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Beställning och manuskript

Partibeteckning

Namnvalsedlar valen 2022

Riksdag Regionfullmäktige

Ange följande uppgifter för den beställda valsedeln (listan)

Kommunfullmäktige
Riksdagsvalkrets/Region/Kommun Antal valsedlar*

Valtyp

Mottagare c/o

Gatuadress Postnummer Postort

Är leveransadressen en företagsadress eller privatadress? Företag Privat
E-postadress för korrektur Mobilnummer

Underskrift
Ort och datum Underskrift av behörig beställare

Namnförtydligande

Ange de kandidater som ska stå på valsedeln
Kandidaterna ska vara anmälda ("låst lista")** 
(Gäller endast partier med registrerad partibeteckning)

Nr Personnummer*** Förnamn Efternamn
Eventuell övrig  
identifieringsuppgift****

* Beställningen avser följande antal valsedlar som ska tryckas. Anges i jämna tusental, minst 1000 st.  
** Anmälan av kandidater gäller valområdet, dvs valkretsen/regionen/kommunen. Det går inte att ha flera listor  
    i samma valområde där kandidaterna är anmälda respektive ej anmälda. 
*** Personnumren kommer inte att tryckas på valsedeln. 
**** Enligt Valförordningen (SFS 2005:874) får det utöver varje kandidats namn finnas följande uppgifter om  
       kandidaten: ålder, yrke eller titel, adress samt partitillhörighet eller liknande uppgift.
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Nr Personnummer*** Förnamn Efternamn
Eventuell övrig  
identifieringsuppgift****
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