• kan se uppgifter om kandidater på valsedlarna, 
• kan •öra efterträdarval och utse n a ledamöter och ersättare i kommun- och 

VALMYNDIGHETENS NYHETSBREV 
FÖR KOMMUNER 

2015:8 V 
Stockholm 2015-11-04 

Sida 1 (2) 
Författningsändringar inför 2018 

Vallagen m.m. skickas ut i december 

Valmyndigheten kommer under december att skicka ut en ny tryckt version av Vallagen m.m. I den 
ingår de författningar (ibland enbart vissa kapitel) som reglerar val och folkomröstningar i Sverige. Vi 
skickar 2 ex till varje länsstyrelse och 2 ex till varje valnämnd. 

Sammanställning över förändringar 

I Biblioteket i valdatasystemet finns en sammanställning över förändringarna efter tillträdelsedaturn. 
Under november kommer en uppdaterad sammanställning att publiceras. Den kommer att ange 
förändringarna efter lag och kapitel i respektive lag. 

Utvecklingsarbete inför 2018 - enkäter och referensgrupper 

Valmyndigheten har inlett arbetet med konsekvensanalysav författningsändringarna inför 2018. Det 
ska utredas om och i vilka delar förändringarna föranleder ändringar i IT-stöd, rutiner, manualer, 
blanketter och informationsmaterial. I detta arbete kommer vi att behöva hjälp av både länss tyreler 
och kommuner, och vi kommer därför att kontakta några av er för att svara på enkäter och delta i 
referensgrupper. I kommande nyhetsbrev till kommunerna kommer Valmyndigheten att informera i 
teman om vissa av ändringarna 

Påminnelse om att hålla kontaktuppgifter uppdaterade 

Kommunerna ska hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade i valdatasystemet RKL 2014. Namn och 
kontaktuppgifter till  valnämndens ordförande och valhandläggaren ska anges. 
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Makulera det gamla ytterkuvertet för budröst 

Med anledning av förändringar i vallagen och i valförordningen har det skett ändring på ytterkuvertet 
för budröst. De ytterkuvert för budröst som användes vid valen 2014 ska därmed makuleras. Inventera 
i era lager av valmaterial och säkerställ att ni inte har några av de gamla ytterkuverten kvar. Nya 
ytterkuvert för budröst finns i lager inför 2018 och i händelse av extra val. 

Gammalt - släng! 
	

Nytt och nu gällande 

Ny utredning tillsatt 

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska överväga och lämna förslag till hur omval ska kunna 
genomföras snabbare än i dag. Utredaren ska också överväga och föreslå ändringar i fråga om hur 
valsedlar tillhandahålls i anslutning till röstmottagningsställen. Läs mer på regeringens webbplats: 
h ttp: / iwww.regeringen. s e /ratts do kumentikomtnittedirektiv /2015 /10 /dir.-2015104/  

Tidigare nyhetsbrev 

Har du missat tidigare nyhetsbrev? I valdatasystemets Bibliotek finns ett arkiv med Valmyndighetens 
nyhetsbrev till valnäm  n  der och länsstyrelser. 

Med vänlig hälsning 

Valmyndigheten 

VALMYNDIGHETEN 

Besöksadress: Fleminggatan 14 
Postadress: Box 12191, 102 25 Stockholm 
Tel. 08-635 69 00 
Fax. 08-635 69 20 

valadm@val.se  
www.val.se  
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Regeringen föreslår överföring av vissa uppgifter från Valmyndigheten till 
Skatteverket 

I budgetpropositionen för 2016 har regeringen föreslagit att administrativa och handläggande uppgifter 
ska föras över från Valmyndigheten till Skatteverket. Syftet med förslaget är att stärka Valmyndigheten 
genom att minska sårbarheten och ge bättre it-mässiga och administrativa förutsättningar inför framtida 
val. 

Förslaget innebär att Valmyndigheten kommer att bestå som myndighet, men att kansliets personal får 
Skatteverket som arbetsgivare. Riksdagen kommer att ta ställning till förslaget under andra hälften av 
december 2015. 

Läs regeringens budgetproposition  (se sid 110) 

Valmyndigheten och Skatteverket fick den 5 november 2015 regeringens uppdrag att tillsammans 
påbörja förberedelserna för en överföring till den 1 april 2016. Överföringen sker under förutsättning 
att riksdagen godkänner förslaget. 

Valmyndighetens uppgifter vid val, liksom uppdelningen av ansvar mellan Valmyndigheten och de 
lokala och regionala valmyndigheterna (kommunernas valnämnder samt länsstyrelserna) kommer inte 
att påverkas av förändringen. 

Tidigare nyhetsbrev 

Har du missat tidigare nyhetsbrev? I valdatasystemets Bibliotek finns ett arkiv med Valmyndighetens 
nyhetsbrev till valnämnder och länsstyrelser. 

Med vänlig hälsning 

Valmyndigheten 

VALMYNDIGHETEN 

Besöksadress: Fleminggatan 14 
Postadress: Box 12191, 102 25 Stockholm 
Tel. 08-635 69 00 
Fax. 08-635 69 20 

valadm@val.se  
www.val.se  


	Page 1
	Page 2
	Page 3

