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Information inför valen 2022 till partier som har mandat i
riksdagen
Ni får det här brevet då ert parti har mandat i riksdagen och har en registrerad
partibeteckning. Brevet innehåller viktig information om vad ert parti behöver göra och
tänka på inför valen 2022. Brevet publiceras även på www.val.se, där ni även kan hitta
utförligare information hela vägen fram till valet.
1

Ändra partibeteckning och anmälan om deltagande i val

Eftersom ert parti har mandat i riksdagen är det automatiskt anmält som deltagande i
riksdagsvalet och till val i samtliga region- och kommunfullmäktige.
Partibeteckning är det namn och symbol i kombination som ni har registrerat hos
Valmyndigheten. Om ert parti vill ändra sin partibeteckning, t.ex. ändra symbol eller färg,
behöver ni skicka in en ny anmälan om registrering av partibeteckning till Valmyndigheten.
Valmyndigheten rekommenderar starkt att detta görs senast den 12 november 2021 (i
samband med begäran om utläggning – se mer nedan) för att ändringarna ska finnas med på
partivalsedlarna, då dessa trycks i vid årsskiftet 2021/2022. Mer information och blanketter
för registrering av partibeteckning finns på www.val.se.
2

Utläggning av partivalsedlar

På alla ställen där väljarna kan rösta lägger röstmottagarna ut partivalsedlar (valsedlar med
parti- och valbeteckning) för val till riksdag, region- och kommunfullmäktige för de partier
som vid något av de två senaste valen till riksdagen fått mer än en procent av rösterna i hela
landet. Röstmottagarna lägger också ut blanka valsedlar (valsedlar utan partibeteckning) i alla
val- och röstningslokaler.
För att partivalsedlar ska läggas ut krävs dock att berättigade partier begär att så ska ske. Ni
har rätt att få era partivalsedlar utlagda, och ska i så fall senast den 12 november 2021
begära utläggning hos Valmyndigheten. Använd blanketten ”Begäran Utläggning av
partivalsedlar, 1 procent”, som finns på www.val.se i oktober 2021. Partiet ska också visa att
personen som begär utläggning är behörig genom att ge in ett protokoll (antingen i original
eller som vidimerad kopia) som visar att partiet fattat beslut dels om att begära utläggning av
partivalsedlar, dels om vem som ska vara behörig att lämna in begäran om utläggning.
3

Namnvalsedlar

Namnvalsedlar är de valsedlar som innehåller partibeteckning och partiets kandidater.
3.1

Beställning

Sista dag för att beställa namnvalsedlar för garanterad leverans senast 45 dagar före valdagen
är den 8 april 2022. Beställningarna görs i valdatasystemet Valid från mars 2022.
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Inloggningsuppgifter, behörigheter och hantering av partiernas beställningar sköts av
länsstyrelsen i respektive län. Mer information publiceras under hösten 2021 på www.val.se.
Namnvalsedlar kan beställas även efter den 8 april 2022, men då garanteras inte leverans
senast 45 dagar före valdagen (dvs. den 28 juli 2022). Vill partiet beställa valsedlar under eller
efter sommaren behöver partiet ta kontakt med länsstyrelsen som får ha en dialog med
tryckerierna om tryck och leverans är möjligt att hinna med.
3.2

Behörig beställare

Ert parti behöver besluta om vem som ska vara behörig beställare för partiets räkning. En
behörig beställare har rätt att företräda partiet i frågor om:




beställning av valsedlar,
granska och godkänna korrektur, och
anmäla kandidater.

Partiet bör anmäla behöriga beställare i god tid inför att valsedlar ska beställas så att
länsstyrelserna kan administrera partiets åtkomst till Valid (Valdatasystemet). Beställningar av
valsedlar kan ske i Valid från mars månad, och därför bör partierna senast den 28 februari
2022 anmäla till Valmyndigheten. Använd blanketten ”Behöriga beställare 2022” som
kommer publiceras på val.se under i oktober 2021.
3.3

Fri kvot och priser

Partier som vid något av de två senaste valen till riksdagen fått mer än en procent av
rösterna i hela landet har rätt att få namnvalsedlar för val till riksdagen på statens bekostnad,
en s.k. fri kvot som är tre gånger antalet röstberättigade. Detta beräknas per riksdagsvalkrets.
Partier som har mandat i region- eller kommunfullmäktige har rätt att få namnvalsedlar
upptryckta på statens bekostnad, en s.k. fri kvot som är tre gånger antalet röstberättigade i
valområdet för det aktuella valet.
Vill partiet beställa valsedlar utöver den fria kvoten ska ni betala självkostnadspris för
produktion av namnvalsedlar. Priset för valsedlar kommer att publiceras på www.val.se så
fort det är fastställt, sannolikt i december 2021.
3.4

Kandidater

Eftersom ert parti har en registrerad partibeteckning kan partiet vid beställningen av
namnvalsedlar ange att kandidaterna ska vara anmälda (s.k. låst lista). När partiet beställer
namnvalsedlar ska ni ange kandidaterna i den ordning som de ska stå på valsedeln. Samtliga
anmälda kandidater måste godkänna nomineringen genom att fylla i blanketten ”Förklaring”
som från oktober 2021 finns på www.val.se. Det krävs bara en förklaring per val som
kandidaten ställer upp i. Sista dag för partierna att anmäla kandidater och lämna in
förklaringar är den 8 april 2022.
Vid beställningen av namnvalsedlar kan ert parti även välja att de listade kandidaterna på en
valsedel inte ska vara anmälda (s.k. öppen lista). Detta tillåter väljarna att nominera
kandidater utöver de som partiet listat på valsedeln, samt tillåter andra kandidater att
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samtycka till kandidatur än de som partiet listat på valsedeln. För att kunna bli valda måste
kandidaterna på öppna listor senast två dagar före valdagen ha lämnat in ett samtycke till
länsstyrelsen. Blanketten ”Samtycke” finns på www.val.se från oktober.
Kom ihåg att det är partiets och kandidaternas ansvar att säkerställa att kandidaterna är
valbara på valdagen. Det kan t.ex. handla om att en kandidat måste vara folkbokförd i den
kommun där den kandiderar.
Alla blanketter och ytterligare information om valsedelsbeställningen publiceras under
hösten 2021 på www.val.se.
3.5

Utläggning av namnvalsedlar

Namnvalsedlar läggs ut av partierna i val- och röstningslokalerna enligt vallagen, men det
finns förslag (SOU 2021:7) om att ansvaret ska läggas över på kommunerna. Om förslaget
går igenom kommer partierna precis som tidigare behöva distribuera alla sina namnvalsedlar
till val- och röstningslokalerna, men det blir röstmottagarna som kommer placera ut
valsedlarna i valsedelstället. Förslaget är ännu inte fastställt, men så fort beslut fattats
kommer information om det publiceras på www.val.se.
4

Blanketter – ej digitalt

Alla blanketter måste skickas in per post och vara undertecknade för hand. Någon möjlighet
till digital signatur kommer inte finnas till valet 2022.
5

Kalender

Nedan följer en sammanställning av de viktiga datum som nämnts ovan och vilka aktiviteter
ni måste vidta inför valet 2022:
Datum
12 nov 2021

28 feb 2022
8 apr 2022
8 apr 2022

Aktivitet
Sista dag att begära utläggning av partivalsedlar.
Ska partiet ändra partibeteckning eller symbol ska
ny anmälan om registrering av partibeteckning
inkomma samtidigt som begäran om utläggning.
Sista dag att anmäla behörig beställare av
valsedlar
Sista dag att beställa namnvalsedlar (för
leveransgaranti senast 45 dagar innan valdagen).
Sista dag för partier med registrerad
partibeteckning att anmäla kandidater samt lämna
in kandidatförklaringar.

På www.val.se kan ni läsa en utökad kalender inför valet.

Var/till vem?
Till Valmyndigheten

Till Valmyndigheten
I Valid
I Valid (för
kandidatanmälan)
Till länsstyrelsen (för
kandidatförklaringar)
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Valmyndigheten kommer också inom kort bjuda in er till en utförligare informationsträff i
oktober där ni har möjlighet att ställa frågor och få mer detaljerad information.
Avslutningsvis är vi tacksamma om ni kan återkoppla till Valmyndigheten om ni ändrar
kontaktperson, så vi alltid har rätt information om hur vi ska nå er.

Vänliga hälsningar,

Valmyndigheten

