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Postadress: Box 1010, 171 21 Solna   

Telefon: 010-57 57 000  www.val.se 

Information i juni till partier inför valen 2022  

Ni får det här brevet då ert parti har en registrerad partibeteckning och/eller har anmält 
deltagande i valen 2022. Brevet publiceras även på www.val.se. Där finns utförligare 
information ända fram till valen.  

1 Folkbokföringsnamn i valresultatredovisning 

Från och med valen 2022 använder Valmyndigheten kandidaternas folkbokföringsnamn 
(tilltalsnamn, ev. mellannamn, efternamn) istället för det namn som står på valsedeln. Detta 
gäller presentation av valresultat, på bevis, i beslutsprotokoll samt i sammanställningar över 
valda ledamöter och ersättare. Anledningen är att det har förekommit att en och samma 
kandidat har stått på flera listor under olika namn. Användandet av folkbokföringsnamn 
syftar också till att säkerställa att Valmyndigheten presenterar enhetliga och korrekta 
uppgifter i sammanställningar över ledamöter och ersättare. 

 
Den kandidat som vill kontrollera eller ändra sitt namn i folkbokföringen bör vända sig till 
Skatteverket: 

 Gå till skatteverket.se 

 Klicka på ”Logga in” uppe i högra hörnet.  

 Logga in (med till exempel mobilt bank-id). 

 Välj i menyn, ”Folkbokföring” > ”Ansök om att byta förnamn eller ändra 
tilltalsnamn”. 
 

På den aktuella sidan kan kandidaten se sina folkbokförda namn. Det är också möjligt att 
utan kostnad ändra så kallad tilltalsmarkering. Om en kandidat önskar ändra 
tilltalsmarkeringen så måste detta göras innan valdagen. Annars syns inte ändringen i 
valresultatet.  

2 Återtagande om deltagande i valen 2022 

Ett parti har möjlighet att återta (”avanmäla”) sitt deltagande i ett valområde eller valtillfälle. 
Partiet begär då detta av Valmyndigheten. Återtagande av deltagande i val kan göras fram till 
den tidpunkt då röstningen startar, det vill säga 45 dagar före valdagen. Vid valen 2022 
infaller detta datum den 28 juli. För att återta sitt deltagande i valen 2022 behöver partiet 
göra följande: 

 Ge in ett protokoll (i original eller som vidimerad kopia) där det framgår att partiet 
beslutat att inte längre delta i det aktuella valet. Glöm inte att ange för vilket eller 
vilka val återtagandet gäller. 

http://www.val.se/
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 Ge in senaste årsmötesprotokoll. Detta för att Valmyndigheten ska kunna säkerställa 
att beslutet har fattats i behörig ordning. 

Om partiet inte är en juridisk person behöver partiet ändå ge in en handling där det framgår 
att partiet inte längre vill delta i ett visst val.  

3 Återtagande av begäran om utläggning av 
partivalsedlar 

Partier som har rätt till utläggning av partivalsedlar och senast den 12 november 2021 har 
begärt en sådan kan återta detta. Ett sådant återtagande ska ske senast 45 dagar före valet, 
dvs. 28 juli 2022. Partiet behöver då lämna in ett styrelseprotokoll med beslut om att återta 
sin begäran om utläggning. En återkallelse av begäran om utläggning görs till den myndighet 
som fattade beslut i den ursprungliga begäran.  

Partier som finns representerade i kommun- eller regionfullmäktige begär utläggning av 
partivalsedlar hos länsstyrelsen. Den länsstyrelse som mottog partiets ursprungliga begäran 
är också den myndighet som behandlar återkallelsen. Valmyndigheten fattar alltså beslut i de 
fall som Valmyndigheten hanterade den ursprungliga begäran. En återkallelse av något av 
partier som vid något av de två senaste valen har fått mer än 1% av rösterna i valet till 
riksdagen ska skickas från partiet centralt till Valmyndigheten. Detta eftersom partiets 
ursprungliga begäran kom från partiet centralt.  

Detta berör enbart partier som har rätt till utläggning av partivalsedlar enligt Vallagen 6 kap. 
7 § (2005:837) och som begärde utläggning senast den 12 november 2021. Ovanstående 
gäller inte utläggning av namnvalsedlar som partiet lämnar till kommunen.  

4 Makulering av valsedlar 

En lista (namnvalsedel) som har beställts men som inte har trycks än kan makuleras. Även 
en lista som har tryckts men som ännu inte har lämnat tryckeriet kan makuleras. Listan 
kommer då inte längre att publiceras på val.se och kommer heller inte att kunna få röster vid 
valet. 

Om partiet önskar makulera en beställd lista kontaktar de den länsstyrelse där beställningen 
av valsedeln gjordes. Partiet uppger då med hjälp av listnumret vilken valsedel ärendet gäller. 
Partier som beställer valsedlar och sedan väljer att makulera dessa betalar en kostnad för 
makulering. Om valsedlarna hunnit tryckas men ännu inte har lämnat tryckeriet ska partiet 
även betala kostnad för destruktion av valsedlarna. Kostnaderna faktureras partiet av 
Valmyndigheten i efterskott.  

Om valsedeln redan har hunnit tryckas och lämna tryckeriet kan inte valsedeln makuleras. 
Vill inte partiet att valsedeln sprids till väljarna är det partiets eget ansvar att hindra detta. 
Listan kommer dock att finnas kvar på val.se.  

Partier som inte är tillgängliga vid leverans av beställda valsedlar betalar samtliga kostnader 
för returhantering av valsedlarna. 
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Vid valen 2022 gäller följande avgifter hos tryckeriet: 

 Avgift för makulering: 660 kronor per timme. 

 Avgift för destruktion: 3 kronor per kilo. 

 Avgift för returhantering: 540 kronor per timme. 

5 Återkallande av kandidaturer 

Ett parti kan återkalla en anmälan av en kandidat och en kandidat kan återkalla sitt samtycke 
eller förklaring om samtycke till kandidatur. Detta kan göras fram till den 9 september i 
valen 2022. Återkallandet görs till den länsstyrelse som mottog den ursprungliga anmälan. 
Valmyndigheten har gjort denna bedömning i Ställningstagande om återkallelse och upphävande av 
beslut som finns på:  

https://valcentralen.val.se/vagledandestallningstaganden.4.29e9cb2617d171257e6423.html  

6 Leveransgaranti till 45 dagar före valdagen 

Beställningar av namnvalsedlar som gjordes senast den 29 april 2022 garanteras leverans 
senast 45 dagar före valet, det vill säga den 28 juli. Valsedlarna levereras till den adress som 
har uppgetts i beställningen. Tryckerierna trycker namnvalsedlarna i den ordning som 
beställningarna kommer in. Valmyndigheten kan inte svara på frågor om exakt när en viss 
beställning kommer att levereras. När leveransen skickas från tryckeriet kommer en avisering 
om att ert paket är på väg.  

7 Statistik valsedelsbeställning och tryckning 

I tabellen nedan redovisas allmän statistik från den 2 juni kring deltagande partier och 
valsedelsbeställningar för valen 2022. Observera att statistiken kan komma att förändras 
fram till valdagen, då antalet anmälda partier kan ändras fram till den 12 augusti och antalet 
anmälda kandidater kan ändras fram till den 9 september.  

Kategori Antal 

Partier som har anmält sitt deltagande vid något av valen 313 
Kandidater som kandiderar i minst ett av valen 54 208 
Unika listor som har beställts 3 433 
Beställda namnvalsedlar 537 940 000 

 

Statistiken är hämtad från de rådatafiler över deltagande partier och kandidaturer som finns 
på https://www.val.se/valresultat/riksdag-region-och-kommun/2022/radata-och-
statistik.html. Från och med mitten av juni kommer valdatapresentationen med alla partier, 
kandidater och valsedlar att finnas på val.se.  

https://valcentralen.val.se/vagledandestallningstaganden.4.29e9cb2617d171257e6423.html
https://www.val.se/valresultat/riksdag-region-och-kommun/2022/radata-och-statistik.html
https://www.val.se/valresultat/riksdag-region-och-kommun/2022/radata-och-statistik.html
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8 Rapportera incident för partier 

Valmyndigheten arbetar med att stärka skyddet av allmänna val. En del i detta är att ta fram 
en nationell lägesbild under och efter de allmänna valen. Den nationella lägesbilden ska 
stödja valadministrationen och samverkande myndigheter i att kunna identifiera och hantera 
hot som kan störa genomförandet av valen. En betydelsefull faktor för en så korrekt 
lägesbild som möjligt är incidentrapportering (av avvikelser). Det är därför viktigt att alla 
aktörer som ansvarar för olika delar av valgenomförandet bidrar med att rapportera 
händelser och incidenter som kan vara av betydelse för genomförandet av valen. 

Som bilaga till detta brev så finns mer detaljerad information om vad en incident bedöms 
vara, hur det rapporteras och till vem inom valadministrationen som incidenten ska 
rapporteras till.  

9 Integritetsskyddsmyndighetens vägledning för politiska 
aktörer 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har tagit fram en vägledning för politiska aktörer som 
beskriver hur dessa bör följa och tillämpa dataskyddsförordningen i samband med 
valkampanjer. Nedan följer två länkar, dels till vägledningen, dels till en checklista som IMY 
har tagit fram.   

 Vägledning: vagledning-till-politiska-aktorer-om-dataskyddsreglerna.pdf (imy.se) 

Checklista: checklista-till-politiska-aktorer-om-dataskyddsreglerna.pdf (imy.se) 

 

10 Viktiga datum! 

Datum Händelse 

 
28 juli 2022 

 
 Sista dag för partier att anmäla sitt deltagande i valen 2022. 
 Sista dag att begära återtagande av anmälan om deltagande 

och återtagande om begäran om utläggning.  
 Brevröstning från utlandet börjar. 

 

 
12 augusti 2022  

 
 Sista dag för partier att anmäla sitt deltagande i valen 2022. 
 Kvalifikationsdag för rösträtt. 

 

 
24 augusti 2022 

 
 Senast denna dag ska röstberättigade i Sverige ha fått sina 

röstkort. 
 Förtidsröstningen öppnar i Sverige. 

 

https://www.imy.se/globalassets/dokument/ovrigt/vagledning-till-politiska-aktorer-om-dataskyddsreglerna.pdf
https://www.imy.se/globalassets/dokument/ovrigt/checklista-till-politiska-aktorer-om-dataskyddsreglerna.pdf
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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. 
 

 
10 september 2022  

 
Länsstyrelsen meddelar tid och plats för den slutgiltiga 
rösträkningen. 
 

 
11 september 2022 

 
 Valbarheten avgörs av uppgifterna i folkbokföringen för 

kandidaterna för att kunna bli valda 
 Vallokalerna öppnar 8.00 och stänger 20.00. 
 Rösterna börjar räknas efter att vallokalerna stängts. 

 

 
12 september 2022 

 
Länsstyrelsen påbörjar den slutgiltiga rösträkningen. Då räknas 
även personrösterna. Valet till riksdagen räknas först, sedan valet 
till kommunfullmäktige och sist valet till regionfullmäktige. 
 

 
14 september 2022  

 
Kommunernas valnämnder räknar sena förtidsröster. Vid behov 
kan räkningen förlängas till torsdagen. De räknade rösterna lämnas 
till länsstyrelsen så att rösterna kan räknas även under den slutliga 
rösträkningen. 
 

 

På https://www.val.se/for-partier/valkalender-for-partier/valkalender-for-2022-ars-val-till-
riksdag-region--och-kommunfullmaktige.html kan ni läsa en utökad kalender inför valen 
2022. Mer information inför valen 2022 finns på Valmyndighetens hemsida.  

Vänliga hälsningar,  

Valmyndigheten  

https://www.val.se/for-partier/valkalender-for-partier/valkalender-for-2022-ars-val-till-riksdag-region--och-kommunfullmaktige.html
https://www.val.se/for-partier/valkalender-for-partier/valkalender-for-2022-ars-val-till-riksdag-region--och-kommunfullmaktige.html



