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Det här nyhetsbrevet innehåller:


Året före valåret är här!



Valutredningen har presenterat sitt första delbetänkande



Val till Sametinget 16 maj 2021

Året före valåret är här!
2020 har varit ett speciellt år för oss alla och vi vill börja med att tacka er för det goda
samarbete som vi haft. Nu går vi in i en allt intensivare period, året före valåret med mycket
som ska hända. Från Valmyndighetens sida ser vi fram emot en rad aktiviteter som ska
genomföras, allt från lanseringen av ett nytt valdatasystem till utveckling av material, rutiner
och information. Vi vill önska er alla ett gott nytt året-före-valet-år och hoppas att vi kan ses
på den gemensamma konferensen för valadministrationen den 21-22 september.

Valutredningen har presenterat sitt första delbetänkande
Valutredningen 2020 presenterade igår, den 27 januari, delbetänkandet Förstärkt skydd för
väljarna vid röstmottagningen (SOU 2021:7). Genom delbetänkandet föreslås att vissa
lagändringar träder i kraft inför valen 2022. Övriga delar av utredningen ska presenteras den
15 oktober 2021. Från Valmyndighetens sida följer vi utredningen och kommer behandla
eventuella förändringar i utbildningsmaterial och ställningstaganden inför valen.
Som bilaga till detta nyhetsbrev följer en artikel från utredningens ordförande, Lena HjelmWallén.
Delbetänkandet och regeringens pressmeddelande finns att läsa här:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/forstarkt-skydd-for-valjarna-vidrostmottagningen/

Val till Sametinget 16 maj 2021
Val till Sametinget hålls vart fjärde år, den tredje söndagen i maj. Ansvariga valmyndigheter
är Sametinget, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Valmyndigheten. Kommunerna har inget
formellt ansvar för valarbetet men det kan vara bra att känna till att röstkorten, som också är
ett ytterkuvert för brevröstning, och allt material som behövs för att rösta skickas omkring
den 16 april till de samer som är upptagna i den slutliga röstlängden. Vallokaler kommer att
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finnas på 24 orter i landet, där Sametinget bedömt att flest samer vistas. Mer information,
både på svenska och på samiska finns på val.se och på sametinget.se.
Information om valet som röstningssätt, vallokaler, instruktionsfilmer, partier och
kandidater finns på val.se. Informationen finns på svenska och på fyra samiska språk.
I samband med att röstkortet distribueras i mitten på april startar en informationskampanj.
Den kommer att gå i utvald media och syftar till att uppmärksamma de röstberättigade på
valet och var man hittar mer information.
Sprid gärna denna information vidare till de i kommunen som arbetar med
minoritetspolitiska frågor. Det kan särskilt vara intressant för de kommuner som ingår i
förvaltningsområdet för samer, har röstning på sin ort eller i övrigt har många samiska
invånare.

Med vänliga hälsningar
Valmyndigheten
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