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Information angående ett corona-anpassat sametingsval i vallokal 

Ordförande och vice ordföranden för vallokalerna har hos Er bokat vallokal för 

Sametingsvalet – ett val för det samiska folket den 16 maj 2021. 

Det finnas möjlighet att rösta i någon av 24 vallokaler,  från Karesuando till Göteborg,            

eller brevrösta. 

Överläggningar har skett med smittskyddsläkaren Anders Nystedt, Region Norrbotten, för 

att corona-anpassa ett säkert sametingsval  samt inhämtat tips, råd och annan information 

från Luleå kommun som hösten 2020 hade folkomröstning i ett 40-tal vallokaler. 

Sametinget kommer vidta följande åtgärder för att minska och/eller förhindra 

smittspridning. Lokaler för demokratiska processer är undantagna kvm per person men 

Sametinget kommer ändock att ha detta i åtanke. 

Vallokalen – har den möjligen en in- och utgång? Om inte får samma in- och utgång 

användas. Människor i samhället har ju lärt sig i dagsläget hur de ska röra sig in och ut ur 

butik. 

”Dörrvakten” ser till att det inte är fler röstande i vallokalen än  det finns valbås. 

Dörrvakten håller också koll på ev köbildning och att avstånd hålls. 

I vallokalen kommer finnas  handsprit på strategiska ställen , munskydd, engångshandskar 

samt visir för de som önskar låna det.  

Valbås, pennorna i valbåsen kommer ytdesinficeras efter varje röstande, bord där rösten 

överlämnas till röstmottagarna, bord och valsedelställs ytdesinficeras också väldigt ofta 

samt handtag och ev ledstång som de röstande kommer att vidröra. 

Röstmottagarna kommer utrustas med munskydd, visir och även engångshandskar.  

Vallokalen möbleras så det finns gott om avstånd mellan valsedelställ, valbås och 

röstmottagningen och vi uppmanar röstmottagarna i varje vallokal tillse att rörelsemönstret 

i vallokalen sker smidigt och luftigt.  

Folkhälsomyndighetens uppmaning att hålla avstånd, tvätta händer och vid minsta 

symptom stanna hemma eller vända i dörren kommer också vara uppsatt. 
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Med vänlig hälsning  

  

Elisabeth Kråik 

Valnämndens vice ordförande 

  

enligt uppdrag  

  

 

 

 

Siri Persson 


