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Begäran
Utläggning av partivalsedlar, lokalt mandat
Valen 2022
Ett parti som är representerat i regionfullmäktige kan begära att få partivalsedlar 
(valsedlar utan kandidatnamn) utlagda på alla ställen där röstning sker inom regionen 
samt de kommuner som ingår i regionen.
Ett parti som är representerat i kommunfullmäktige kan begära att få partivalsedlar 
(valsedlar utan kandidatnamn) utlagda på alla ställen där röstning sker inom kommunen.
Begäran ska skickas till länsstyrelsen. Se adresser till länsstyrelserna på sida 2. 
Partiet är representerat i region- och/eller kommunfullmäktige och begär utläggning av partivalsedlar
Partiet är representerat i
Underskrift
Bilagor
a) partiets beslut att begära utläggning av valsedlar
b) partiets beslut om vem som är behörig att lämna in begäran
Adresser till länsstyrelserna
Länsstyrelsen i Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun 
Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby 
Länsstyrelsen i Gävleborgs län, 801 70 Gävle 
Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 Halmstad 
Länsstyrelsen i Jämtlands län, 831 86 Östersund 
Länsstyrelsen i Jönköpings län, 551 86 Jönköping 
Länsstyrelsen i Kalmar län, 391 86 Kalmar 
Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö 
Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå 
Länsstyrelsen i Skåne län, 205 15 Malmö
Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 Stockholm Länsstyrelsen i Södermanlands län, 611 86 Nyköping 
Länsstyrelsen i Uppsala län, 751 86 Uppsala
Länsstyrelsen i Värmlands län, 651 86 Karlstad 
Länsstyrelsen i Västerbottens län, 901 86 Umeå 
Länsstyrelsen i Västmanlands län, 721 86 Västerås 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 871 86 Härnösand 
Länsstyrelsen i Örebro län, 701 86 Örebro 
Länsstyrelsen i Östergötlands län, 581 86 Linköping
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