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Partiet behöver ange vem som är behörig 
 
• Denna blankett ska användas av parti som endast ska beställa i ett län.  
       Blanketten ska lämnas till länsstyrelsen. (Ska partiet beställa i fler län, se 
 blanketten Behöriga beställare – Partier som beställer valsedlar i flera  län). 
 
• Det är endast en behörig beställare som kan beställa valsedlar för partier 
       som har en registrerad partibeteckning eller som är representerade i kommun- 
       och regionfullmäktige. Det är också den behörige beställaren som kan 
       godkänna valsedelskorrektur. Den behöriga beställaren är även behörig 
       företrädare att anmäla kandidater för partier med registrerad parti- 
       beteckning, eftersom anmälan av kandidater sker samtidigt som  
       beställningen av valsedlar.  
 
• Valsedlar beställs hos länsstyrelsen för de valområden eller valkretsar  
       som finns i respektive län. Det kan finnas flera behöriga beställare för ett parti.  
 
• Som bilaga till denna blankett ska partiet bifoga protokoll. För att visa  
       vem eller vilka som är behöriga att beställa valsedlar, samt i förekommande  
       fall anmäla kandidater, ska partiet som bilaga till blanketten ge in ett styrelse-  
       protokoll där det framgår vem eller vilka som partiet beslutat är behöriga  
 beställare eller företrädare. 
 
• Länsstyrelsen ger den behöriga beställaren behörighet till  
       Valmyndighetens valdatasystem Valid där valsedlar kan beställas, sk.  
       Namnvalsedelsbeställare. (Beställning kan också göras med blankett, se  
       val.se.) 
 
• Behöriga beställare i Valid ska ta del av säkerhetsbestämmelser. Innan  
       den behörige beställaren börjar använda Valid ska denne tagit del av  
       dokumentet ”Säkerhetsbestämmelser för nyttjande av Valid”. Det finns att  
       tillgå vid denna blankett på val.se.  
 
• Behandling av personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). 
       Valmyndigheten är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du  
       lämnar i samband med beställning av behörighet i valdatasystemet Valid.  
       Uppgifterna kommer endast att användas för tilldelning av behörighet till  
       Valid. Gallring av uppgifterna kommer att ske då dessa inte längre behövs 
       för ändamålet. Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land. Du  
       har rätt att begära att uppgifterna ska raderas i Valid, vilket då medför att  
       du inte längre kommer kunna arbeta i Valid. Läs mer om personuppgifter, 
       dataskyddsombud och rätten att lämna klagomål till Integritetsskydds- 
 myndigheten på www.val.se.

www.val.se
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Behöriga beställare
Partier som beställer valsedlar i ett län 
Valen 2022

Partibeteckning

Följande personer är behöriga att vid valen 2022 beställa valsedlar, i förekommande fall ansvara för val-
sedelskorrektur och anmäla kandidater. Om beställningen ska utföras via internet markeras de personer 
som ska ha behörighet i Valid. Om beställningen ska utföras via blankett lämnas kryssrutan för Valid tom.  
Namn Personnummer

E-postadress Mobiltelefonnummer

riksdagsvalet i
Riksdagsvalkrets

regionfullmäktigevalet i
Region

kommunfullmäktigevalet i
Kommun

Arbetet med valsedlar ska utföras via internet. Personen ovan ska ges behörigheten Namnvalsedelsbeställare i Valid.

Namn Personnummer

E-postadress Mobiltelefonnummer

riksdagsvalet i
Riksdagsvalkrets

regionfullmäktigevalet i
Region

kommunfullmäktigevalet i
Kommun

Arbetet med valsedlar ska utföras via internet. Personen ovan ska ges behörigheten Namnvalsedelsbeställare i Valid.

Namn Personnummer

E-postadress Mobiltelefonnummer

riksdagsvalet i
Riksdagsvalkrets

regionfullmäktigevalet i
Region

kommunfullmäktigevalet i
Kommun

Arbetet med valsedlar ska utföras via internet. Personen ovan ska ges behörigheten Namnvalsedelsbeställare i Valid.

Namn Personnummer

E-postadress Mobiltelefonnummer

riksdagsvalet i
Riksdagsvalkrets

regionfullmäktigevalet i
Region

kommunfullmäktigevalet i
Kommun

Arbetet med valsedlar ska utföras via internet. Personen ovan ska ges behörigheten Namnvalsedelsbeställare i Valid.

Om partiet vill ange fler behöriga beställare kan fler blanketter användas.
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Partiet behöver ange vem som är behörig
·         Denna blankett ska användas av parti som endast ska beställa i ett län. 
               Blanketten ska lämnas till länsstyrelsen. (Ska partiet beställa i fler län, se
         blanketten Behöriga beställare – Partier som beställer valsedlar i flera  län).
·         Det är endast en behörig beställare som kan beställa valsedlar för partier
       som har en registrerad partibeteckning eller som är representerade i kommun-
       och regionfullmäktige. Det är också den behörige beställaren som kan
       godkänna valsedelskorrektur. Den behöriga beställaren är även behörig
       företrädare att anmäla kandidater för partier med registrerad parti-
       beteckning, eftersom anmälan av kandidater sker samtidigt som 
       beställningen av valsedlar. 
·         Valsedlar beställs hos länsstyrelsen för de valområden eller valkretsar 
       som finns i respektive län. Det kan finnas flera behöriga beställare för ett parti. 
·         Som bilaga till denna blankett ska partiet bifoga protokoll. För att visa 
       vem eller vilka som är behöriga att beställa valsedlar, samt i förekommande 
       fall anmäla kandidater, ska partiet som bilaga till blanketten ge in ett styrelse- 
       protokoll där det framgår vem eller vilka som partiet beslutat är behöriga 
         beställare eller företrädare.
·         Länsstyrelsen ger den behöriga beställaren behörighet till 
       Valmyndighetens valdatasystem Valid där valsedlar kan beställas, sk. 
       Namnvalsedelsbeställare. (Beställning kan också göras med blankett, se 
       val.se.)
·         Behöriga beställare i Valid ska ta del av säkerhetsbestämmelser. Innan 
       den behörige beställaren börjar använda Valid ska denne tagit del av 
       dokumentet ”Säkerhetsbestämmelser för nyttjande av Valid”. Det finns att 
       tillgå vid denna blankett på val.se. 
·         Behandling av personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR).
       Valmyndigheten är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du 
       lämnar i samband med beställning av behörighet i valdatasystemet Valid. 
       Uppgifterna kommer endast att användas för tilldelning av behörighet till 
       Valid. Gallring av uppgifterna kommer att ske då dessa inte längre behövs
       för ändamålet. Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land. Du 
       har rätt att begära att uppgifterna ska raderas i Valid, vilket då medför att 
       du inte längre kommer kunna arbeta i Valid. Läs mer om personuppgifter,
       dataskyddsombud och rätten att lämna klagomål till Integritetsskydds-
         myndigheten på www.val.se.
Behöriga beställare
Partier som beställer valsedlar i ett län
Valen 2022
Partibeteckning
Följande personer är behöriga att vid valen 2022 beställa valsedlar, i förekommande fall ansvara för val-sedelskorrektur och anmäla kandidater. Om beställningen ska utföras via internet markeras de personer som ska ha behörighet i Valid. Om beställningen ska utföras via blankett lämnas kryssrutan för Valid tom.  
Om partiet vill ange fler behöriga beställare kan fler blanketter användas.
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