
Informationsträff med partier 
som deltar i valen 2022



Dagordning

▪ Valmyndigheter och nyheter inför valen 2022

‒ Valmyndigheter och det decentraliserade valsystemet

‒ Ändringar i vallagen (2005:837) och valförordningen (2005:874)

‒ Valmyndighetens ställningstaganden 

▪ Vart finns information om valen 2022

▪ Beställning av namnvalsedlar

‒ Anmälan av kandidater

‒ Så beställs namnvalsedlar i VALID

‒ Vad händer efter gjord beställning?

▪ Viktiga datum



Valmyndigheter och 
nyheter inför valen 2022



Valmyndigheten

▪ Uppdrag:

Valmyndigheten ansvarar centralt för genomförandet av val och landsomfattande

folkomröstningar. Valmyndigheten är behörig myndighet för kontroll av

stödförklaringar om medborgarinitiativ inom EU.

▪ Utveckling av valadministrationen och valsystemet

▪ Kommunikation kring när, var och hur ett val äger rum

▪ Utbildande, stödjande och rådgivande till länsstyrelser, kommuner och

utlandsmyndigheter

▪ Samverkar på strategisk och operativ nivå med andra valmyndigheter

men även andra myndigheter så som Skatteverket, MSB, Polisen etc.



Lokala och regionala valmyndigheter

▪ Länsstyrelserna

‒ Valsedelsbeställningar

‒ Rättelser i röstlängd

‒ Slutliga rösträkningen

‒ Utse ledamöter och ersättare vid och 

mellan valen

▪ Kommunernas valnämnder

‒ Ordnar lokaler för röstmottagning

‒ Rekryterar och utbildar röstmottagare

‒ Preliminära rösträkningen



Regelverk för val

▪ Vallag (Svensk författningssamling 2005:837)

‒ I vallagen finns bestämmelser om genomförande av val till riksdagen, region- och 

kommunfullmäktige samt Europaparlamentet.

‒ Vissa grundläggande bestämmelser om val finns också i regeringsformen och 

kommunallagen (2017:725).

▪ Valförordning (Svensk författningssamling 2005:874)

‒ I denna förordning preciseras vallagen med kompletterande bestämmelser. 

▪ Valmyndighetens föreskrifter (Valmyndighetens

författningssamling 2021:1)

‒ Valmyndighetens föreskrifter innehåller ännu mer detaljerade bestämmelser om 

bl.a. avgifter vid hantering av valsedlar



Ändringar i vallagen (2005:837), träder i kraft 1 
februari 2022 

▪ Valnämnderna tar över ansvaret för att lägga ut samtliga valsedlar

‒ Partierna ansvarar för distributionen av valsedlar till röstmottagningsställen som vid

tidigare val. Röstmottagarna ser sedan till att namnvalsedlarna läggs ut och fylls 

på. 

▪ Valmyndigheten ges uttryckligt ansvar för att ta fram utbildningsmaterial

▪ Klargörs att den som inte följer röstmottagarnas anvisningar får

uppmanas att lämna lokalen

▪ Tydligare om att väljare ska få rösta i enskildhet

▪ Väljare med funktionsnedsättningar har rätt till hjälp



Ändringar i valförordningen (2005:874), träder i 
kraft 1 mars 2022

▪ Utökad föreskriftsrätt för Valmyndigheten att ta ut avgifter för hantering

av valsedlar och kuvert (ändringar i 6 och 16 §§)

‒ Tidigare har avgifterna enbart avsett beställningar men som nu även gäller för

makuleringar, destruktion och hantering av returer av valsedlar och kuvert. 

▪ Ändring av:

‒ namnvalsedelns fram- resp. baksida och bilderna på den kombinerade blanka och

partivalsedeln i bilagan till förordningen 

‒ måttangivelser gällande marginaler på valsedlar som finns i bilagan till 

valförordningen,

▪ Ändring av ytterkuvert för brevröst och för budröst som finns i bilagan

till valförordningen



Valmyndighetens ställningstaganden 

▪ Valmyndigheten arbetar med att stärka sin roll som nav och motor i

valadministrationen

▪ Valmyndighetens ställningstaganden ska skapa förutsättningar för en

tydligare och mer likartad hantering av frågor inom valadministrationen

‒ Styrande för Valmyndigheten

‒ Vägledande för valadministrationen

▪ Riktar sig huvudsakligen till valadministrationen, men vissa

ställningstaganden kan vara av direkt eller indirekt intresse för till

exempel partier



Exempel på beslutade ställningstaganden

▪ Utbildning av röstmottagare

▪ Valsedlarnas ordning i valsedelsställen

▪ Avskärmning av platsen för valsedlar

▪ Tidsramar för ambulerande röstmottagning

▪ Anmälan om samtycke

▪ Flera valsedlar i samma kuvert

▪ Id-kontroll

▪ Värdeneutrala lokaler



Relevanta ställningstaganden för partier

▪ Anmälan av kandidater för partier som registrerat partibeteckning

‒ Ett parti med registrerad partibeteckning som vill anmäla sin kandidater i valet till

riksdagen måste anmäla samtliga sina kandidater i alla valkretsar.

‒ Vid den slutliga rösträkningen bör länsstyrelsen, för ett parti som har registrerat sin 

partibeteckning och som anmält samtliga kandidater i valet till riksdagen, bedöma 

namn på icke anmälda kandidater som obefintliga.

▪ Återkallelse och ändring av beslut

‒ Avser ett partis återkallelse av anmälan om deltagande i val, anmälan av

kandidater och begäran om utläggning av valsedlar, samt en kandidats återkallelse 

av en förklaring eller ett samtycke.



Var finns mer information 
om valen 2022



Mer information om valen 2022

▪ På https://valcentralen.val.se/ finns främst information som riktar sig till

valadministrationen, men som även kan vara av intresse för partier

‒ Ställningstaganden

‒ Utbildningsmaterial för röstmottagare, inför kommunernas preliminära rösträkning

och länsstyrelsernas slutgiltiga rösträkning 

▪ På Valmyndighetens hemsida https://www.val.se/for-partier.html hittar

ni all information för partier.

‒ Kring beställningar av namnvalsedlar

‒ Anmälda partier till valen 2022

‒ Nyhetsbrev till partier

https://valcentralen.val.se/
https://www.val.se/for-partier.html


Beställning av 
namnvalsedlar



Steg för steg att beställa namnvalsedlar

1. Registrera partibeteckning eller anmäl deltagande.

▪ Partibeteckningen kan vara registrerad

‒ Om partiet har en registrerad partibeteckning så är det den som trycks på

namnvalsedeln. Sista dag att registrera partibeteckning för att den ska gälla vid 

valet 2022 är den 28 februari 2022.

▪ Partibeteckningen kan vara anmäld som deltagande i val

‒ Om partiet inte har registrerad partibeteckning, men däremot har anmält

deltagande i val under viss partibeteckning, så är det den beteckningen som trycks 

på namnvalsedeln. Sista dag att anmäla deltagande i val för ett parti är 30 dagar 

före valet, det vill säga den 12 augusti 2022.



Steg för steg att beställa namnvalsedlar

2. Påbörja arbetet med beställningen

‒ Utse en behörig beställare

‒ Beställ valsedlar via nätet i valdatasystemet Valid

‒ eller beställ valsedlar med blanketter

‒ Beställningen behöver senast skickas in den 29 april 2022 för att garanteras

leverans senast den 28 juli, 45 dagar före valdagen. För att leveransgarantin ska 

gälla måste beställningen vara komplett. 

3. När beställningen är klar skickas den till tryck

‒ Länsstyrelsen kontrollerar hela beställningen och skickar sedan till tryckeriet. 

Partier med registrerad partibeteckning behöver först ordna godkännande från sina 

kandidater.

4. Namnvalsedeln publiceras på val.se i sommar

‒ Rådatafiler med deltagande partier och kandidater publiceras dagligen från mars



Registrera partibeteckning 
eller anmäl deltagande



Anmälan om deltagande i val 

▪ Om partiet har mandat:

‒ i riksdagen efter valet

2018

‒ i KF/RF efter valet 

2018

▪ Anmäler kandidater till

ett av valen 2022

Anmält deltagande i alla 

val 2022

Anmält deltagande i det 

KF/RF valet 2022

Anmält deltagande i det 

valet 2022

▪ Partiet lämnar in en uttrycklig anmälan om deltagande i val senast den

12 augusti 2022 till ett eller flera val 2022 till Valmyndigheten via

blankett

▪ Enbart partier som har anmält deltagande i val kan få sina röster

räknade!



Parti med registrerad partibeteckning

▪ Anmäler kandidater

▪ Anmäls senast 29 april 2022

▪ Förklaring, senast 29 april 2022

▪ Anmäls av behörig företrädare

▪ Inga andra än anmälda 
kandidater kan bli invalda = låst 
lista i valområdet

Parti som anmält deltagande

▪ Listar kandidater

▪ Anmäls ej

▪ Samtycke, senast 9

september 2022

▪ Inget krav på behörig

företrädare

▪ Även olistade kandidater kan

samtycka = öppen lista i

valområdet

Kandidater



Anmälan av kandidater

▪ Partiet behöver ha en registrerad partibeteckning för att kunna anmäla

kandidater

▪ Om partiet anmäler sina kandidater så ses det som en automatisk

anmälan om deltagande i val

▪ Partier anmäler kandidater för ett val. För riksdagsvalet innebär det att ett

parti inte kan ha anmälda kandidater i en riksdagsvalkrets och inte

anmälda kandidater i en annan (se ställningstagande på Valcentralen).

▪ Det är bara en behörig företrädare som kan anmäla kandidater, det är

samma person som är behörig beställare.



Kandidatförklaringar

▪ För kandidater i partier som anmäler sina kandidater, dvs har ”låst”

listan i valområdet

▪ En förklaringsblankett per val som kandidaten ställer upp i

▪ Egenhändigt undertecknad

▪ Lämnas till länsstyrelsen i original för att en

valsedelsbeställning ska anses vara komplett

▪ Lämna in förklaringarna så snart som de är klara

▪ Kandidatförklaringarna ska ha kommit in i original

till länsstyrelsen senast den 29 april 2022



Kandidatförklaringar

▪ För kandidater för partier som anmäler sina kandidater, dvs har ”låst”

listan i valområdet

▪ En förklaringsblankett per val som kandidaten ställer upp i

▪ Egenhändigt undertecknad

▪ Lämnas till länsstyrelsen i original

▪ Partiet lämnar in kandidatförklaringarna:

‒ så snart som de är klara men

‒ senast den 29 april 2022



Samtycke

▪ För partier som inte anmäler sina kandidater och har en ”öppen” lista

▪ Fritt för alla att samtycka till att kandidera för ett parti

▪ Ett samtycke gäller inte som kandidatförklaring

▪ Samma blankett gäller för alla tre valen, fyll i

vilket val blanketten gäller för

▪ Egenhändigt undertecknad

▪ Samtycken lämnas in till länsstyrelsen senast den

9 september 2022



Påbörja arbetet med 
beställningen 



Vem får beställa namnvalsedlar?

▪ 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.

▪ Partier måste alltså utse och anmäla behörig beställare om:

• partiet har registrerat partibeteckningen

• partiet är representerat i kommunfullmäktige

• partiet är representerat i regionfullmäktige

• partiet är representerat i riksdagen.



Behörig beställare

▪ Partier på riksnivå bör senast anmäla behörig beställare den 28

februari 2022. Använd blanketterna på val.se. Som bilaga till

blanketterna ska partiet bifoga styrelseprotokoll som visar på vem eller

vilka som är behörig(a) att beställa valsedlar.

Behörig beställare anmäler också kandidater

▪ Det är också behörig beställare som anmäler kandidater. Samma

blanketter och datum gäller som för beställning av namnvalsedlar.

▪ Om partiet vill beställa namnvalsedlarna via Valmyndighetens

valdatasystem Valid ska blanketterna på val.se användas för att få

tillgång som behörig beställare. Alla som ska arbeta i Valid behöver

läsa igenom säkerhetsbestämmelserna.



Beställning av namnvalsedlar i VALID

▪ VALID öppnas för partier den 1 mars 2022 (preliminärt datum)

▪ Behörighet till partiernas företrädare ges av Länsstyrelsen

‒ Om en valsedelsbeställare behöver behörighet i flera län – prata med länsstyrelsen

‒ Inloggning sker med E-legitimation

▪ Beställningen hanteras av länsstyrelsen innan tryck

▪ Godkännande av korrektur i systemet – görs inte via blankett

▪ Kan inte skickas för tryck om en förklaring saknas eller om betalning

saknas

▪ Mer om beställning av namnvalsedlar finns på: Beställning och kostnad

- Valmyndigheten - val.se

https://www.val.se/for-partier/bestalla-valsedlar/bestallning-och-kostnad.html


Beställa namnvalsedlar i Valid

▪ Bilderna som visas är tagna ur

testsystemet

▪ Följ de instruktioner som

kommer via mejl för att logga in i

Valid

▪ Välj Val_20220911

▪ Innan 1 mars (eller då systemet

öppnar) kan inte partiet komma

in i Valid (Behörighet saknas,

eller liknande visas)



Beställa namnvalsedlar i Valid

▪ Högst upp på startsidan återfinns

menyn

▪ Skapa namnvalsedel
‒ Här kan partiet (NVB) skapa en

namnvalsedel 

▪ Översikt namnvalsedlar
‒ Här kan partiet redigera skapade

valsedlar samt beställa valsedlar till 

länsstyrelsen



Beställa namnvalsedel i Valid – Skapa 
namnvalsedel

▪ I detta steg väljer

namnvalsedelsbeställaren i vilket

län som beställningen ska göras.

▪ Därefter väljs valtyp:
‒ Riksdag

‒ Regionfullmäktige

‒ Kommunfullmäktige (här väljs vilken

kommun som avses i beställningen)



Skapa namnvalsedel – Beställningsuppgifter (sid 1)



Skapa namnvalsedel – Kandidater (sid 2)

▪ Lista kandidaterna ordning som

de ska stå på namnvalsedeln

▪ Du ändrar ordningen på

kandidaterna genom att dra dem

upp eller ned

▪ Det går att ladda upp en

kandidatlista i .csv format

▪ Valid varnar vid felaktigt ifyllda

uppgifter



Skapa namnvalsedel – Bekräftelse (sid 3)

▪ Se och ändra gjord

valsedelsbeställning

▪ Ser vilket listnummer valsedeln

tilldelats

▪ Se valsedelslayout som PDF
‒ Öppnar ett PDF-utkast på hur valsedeln

kommer se ut vid tryck

▪ Översikt beställningar
‒ Visar en översikt på alla beställningar

som partiet har gjort i länet



Beställa namnvalsedlar i Valid – Översikt 
namnvalsedlar

▪ Under översikt beställningar väljs

vilken valtyp som beställningen

av namnvalsedlar som ska visas



Beställa namnvalsedlar i Valid – Hantera 
beställningar

▪ Valtyperna på egna sidor

▪ Redigera beställning via

listnumret

▪ Beställ till länsstyrelsen

▪ Se när länsstyrelsen skickar till

tryck



Beställa namnvalsedlar i Valid – Skicka beställning 
till tryckeri

▪ Fyll i rutan beställ och tryck

sedan på den blå knappen

beställ för att skicka

namnvalsedeln för tryckning

▪ I nästa steg kommer användaren

få en bekräftelse på att

namnvalsedeln är beställd och

har skickats till länsstyrelsen

▪ Bekräftelsen kan skrivas ut i

papper

▪ När namnvalsedeln har skickats

från länsstyrelsen för tryckning

kan den inte ändras



Manuell beställning via blankett

▪ På val.se finns en blankett för manuell beställning av valsedlar

”Beställning valsedlar och manuskript”

▪ Blanketten lämnas till länsstyrelsen som skapar beställningen i VALID

▪ Beställaren godkänner korrekturet av beställning via en speciell

blankett som skickas till länsstyrelsen

▪ Viktigt att komma ihåg vid beställning av namnvalsedlar

‒ Uppge en kontaktperson med telefonnummer

‒ Uppge en leveransadress per valkrets

‒ Om namnvalsedeln trycks i färg eller svartvitt beror på om den

partibeteckning partiet har registrerad eller anmält som 

deltagande är i färg eller svartvitt.



Betalning av namnvalsedlar

▪ Partierna betalar bara för beställningar överskridande fria kvoten

▪ Startkostnaden per valsedel (lista) på 240 kr för svartvitt tryck samt 470  kr för

färgtryck

▪ Rörliga delen är 53kr per 1 000 valsedlar för svartvitt tryck samt 53 kr för färgtryck

▪ Partier med fri kvot betalar endast den rörliga delen vid överskjutande beställningar

▪ Tilläggsbeställningar kostar samma som en ursprungsbeställning, dvs även start

kostnad

▪ Betalning till länsstyrelsen ska ske innan valsedeln kan skickas till tryckeri

▪ Se länsstyrelsernas Bankgironummer på val.se



Partier med fri kvot

Vilka partier är berättigade den fria kvoten namnvalsedlar?

▪ Minst 1 % av rösterna i något av de två senaste riksdagsvalen eller

▪ Representerat i aktuell kommun- eller regionfullmäktige

Hur många namnvalsedlar ingår i den fria kvoten?

▪ 3 gånger antalet röstberättigade i

‒ valkretsen (för riksdagsval)

‒ valet (för kommun- och regionfullmäktigeval)



Tidpunkt för beställning och leverans

▪ För att få leverans av valsedlar i tid inför valet behöver ni beställa i tid.

▪ Om partiet skickar in beställningen senast den 29 april 2022

garanteras leverans av valsedlarna senast den 28 juli, 45 dagar före 

valet. För att leveransgarantin ska gälla måste beställningen vara 

komplett.

▪ Partiet kan beställa namnvalsedlar även efter den 29 april 2022, men

har då inte garanterad leverans 45 dagar före valet.



Vad är en komplett beställning?

▪ Partiets betalning för valsedlarna ska ha kommit in till länsstyrelsen.

▪ Partiet ska ha gett samtliga beställningsuppgifter och uppgifter om kandidatlistan i

valdatasystemet Valid, alternativt på blanketter.

▪ Om partiet har en registrerad partibeteckning och vill anmäla sina kandidater ska

partiet ha markerat ”anmälda kandidater” i beställningen,

▪ Om partiet har en registrerad partibeteckning och har anmält sina kandidater ska

partiet lämnat in samtliga förklaringsblanketter till länsstyrelsen. En förklaringsblankett

är komplett då den är skriftlig och innehåller för- och efternamn, personnummer och

egenhändig underskrift (dvs. skriven för hand på papper) samt vilket parti och val som

kandidaten ställer upp för.

▪ Partiet har angett om leveransen ska skickas till en privat- eller företagsadress.



Tryck – förberedelser, 
kontroll och leverans



Kontroller och ändringar hos länsstyrelsen

▪ Länsstyrelsen kontrollerar

‒ Att partiernas betalningar för namnvalsedlar har inkommit

‒ Att alla kandidatförklaringar är inlämnade

▪ Ändringar i beställningen av namnvalsedeln

‒ Kan göras av partier eller länsstyrelsen i

Valid fram till dess att beställningen godkänns och 

skickas till tryckeri.

▪ Makulera (upphörande av lista)

‒ Makuleringar av valsedlar kan bara göras innan den lämnat

tryckeriet 

‒ Borttagande av lista från val.se

‒ Destruktion av valsedlar



Länsstyrelsen skickar valsedeln till tryckeri 

▪ När länsstyrelsen utfört kontrollerna skickar de valsedelsbeställningen till tryckeriet.

▪ Ni kan följa status för er beställning. I valdatasystemet Valid ser ni det datum och

klockslag som valsedelsbeställningen kom in till länsstyrelsen och även det datum

och klockslag då länsstyrelsen skickade beställningen till tryckeriet.

▪ Valsedlarna levereras i första hand till en adress per unik lista (beställning) och partiet

får själva ordna med vidare distribution efter det.

▪ Partier som har en rikslista (en lista för samtliga riksdagsvalkretsar för val till

riksdagen) kan ange en leveransadress per riksdagsvalkrets. Ni kan få en särskild

sändlista i Excel från länsstyrelsen eller Valmyndigheten för det ändamålet.

▪ Vid makuleringar av en namnvalsedel så tas en avgift ut – från 1 mars 2022
‒ Annullering: 660 kr/h – När en valsedelsbeställning ändras gällande innehållet i namnvalsedeln men tryck inte skett.

‒ Destruktion: 3 kr/kg – När en namnvalsedel har hunnit tryckas men inte hunnit skickas så tas en avgift ut för

destruktionen av valsedeln (utöver kostnaden för namnvalsedeln)

‒ Hantering av returer: 540 kr/h – När en beställning kommer i retur till tryckeriet. 



Återkallande 

▪ Partier kan vilja återkalla

‒ Anmälan om deltagande (även sådana som sker automatiskt pga mandat)

‒ Anmälan av en kandidat 

‒ Begäran om utläggning

▪ En kandidat kan vilja återkalla

‒ Samtycke till kandidatur

Dessa återkallelser ska partier och kandidater kunna göra. På 

Valcentralen finns ett ställningstagande om återkallelser. 



Publicering av namnvalsedlar 

▪ Anmälda partier till valen 2022 uppdateras kontinuerligt på val.se fram

till sista dag för partier att anmäla deltagande den 12 augusti 2022.

▪ Efter att en beställning av namnvalsedlar är färdig presenteras

kandidaterna på val.se.



Viktiga datum och vad 
händer efter valdagen



Datum Aktivitet

28 februari 2022 • Partier på riksnivå bör senast anmäla behörig beställare av

namnvalsedlar, per län, till Valmyndigheten

• Sista dag för de partier som vill registrera partibeteckning hos

Valmyndigheten.

29 april 2022 • Sista dag beställa namnvalsedlar för leveransgaranti 45 dagar före val

• Sista dag för partier med registrerad partibeteckning att anmäla

kandidater

12 augusti 2022 Sista dag för partier som vill anmäla sitt deltagande i valen 2022 

24 augusti Förtidsröstningen startar

9 september 2022 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!




