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Beställning av bud- och brevröstningssatser 
 
Partier som har rätt till gratis namnvalsedlar (enligt 6 kap. 8 § och 10 § 
vallagen) har också rätt att i rimlig utsträckning på statens bekostnad få 
valkuvert, ytterkuvert för budröst samt ytterkuvert och omslagskuvert för 
brevröst.  
 
Den här blanketten (VAL 226_08) är till för partier som vill beställa sådant 
valmaterial.  
 
Materialet skickas i form av färdigpackade bud- och brevröstningssatser. 
 
Budröstningssatsen innehåller: 
- ytterkuvert för budröst, 
- 3 valkuvert,  
- blanka valsedlar för respektive valtyp, samt 
- instruktion om röstningsförfarandet till väljaren 
 
Partier som vid något av de två senaste valen till riksdagen har fått minst 1% 
av rösterna i hela landet kan beställa totalt 3000 budröstningssatser. 
 
Partier med mandat i kommun- eller regionfullmäktige kan kontakta 
Valmyndigheten för information om det maxantal som de kan beställa. 
 
Brevröstningssatsen innehåller: 
- ytterkuvert för brevröst, 
- omslagskuvert för brevröst, 
- 3 valkuvert,  
- blanka valsedlar för respektive valtyp, samt 
- instruktion om röstningsförfarandet till väljaren 
 
Partier som vid något av de två senaste valen till riksdagen har fått minst 1% 
av rösterna i hela landet kan beställa totalt 4500 brevröstningssatser.  
 
Partier med mandat i kommun- eller regionfullmäktige kan kontakta 
Valmyndigheten för information om det maxantal som de kan beställa. 
 
Endast partier som enligt lag har rätt till materialet kan beställa det.  
 
Beställningen ska vara Valmyndigheten tillhanda senast den 2 maj 2022.  
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Beställning av bud- och brevröstningssatser
Partier som har rätt till gratis namnvalsedlar (enligt 6 kap. 8 § och 10 § vallagen) har också rätt att i rimlig utsträckning på statens bekostnad få valkuvert, ytterkuvert för budröst samt ytterkuvert och omslagskuvert för brevröst. 
Den här blanketten (VAL 226_08) är till för partier som vill beställa sådant valmaterial. 
Materialet skickas i form av färdigpackade bud- och brevröstningssatser.
Budröstningssatsen innehåller:
-         ytterkuvert för budröst,
-         3 valkuvert, 
-         blanka valsedlar för respektive valtyp, samt
-         instruktion om röstningsförfarandet till väljaren
Partier som vid något av de två senaste valen till riksdagen har fått minst 1% av rösterna i hela landet kan beställa totalt 3000 budröstningssatser.
Partier med mandat i kommun- eller regionfullmäktige kan kontakta Valmyndigheten för information om det maxantal som de kan beställa.
Brevröstningssatsen innehåller:
-         ytterkuvert för brevröst,
-         omslagskuvert för brevröst,
-         3 valkuvert, 
-         blanka valsedlar för respektive valtyp, samt
-         instruktion om röstningsförfarandet till väljaren
Partier som vid något av de två senaste valen till riksdagen har fått minst 1% av rösterna i hela landet kan beställa totalt 4500 brevröstningssatser. 
Partier med mandat i kommun- eller regionfullmäktige kan kontakta Valmyndigheten för information om det maxantal som de kan beställa.
Endast partier som enligt lag har rätt till materialet kan beställa det. 
Beställningen ska vara Valmyndigheten tillhanda senast den 2 maj 2022. 
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Parti- och leveransadress (gatuadress)                  
Valmaterial
Budröstningssats
Brevröstningssats
Underskrift
Bilaga
Partiets beslut om vem som är behörig att beställa valmaterial för partiets räkning (i original 
eller som vidimerad kopia).
Skicka beställningen till
Valmyndigheten
Box 1010
171 21 Solna
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