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Bilaga 1 - Rapportera incident för partier 

Valmyndigheten arbetar med att stärka skyddet av allmänna val. En del i detta är att ta fram en 
nationell lägesbild under och efter de allmänna valen. Den nationella lägesbilden ska stödja 
valadministrationen och samverkande myndigheter i att kunna identifiera och hantera hot som 
kan störa genomförandet av valen. En betydelsefull faktor för en så korrekt lägesbild som 
möjligt är incidentrapportering (av avvikelser). Det är därför viktigt att alla aktörer som 
ansvarar för olika delar av valgenomförandet bidrar med att rapportera händelser och 
incidenter som kan vara av betydelse för genomförandet av valen. 

En incident är en avvikelse från föreskriven ordning i vallagen som kan medföra en skada för 
valens genomförande och/eller för förtroendet för genomförandet av allmänna val. Det kan 
även handla om något som har inträffat eller som ni upptäckt som fler behöver ha kännedom 
om. Incidenter kan ske genom mänsklig påverkan, ett systemfel eller en naturhändelse. 

Incidentrapportering av en avvikelse kan ske på tre olika sätt beroende på vad som inträffat: 
 

- Inträffar något lokalt, i eller i anslutning till ett röstmottagningsställe (såsom en 
vallokal) bör detta rapporteras till berörd kommuns valnämnd. 

 

- Inträffar något regionalt, exempelvis gällande samtycken, beställning av valsedlar eller 
slutlig rösträkning bör detta rapporteras till Länsstyrelsen.  

 

- Inträffar något på nationell nivå, eller inom Valmyndighetens ansvarsområde såsom 
partilängder, Valid, förvaring och transporter av valsedlar, bör det rapporteras till 
Valmyndigheten. 

Vid bedömningar av incidenter, t.ex. om det ska rapporteras och till vem, hjälper 
Valmyndigheten gärna till. Kontakta oss via ordinarie kontaktvägar.  

Rapportera till Valmyndigheten  
 

Rapportering till Valmyndigheten kan göras på två sätt.  
 

1. Via e-post med enkel beskrivning i text. Mejla till incident@val.se med kopia till 
ordinarie kontaktperson.  

2. Via telefon. Ring Valmyndigheten via ordinarie kontaktnummer.  
3. Via e-post med Valmyndighetens formulär för incidentrapportering. Se vidare 

information på valcentralen.val.se under ”rapportera incident”.   

Förbered gärna följande information vid rapportering via telefon eller via e-post med enkel 
beskrivningen. 

1. Vad har hänt? 
2. Hur och när upptäckte ni avvikelsen/händelsen? 
3. Finns det en brottsmisstanke och har ni gjort en polisanmälan? 
4. Vem kan Valmyndigheten kontakta för eventuella följdfrågor? 
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