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Information till partier inför valen 2022
Ni får det här brevet då ert parti har en registrerad partibeteckning och eller har anmält ert
deltagande i valen 2022. Brevet publiceras även på www.val.se, där ni även kan hitta
utförligare information hela vägen fram till valen.
1

Valcentralen

På valcentralen.val.se finns information som främst riktar sig till valadministrationen
(länsstyrelser och kommuner) som stöd i deras arbete med valen 2022. Informationen på
Valcentralen kan även vara av intresse för partier. Här finns Valmyndighetens beslutade
ställningstaganden samt diverse utbildningsmaterial för röstmottagare, och handledningar för
kommunernas preliminära rösträkning och länsstyrelsernas slutgiltiga rösträkning.
2

Förändringar i valförordningen

Regeringen har lämnat in förslag om ändringar i valförordningen (2005:874). Om riksdagen
godkänner förändringarna så kommer de att träda i kraft 1 mars 2022. Ändringarna innebär
bland annat att Valmyndigheten får en utökad föreskriftsrätt i 6a och 16 §§ att ta ut avgifter
för hantering av valsedlar och kuvert.
Denna ändring skulle innebära att Valmyndigheten kan ta ut avgifter från partier för
makuleringar, destruktion och hantering av returer av valsedlar. Avgifterna för hanteringen
av valsedlar kommer publiceras på www.val.se under mars månad 2022 om förändringarna i
valförordningen träder i kraft.
3

Valmyndighetens ställningstaganden

För att stärka sin roll som nav och motor inom valadministrationen arbetar Valmyndigheten
med olika vägledande ställningstaganden som ska skapa förutsättningar för en tydligare och
mer likartad hantering av frågor inom valadministrationen. Dessa riktar sig främst till
valadministrationen, men vissa ställningstaganden kan vara av direkt eller indirekt intresse
för t.ex. partier. Samtliga beslutade ställningstaganden av Valmyndigheten läggs till löpande
efter att de är beslutade om och finns tillgängliga i sin helhet på valcentralen.val.se.
3.1

Anmälan av kandidater för partier som registrerat partibeteckning

Ett av de beslutade ställningstaganden (Ställningstagande om anmälan av kandidater för partier med
registrerad partibeteckning) som berör partier handlar om att partier med en registrerad
partibeteckning som vill anmäla sina kandidater i valet till riksdagen måste anmäla alla sina
kandidater. Detta innebär att ett parti med registrerad partibeteckning som ställer upp i val
till riksdagen inte kan ha anmälda kandidater i en riksdagsvalkrets och ej anmälda kandidater
i en annan riksdagsvalkrets i samma val. Detta skulle kunna innebära att ett parti som inte
anmält kandidater i en viss riksdagsvalkrets men som får mandat där inte har nån kandidat
att besätta mandatet med.
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Namnvalsedlar

För att ett parti ska kunna beställa namnvalsedlar måste det ha anmält sitt deltagande i valen
2022 innan det går att göra en beställning av namnvalsedlar. Att anmäla deltagande i val kan
partiet antingen göra genom att lämna in en uttrycklig anmälan om deltagande i val via
blankett. Om partiet har en registrerad partibeteckning kan anmälan ske genom att partiet
anmäler sina kandidater senast den 8 april 2022 till länsstyrelsen. Ett parti som har
mandat i en beslutande församling behöver inte aktivt anmäla sitt deltagande i det valet, utan
anses anmält som deltagande i valet till den beslutande församling där partiet är
representerat. Därutöver är partier som har mandat i riksdagen sen 2018 automatiskt
anmälda till alla val 2022.
Först efter att partiet har anmält sitt deltagande i valen 2022 kan namnvalsedlar beställas.
Beställningarna görs antingen i valdatasystemet Valid från mars 2022. Inloggningsuppgifter,
behörigheter och hantering av partiernas beställningar administreras av länsstyrelsen i
respektive län. Det går även att beställa namnvalsedlar manuellt via blankett. Mer
information om hur beställningen går till finns på https://www.val.se/for-partier/bestallavalsedlar/bestalla-valsedlar.html.
Sista dag för att beställa namnvalsedlar för garanterad leverans senast 45 dagar före valdagen
är den 8 april 2022.
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. Sista dag att anmäla deltagande i
valen 2022 är den 12 augusti 2022.
4.1

Behöriga beställare och beställare i Valid

Alla partier som anmält deltagande i val får beställa namnvalsedlar. Partiet behöver inte ha
registrerat sin partibeteckning hos Valmyndigheten. För partier som inte har registrerad
partibeteckning och inte heller har mandat i en kommun- eller regionfullmäktige ställs inga
krav på vem som får beställa valsedlar för partiet. För att kunna beställa namnvalsedlar för
partier med registrerad partibeteckning måste du vara så kallad behörig beställare. Det är
också bara den behörige beställaren som kan godkänna valsedelskorrektur. Samma krav
gäller för partier som är representerade i region- eller kommunfullmäktige utan att ha
registrerad partibeteckning.
Sista dag att anmäla behörig beställare till Valmyndigheten är den 28 februari 2022.
Blanketter för anmälan av behörig beställare finns på https://www.val.se/forpartier/bestalla-valsedlar/bestallning-och-kostnad.html.
Valmyndigheten rekommenderar att de partier som inte är tvungna att anmäla behörig
beställare ändå använder blanketten och anmäler vem som är behörig beställare.
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Förbered namnvalsedelsbeställningar till Valid

Det nya Valdatasystemet Valid öppnar för partiernas användare i slutet av februari eller i
början av mars. I Valid kommer partiernas behöriga beställare göra beställningar av
namnvalsedlar.
Ett tips är att redan innan ni får tillgång till Valid förbereda era kandidatlistor så dessa enkelt
kan läggas in. Detta kan ni göra genom att lista kandidaterna i Excel eller liknande program.
Skapa ett dokument per unik namnvalsedel som ska beställas. Ange uppgifterna till
namnvalsedeln i enbart fyra kolumner: personnummer, förnamn, efternamn och övrig iduppgift, exempel på en övrig id-uppgift är yrke eller sysselsättning (se nedan bild för hur
uppgifterna ska skrivas i filen). Observera att det inte går att lägga in filer med rubriker i
systemet.

Spara sedan filen som en csv-fil för att den ska kunna laddas upp i Valid.
4.2

Pris för namnvalsedlar inför valen 2022

4.2.1

Partier som får namnvalsedlar upptryckta gratis enligt den fria kvoten

Ett parti som vid valet får eller som fick minst en procent av rösterna i något av de två
senaste riksdagsvalen eller som är eller vid valet blir representerat i aktuell kommun- eller
regionfullmäktige får gratis namnvalsedlar tryckta motsvarande tre gånger antalet
röstberättigade i valområdet – den så kallade fria kvoten.
Den fria kvoten gör ingen skillnad på färgtryck eller svart tryck. Färgen på trycket styrs av
färgen på partiets registrerade partibeteckning. Om partiet inte har en registrerad
partibeteckning gäller den partibeteckning som är anmäld till val. Det är viktigt att partierna
håller koll på att den fria kvoten namnvalsedlar inte överskrids.
4.2.2

Betalning i förskott utanför den fria kvoten

Partier med rätt till fria namnvalsedlar som vill beställa fler namnvalsedlar än den fria kvoten
ska betala enligt 4.2.3 nedan. Betalningen skickas till respektive länsstyrelses
bankgironummer som finns att tillgå på https://www.val.se/for-partier/bestallavalsedlar/bestallning-och-kostnad.html.
4.2.3

Pris på namnvalsedlar

Partier som inte har rätt till fria valsedlar måste betala i förskott för de namnvalsedlar som ni
beställer. Avgiften för namnvalsedlar är uppdelad i en fast del och en rörlig del. Den fasta
delen omfattar startkostnaden vid tryckeriet för varje unik typ av valsedel. Den rörliga delen
omfattar papper, tryckning, emballage och frakt och gäller per 1000 valsedlar.
•

Fasta kostnaden per valsedel (lista) är 240 kronor för svartvitt tryck samt 470
kronor för färgtryck.
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Rörliga delens kostnad per 1000 valsedlar är 53 kronor för både svartvitt tryck och
färgtryck.

Valsedlar trycks endast i jämna tusental. Partier som har rätt till fria valsedlar men önskar
beställa fler än den fria kvoten betalar endast priset per 1000 valsedlar. Det innebär att
startavgiften täcks av den fria kvoten. Om ett parti gör en tilläggsbeställning av en tidigare
beställd valsedel (lista) så ska partiet betala startkostnaden igen.
För att länsstyrelsen ska skicka valsedelsbeställningarna vidare till tryckeri så måste
beställningen vara komplett och betald.
4.3

Länsstyrelsernas hantering av valsedelsbeställningar

Det är länsstyrelserna som handlägger partiernas valsedelsbeställningar och som ska ge
information om vad som gäller inför partiernas arbete med att beställa valsedlar inför val.
Många länsstyrelser brukar därför ordna informationsträffar i januari-mars under valår. Håll
utkik på respektive länsstyrelses hemsida för mer information eller kontakta din länsstyrelse
för att få veta mer.
5

Viktiga datum!

DATUM
28 februari 2022
28 februari 2022

8 april 2022
12 augusti 2022
24 augusti 2022
9 september 2022

AKTIVITET

Partier får tillgång till VALID för att beställa namnvalsedlar
• Partier på riksnivå bör senast anmäla behörig beställare av
namnvalsedlar, per län, till Valmyndigheten
•

Sista dag för partier att registrera (eller byta) partibeteckning
hos Valmyndigheten.
• Sista dag att beställa namnvalsedlar för leveransgaranti 45
dagar före val
• Sista dag för partier med registrerad partibeteckning att anmäla
kandidater och lämna in kandidatförklaringar
Sista dag för partier att anmäla sitt deltagande i valen 2022
Förtidsröstningen startar
Sista dag för kandidater att lämna in samtycke. Gäller de kandidater
som inte är anmälda av ett parti, dvs kandidater som inte står på låsta
listor.

11 september 2022 Valdag!
På https://www.val.se/for-partier/valkalender-for-partier/valkalender-for-2022-ars-val-tillriksdag-region--och-kommunfullmaktige.html kan ni läsa en utökad kalender inför valen
2022. På Valmyndighetens hemsida finner ni mer information inför valen 2022.

Vänliga hälsningar,
Valmyndigheten

