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Vallag (1997:157) 
IFakta & Historikl 

1 kap. Allrnanna bestiirnrnelser 

1 § Denna lag giiller fOr val till riksdagen, fOr val till landstings- och 
kommunfullmaktige samt for val till Europaparlamentet 
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Vid sadana val rostar valjama pa ett parti och har mojlighet att avge en 
slirskild personrost 

Vern bar rostratt? 
2 § Rostratt vid val till riksdagen har svenska medborgare som fyller 18 l\r 
senast pa valdagen och som lir bosatta i landet eller nagon gang har varit 
folkbokforda hlir. Dessa bestammelser finns i 3 kap. 2 § regeringsformen. 

3 § Rostratt vid val till landstingsfullmaktige har den som fyller 18 ar senast pa 
valdagen och lir folkbokford inom lands- tinget Rostratt vid val till 
kommunfullmaktige har den som fyller 18 l\r senast pa valdagen och lir 
folkbokford i kommunen. 

Medborgare i nagon av Europeiska unionens medlemsstater 
(unionsmedborgare) samt medborgare i Island eller Norge som fyller 18l\r 
senast pa valdagen och lir folkbokforda i landet har rostratt vid val till 
landstings- och kommunfullmaktige. 

Andra utlanningar som fyller 18 l\r senast pa valdagen har rostratt vid val till 
landstings- och kommunfullmaktige om de har varit folkbokfOrda i landet tre ar 
i foljd fore valdagen. 

Bestlimmelser om rostratt vid val tilliandstings- och kommun- fullmaktige 
finns i 4 kap. 2-4 §§ kommunallagen (1991:900). 

4 § Den som har rostratt vid val till riksdagen har rostratt ocksa vid val till 
Europaparlamentet 

Unionsmedborgare som har rostratt enligt 3 § andra stycket och som vid val 
till Europaparlamentet inte rostar i nagon annan medlemsstat inom Europeiska 
unionen, har rostratt vid ett sadant val i Sverige. 

5 § Fragor om rostratt enligt 2-4 §§ avgors pa grundval av en rostlangd som 
upprattats fdre valet Nlirmare bestlimmelser om rostlangd finns i 7 kap. 

Vern iir val bar? 
6 § Den som har rostratt vid val till riksdagen lir val bar till riksdagen. Detta 
regleras i 3 kap. 10 § regeringsformen. 

7 § Den som pi\. valdagen har rostratt vid val tilllandstings- eller 
kommunfullmaktige lir val bar i ett sadant val. Detta regleras i 4 kap. 5 och 6 §§ 
kommunallagen (J92L'2QQ). 
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8 § Valbar till Europaparlamentet ar var och en som har rostratt enligt 4 §. 
Unionsmedborgare ar dock valbara under den ytterligare fOrutsattningen att de 
enligt 5 kap. 16 § visar att de i sitt hemland inte forlorat sin valbarhet vid val till 
Europaparlamentet. 
Den Hr inte heller valbar sam Hr 

ledamot BV regeringen i en medlemsstat, 
ledamot av Europeiska Gemenskapernas kommission. 
demare, generaladvokat eller justitiesekreterare i Europeiska 

Gernenskapernas damstal, 
ledamot av Europeiska revisionsrHtten, 
medlem av rAdgivande kommitten i Europeiska kol- Deh 
stAlgemenskapen eller av Ekonomiska Deh sociala kommitten i 
Europeiska gemenskapen oeh Europeiska atomenergigemenskapen. 
medlem BV sAdana kommitteer eller andra organ som har 
tillsatts enligt fordragen om upprHttandet BV Europeiska kol
oeh stAlgernenskapen, Europeiska gemenskapen oeh Europeiska 
atomenergigernenskapen fOr att fOrvalta gernenskapernas medel 
eller f~r att utfOra en permanent och direkt 
fOrvaltningsuppgift, 
styrelseledamot, direktionsledamot eller anstSlld i 
Europeiska investeringsbanken, eller 
tj8nsteman eller annars anst81ld i aktiv tjSnst inom 
Europeiska gemenskapernas institutioner eller till dessa 
knutna fackorgan. 

Nar skall val Milas? 
9 § Val skall hallas pa en sondag. 

Ordinarie val 
10 § Ordinarie val till riksdagen och ordinarie val tilliandstings- och 
kommunfullmiiktige skall hallas samma dag. Valdag skall vara den tredje 
sondagen i september. 

Ordinarie val ti II riksdagen och ordi narie val ti II landstings- och 
kommunfullmaktige halls vart fjarde ar. Detta regleras i 3 kap. 3 § 
regeringsformen och 5 kap. 5 § kommunallagen. 

Extra val 
11 § Vid extra val till riksdagen som beslutas av regeringen bestiimmer 
regeringen vii ken dag som skall vara valdag. Ett s1ldant extra val halls inom tre 
manader fran beslutet. Efter val till riksdagen far regeringen inte besluta om 
extra val forran tre manader har gat! fran den nyvalda riksdagens forsta 
samrnantrade. Inte heller fiir regeringen besluta om extra val under tid da dess 
ledamoter, efter det att samtliga ledamoter har entledigats, uppehaller sina 
befattningar till dess at! en ny regering skall tilltrada. Dessa bestiimmelser finns 
i 3 kap. 4 § regeringsformen. 

Har riksdagen fyra ganger fOrkastat riksdagens talmans fOrslag till 
statsminister halls extra val till riksdagen. Vid ett s1ldant extra val till riksdagen 
bestiimmer riksdagens talman efter samr1ld med den central a valmyndigheten 
vilken dag som skall vara valdag. Om inte ordinarie val till riksdagen anda skall 
hallas, halls extra val inom tre manader. Dessa bestammelser finns i 6 kap. 3 § 
regeringsformen. 

Omval 
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12 § Vid omval till riksdagen skall regeringen bestamma vilken dag som skall 
vara valdag. 

Vid omval tilliandstings- eller kommunfullmaktige skall den centrala 
valmyndigheten efter sarnrad med lansstyrelsen be- stamma vilken dag som 
skall vara valdag. 

Val till Europaparlamentet 
13 § Val till Europaparlamentet skall h:i.llas i juni vart femte :i.r. 

Nar indelningen i landsting eller kommuner andras 
14 § Om en andrad landstings- eller kommunindelning skall trada i kraft den 1 
januari aret efter det ar da ordinarie val halls tilliandstings- och 
kommunfullmaktige, skall redan det valet avse landstinget och kommunen 
enligt den nya in- delningen. 

Valmyndigheter 
15 § Det skall finnas en central valmyndighet. Regeringen skall bestamma 
vilken myndighet som skall vara central valmyndighet. 

Utover sina ovriga uppgifter enligt denna lag skall den centrala 
valmyndigheten informera allmanheten om nar, var och hur man skall rosta 
samt om vad som i ovrigt gliller fOr valet. 

16 § Uinsstyrelsen skall vara regional valmyndighet. 

17 § I vmje kommun skall det finnas en valnamnd. Valnamnden skall vara lokal 
valmyndighet. 

Valnamnden skall ha tillgang till personal i den omfauning som behovs for aU 
namnden skall kunna utfOra sina uppgifter. Det som en kommun, en valnamnd 
och valforrauama ar skyldiga aU gora enligt denna lag skall bekostas av 
kommunen. 

For valnamnden galler det som sags om namnder i kommunallagen 
(1991 :900). 

18 § Om en andrad kommunal indelning innebar att en ny kommun bildas, skall 
de indelningsdelegerade vlilja ledamiiter till valnamnden och ersaUare for dessa 
innan andringen trader i kraft. Detta skall de gora snarast mojligt under aret fOre 
ikrafttradandet. 

Valprovningsnamnden 
19 § En valprovningsnamnd utses av riksdagen. Valprovningsnamnden ar sista 
instans fOr overklagande av val och av s:i.dana beslut dar det sarskilt anges att 
beslutet far overklagas till namnden. 

Valprovningsnamnden bestar av en ordforande, som ar eller skall ha varit 
ordinarie domare och som inte far tillhora riksdagen. Ledamotema i 
Valprovningsnamnden valjs efter varje ordinarie val till riksdagen, sa snart valet 
vunnit laga kraft, fOr tiden till dess nyu val till namnden ager rum. OrdfOrande 
valjs sarskilt. For ordforande och ledamotema utses ersaUare. 

Dessa bestammelser finns i 3 kap. 11 § regeringsformen. 
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2 kap. Valkretsar 

1 § For val skall det finnas valkretsar. En valkrets ar ell geografiskt avgransat 
omrade for vilket det skall valjas ledamoter till den beslutande fiirsamling som 
valet gliller. 

For val till Europaparlamentet utgor landet en valkrets. 

Val till riksdagen 

2 § Vid val till riksdagen ar landet indelat i 29 valkretsar. Dessa ar 
1. Stockholms kommun, 
2. Stockholms lans valkrets (Stockholms Ian med undantag av Stockholms 

kommun), 
3. Uppsala lan, 
4. Sddermanlands lan, 
5. Ostergotlands lan, 
6. Jonkopings lan, 
7. Kronobergs lan, 
8. Kalmar lan, 
9. Gotlands lan, 
iO. Blekinge Ian, 
11. Malmo kommun, 
12. Skane lans vastra valkrets (Bjuvs, Eslovs, Helsingborgs, Hoganas, Horby, 

Hoors, Landskrona och Svaldvs kommuner), 
13. Skane lans sodra valkrets (Burlovs, Kavlinge, Lomma, Lunds, Sjobo, 

Skurups, Staffanstorps, Svedala, Trelleborgs, Vellinge och Ystads kommuner), 
14. Skane lans norra och ostra valkrets (Bromolla, Bastads, Hassleholms, 

Klippans, Kristianstads, Osby, Perstorps, Simrishamns, Tomelilla, Astorps, 
Angelholms, Orkelljunga och Ostra Goinge kommuner), 

IS. Hallands lan, 
16. Goteborgs kommun, 
17. Vastra Gotalands lans vastra valkrets (Harryda, Kungalvs, Lysekils, 

Munkedals, Molndals, Orusts, Partille, Sotenas, Stenungsunds, Stromstads, 
Tanums, Tjoms, Uddevalla och Ockero kommuner), 

18. Vastra Gotalands lans norra valkrets (Ale, Alingsas, Bengtsfors, Dals-Eds, 
Fargelanda, Herrljunga, Lerums, Lilla Edets, Melleruds, Trollhallans, Vargarda, 
Vanersborgs och Am/lis kommuner), 

19. Vastra Gotalands lans sddra valkrets (Bollebygds, Boras, Marks, 
Svenljunga, Tranemo och Ulricehamns kommuner), 

20. Vastra Gotalands lans ostra valkrets (Essunga, Falkopings, Grastorps, . 
Gullspangs, Gotene, Hjo, Karlsborgs, Lidkopings, Mariestads, Skara, Skovde, 
Tibro, Tidaholms, Toreboda och Vara kommuner), 

21. Varmlands Ian, 
22. Orebro lan, 
23. Vastmanlands lan, 
24. Dalamas Ian, 
25. Gavleborgs Ian, 
26. Vastemorrlands Ian, 
27. Jamtlands Ian, 
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28. Vasterbottens Ian, och 
29. Norrbottens Ian. Lag (1997:227). 

3 § Vid val tilliandstingsfullmaktige skalliandsting delas in i valkretsar. 
En valkrets skall omfatta en eller flera kommuner, om inte nagot annat fOljer 

av 4 § andra stycket. 

4 § En valkrets bor utformas sa att den kan beraknas fa minst atta fasta 
valkretsmandat enligt bestlimmelsema i 3 kap. 5 och 6 §§. Den bor ha en 
sammanhangande granslinje. 

En del av en kommun far bilda en valkrets tillsammans med en annan 
kommun, en del av en annan kommun eller delar av andra kommuner, om 
valkretsen annars inte kan beraknas fa minst atta fasta valkretsmandat. En 
kommun filr ocksa delas in i tva eller flera valkretsar, om man pa sa satt kan 
uppna en lampligare valkretsindelning. 

5 § Om en kommun delas in i tva eller flera valkretsar fOr val till 
landstingsfullmliktige och om kommunen ar indelad i valkretsar fOr val till 
kommunfullmliktige, skall gran sen for en valkrets for val ti II 
landstingsfullmliktige sammanfalla med gransen for en valkrets for val till 
kommunfullmaktige. 

Val ti II kommunfullmaktige 
6 § IUpphor att galla U:2001-1O-01l Vid val till kommunfullmaktige lir 

kommunen valkrets, om inte nagot annat foljer av andra stycket. 
Om en kommun har fler an 6 000 personer som har rostratt, filr kommunen 

delas in i tva eller flera valkretsar. Om det finns fler an 24 000 som har rostratt i 
en kommun eller om det fOr kommunen skall utses minst 51 fullmaktige, skall 
kommunen delas in i tva eller flera valkretsar. En kommun som har nirre an 6 
000 personer som har rostratt filr delas in i tva eller flera valkretsar bara om det 
finns synnerliga skal dlirfor att kommunen stracker sig over ett betydande 
geografiskt omrade eller har andra geografiska forhallanden som motiverar en 
sadan indelning. 

Antalet personer som har rostratt i en kommun skall beraknas pa grundval av 
uppgiftema i aviseringsregistret enligt lagen (1995:743) om aviseringsregister 
den 1 juli det iIr beslutet om valkretsindelning fattas. 

6 § ffrader i kraft I:2001-1O-01l Vid val till kommunfullmaktige lir 
kommunen valkrets, om inte nagot annat fOljer av andra stycket. 

Om en kommun har fler an 6 000 personer som har rostratt, filr kommunen 
delas in i tva eller flera valkretsar. Om det finns fler an 24 000 som har rostrlitt i 
en kommun eller om det for kommunen skall utses minst 51 fullmaktige, skall 
kommunen delas in i tva eller flera valkretsar. En kommun som har nirre an 6 
000 personer som har rostratt far delas in i tva eller flera valkretsar bara om det 
finns synnerliga sUI dlirfor att kommunen stracker sig over ett betydande 
geografiskt omrade eller har andra geografiska fOrhallanden som motiverar en 
sadan indelning. 

Antalet personer som har rostrlitt i en kommun skall berliknas pa grundval av 
uppgiftema i folkbokforingsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling 
av personuppgifter i skatteforvaltningens folkbokfOringsverksamhet den 1 juli 
det iIr beslutet om valkretsindelning fattas. Lag (2001 :208). 
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7 § En valkrets skall utformas sa att den kan fa minst IS kom- munfullmaktige. 
Den bor ha en sammanhangande granslinje. En forsamling skall Jamnas odelad 
eller i vart fall inte delas in i fler an tva kretsar. Antalet fullmaktige for hela 
kommunen skall fOrdelas sa jamnt som mojligt. 

Beslut om valkretsindelning 
8 § Indelningen i valkretsar for val tilliandstingsfullmaktige skall beslutas av 
fullmaktige, sedan kommunema har fatt tillfalle att yttra sig. For att galla skall 
beslutet vara faststallt av lansstyrelsen. 

9 § Indelningen i valkretsar fOr val till kommunfullmaktige skall beslutas av 
fullmaktige. For att galla skall beslutet vara faststallt av tansstyrelsen. 

Tid fOr beslut om indelning i valkretsar 
10 § Landstings- och kommunfullmaktiges beslut om andrad indelning i 
valkretsar skall meddelas senast den 31 oktober aret fOre det valar da den nya 
indelningen skall galla for forsta gangen. 

11 § Regeringen eller den myndighet som beslutar om andring i landets 
indelning i landsting eller kommuner far, om det behovs, bestamma att beslut 
om indelning i valkretsar far med- delas sen are an som sags i 10 §. 

Overklagande 
12 § Landstings- och kommunfullmaktiges beslut om indelning i valkretsar far 
inte overklagas. 

Lansstyrelsens beslut om att faststalla valkretsindelning enligt 8 och 9 §§ far 
overklagas hos Valprovningsnamnden. 

3 kap. Valkretsmandat 

Mandaten i riksdagen 
1 § Riksdagen bestar av 349ledamoter. De 349 mandaten bestar av 310 fasta 
valkretsmandat och 39 utjamningsmandat. Detta regleras i 3 kap. loch 6 §§ 
regeringsformen. 

Narmare bestammelser om hur fasta valkretsmandat och utjam- ningsmandat 
fOrdelas pa grundval av valresultatet finns i 18 och 20 kap. 

2 § fUpphor att galla U:2001-1O-011 Den centrala valmyndigheten skall fOr 
val till riksdagen besluta hur manga fasta valkretsmandat som varje valkrets 
skall ha. Det skall goras pa fOljande satt. 

VaIje valkrets skall fa ett fast valkretsmandat for varje gang som antalet 
personer som har rostratt i valkretsen ar jamnt delbart med en trehundrationdel 
av antalet personer som har rostratt i hela landet. 

Om inte alia fasta valkretsmandat kan fOrdelas pa detta satt, far valkretsama 
de aterstaende mandaten i tur och ordning efter de overskott som uppstar vid 
berakningen. Nar over- skottstalen ar lika stora i tva eller flera valkretsar, skall 
lotten avgora vilken valkrets som skall fa mandatet. 

Antalet personer som har rostratt skall beraknas pa grundval av uppgiftema i 
aviseringsregistret enligt lagen (1995:743) om aviseringsregister den 1 
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november aret fore valaret. 
2 § rrrader i kraft 1:2001-10-011 Den centrala valmyndigheten skall for val till 

riksdagen besluta hur manga fasta valkretsmandat som varje valkrets skall ha. 
Det skall goras pa foljande satt. 

Varje valkrets skall fa ett fast valkretsmandat for varje gang som antalet 
personer som har rostratt i valkretsen ar jamnt delbart med en trehundrationdel 
av antalet personer som har rostratt i hela landet. 

Om inte alla fasta valkretsmandat kan fdrdelas pa detta satt, far valkretsama 
de aterstaende mandaten i tur och ordning efter de overskott som uppstar vid 
berakningen. Nar overskottstalen ar lika stora i tva eller flera valkretsar, skall 
lotten avgora vilken valkrets som skall fa mandatet. 

Antalet personer som har rostratt skall beraknas pa grundval av uppgiftema i 
folkbokfdringsdatabasen enligt lagen (IQQLJ.Sf) om behandling av 
personuppgifter i skatteforvaltningens folkbokfdringsverksamhet den 1 
november aret fore valaret. Lag (2001:208). 

3 § Andrad liinsindelning eller andrad kommunal indelning skall beaktas vid val 
till riksdagen redan fran och med den dagen andringen har beslutats, om beslutet 
kommer att paverka antalet fasta valkretsmandat och det trader i kraft den 1 
januari aret efter det ar da ordinarie val till riksdagen har hallits. 

Mandaten i landstingsfuIlmiiktige 
4 § Landstingsfullmiiktige beslutar hur manga mandat som fullmaktige skall ha. 
Detta regleras i 5 kap. 1 § kommunallagen (1991 :900). 

5 § Mandaten i landstingsfullmaktige bestar av fasta valkrets- mandat och 
utjamningsmandat. 

Nio tiondelar av mandaten ar fasta valkretsmandat. Om talet blir brutet nar 
antalet fasta valkretsmandat beraknas, skall det rundas av till narmast Higre hela 
tal. Aterstaende mandat ar utjamningsmandat. 

Narmare bestammelser om hur fasta valkretsmandat och utjam- ningsmandat 
fordelas pa grundval av valresultatet finns i 18 och 20 kap. 

6 § IUpphor att galla U:2001-1O-01l Lansstyrelsen skall besluta hur mfmga 
fasta valkretsmandat som varje valkrets skall ha. Det skall goras pa fdljande 
satt. 

Antalet personer som har rostratt i landstinget delas med antalet fasta 
valkretsmandat och darefter del as antalet personer som har rostratt i vaJje 
valkrets med det tal som blir resultatet av den beriikningen. Varje gang som 
antalet som har rostratt i en valkrets ar jamnt delbart med detta tal far den 
valkretsen ett mandat. 

Om inte alla fasta valkretsmandat kan fdrdelas pa detta satt, far valkretsama 
de aterstaende mandaten i tUT och ordning efter de overskott som uppstar vid 
berakningen. Nar over- skottstalen ar lika stora i tva eller flera valkretsar, skall 
lotten avgora vilken valkrets som skall fa mandatet. 

Antalet personer som har rostratt i landstinget skall beraknas pa grundval av 
uppgiftema i aviseringsregistret enligt lagen (1995:743) om aviseringsregister 
den 1 november aret fore valaret. 

6 § rrrader i kraft 1:2001-10-011 Lansstyrelsen skall besluta hur manga fasta 
valkretsmandat som vaJje valkrets skall ha. Det skall goras pa foljande satt. 

Antalet personer som har rostratt i landstinget delas med antalet fasta 
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valkretsmandat och dliTefter delas antalet personer som har rostrlitt i vaJje 
valkrets med det tal som blir resultatet av den berlikningen. Varje gang som 
antalet som har rostrlitt i en valkrets lir jlimnt delbart med detta tal far den 
valkretsen ett mandat. 

Om inte alla fasta valkretsmandat kan fOrdelas pa detta slitt, far valkretsarna 
de aterstaende mandaten i tur och ordning efter de overskott som uppstar vid 
berlikningen. NliT over- skottstalen lir lika stora i tva eller flera valkretsar, skall 
lotten avgora vilken valkrets som skall fa mandatet. 

Antalet personer som har rostrlitt i landstinget skall berliknas pa grundval av 
uppgiftema i folkbokforingsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling 
av personuppgifter i skatteforvaltningens folkbokforingsverksamhet den 1 
november aret fOre valaret. Lag (2001:208). 

Mandaten i kommunfullmaktige 
7 § Kommunfullmliktige skall besluta hur manga mandat som fullmliktige skall 
ha. Detta regleras i 5 kap. 1 § kommunalla- gen (1991 :900). Samtliga mandat i 
fullmliktige liT fasta mandat. Nlirmare bestlimmelser om hur mandaten fOrdelas 
pa grundval av valresultatet finns i 18 och 20 kap. 

8 § IUpphor att glilla U:2001-1O-01l Om en kommun liT indelad i flera 
valkretsar skallilinsstyreisen besluta hur manga mandat som vatje valkrets skall 
ha. Det skall goras pa foljande slitt. 

Antalet personer som har rostrlitt i kommunen delas med antalet mandat och 
dliTefter delas antalet personer som har rostrlitt i vaJje valkrets med det tal som 
blir resultatet av den berlikningen. VaJje gang som antalet som har rostrlitt i en 
valkrets liT jlimnt delbart med detta tal far den valkretsen ett mandat. 

Om inte alia mandat kan fordelas pa detta slitt, far valkretsama de aterstaende 
mandaten i tur och ordning efter de overskott som uppstar vid berlikningen. Om 
overskottstalen liT lika stora i tva eller flera valkretsar, skalliotten avgora vilken 
valkrets som skall flI mandatet. 

Antalet personer som har rostrlitt i kommunen skall berliknas pa grundval av 
uppgiftema i aviseringsregistret enligt lagen (1995:743) om aviseringsregister 
den 1 november aret fOre valaret. 

8 § rrrlider i kraft 1:2001-10-011 Om en kommun liT indelad i flera valkretsar 
skallilinsstyreisen besluta hur manga mandat som varje valkrets skall ha. Det 
skall goras pa fOljande slitt. 

Antalet personer som har rostrlitt i kommunen delas med antalet mandat och 
dliTefter delas antalet personer som har rostrlitt i varje valkrets med det tal som 
blir resultatet av den berlikningen. VaJje gang som antalet som har rostrlitt i en 
valkrets liT jamnt del bart med detta tal far den valkretsen ett mandat. 

Om inte alla mandat kan fOrdelas pa detta slitt, far valkretsama de iiterstaende 
mandaten i tur och ordning efter de overskott som uppstar vid berlikningen. Om 
overskottstalen lir lika stora i tva eller flera valkretsar, skalliotten avgora vilken 
valkrets som skall fa mandatet. 

Antalet personer som har rostrlitt i kommunen skall berliknas pa grundval av 
uppgiftema i folkbokforingsdatabasen enligt lagen (2001: 182) om behandling 
av personuppgifter i skattefOrvaltningens folkbokforingsverksamhet den 1 
november aret fOre valaret. Lag (2001:208). 
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9 § Om antalet mandat som en valkrets far enligt 8 § blir mindre an IS, skall 
antalet anda bestammas till 15. Antalet mandat i ovriga kretsar skall dajamkas i 
motsvarande utstrackning. lett sadant fall skall valkretsindelningen om- provas 
fOre nasta val. 

Nar skall fOrdelningen mellan valkretsarna av de fasta mandaten 
beslutas? 
10 § Den centrala valmyndighetens beslut enligt 2 § och liinsstyrelsens beslut 
enligt 6, 8 och 9 §§ om antalet fasta valkretsmandat skall meddelas senast den 
30 april det ar da ordinarie val skall hallas. 

11 § Regeringen eller den myndighet som beslutar om andring i landets 
indelning i landsting eller kommuner rar, om det behovs, bestamma att beslut 
om fOrdelning av mandat far med- delas senare an som sags i 10 §. 

Overklagande 
12 § Hos Valprovningsnamnden far overklagas - den centrala valmyndighetens 
beslut enligt 2 § om antalet valkretsmandat vid val till riksdagen, och -
lansstyrelsens beslut enligt 6, 8 och 9 §§ om antalet valkretsmandat fOr val till 
landstings- och kommunfullmaktige. 

4 kap. Valdistrikt och valfOrrattare 

Valdistrikt 
1 § Varje kommim skall delas in i geografiskt avgransade rostningsornraden. Ett 
sadant omrade kallas valdistrikt. 

2 § Om kommunen har fler an en valkrets fOr val till kommun- fullmiiktige, 
skall varje sadan krets omfatta ett eller flera valdistrikt. 

3 § Ett valdistrikt bor omfatta 1 200-1 500 personer som har rostratt. Om det 
finns sarskilda skal, far ett valdistrikt omfatta fme an 300 som har rostratt. 
Lansstyrelsen far efter samrad med valnamnden besluta om valdistrikt som 
omfattar fler an I 800 personer som har rostratt. 

Pa fOrslag av fullmaktige i kommunen skalllansstyrelsen besluta om 
kommunens indelning i valdistrikt. Kommunen skall se over indelningen aret 
niirrnast fore det ar da ordinarie val till riksdagen skall hallas. 

Om det behovs far lansstyrelsen sjalvmant besluta om indelningen i 
valdistrikt. Innan lansstyrelsen fattar ett sadant beslut, skall fullmaktige i 
kommunen fa tillfalle att yttra sig. 

Tid fOr beslut om indelning i valdistrikt 
4 § Liinsstyrelsens beslut om indelning i valdistrikt skall meddelas senast den I 
december aret fore det ar da beslutet skall tillampas for forsta gangen. 

Liinsstyrelsen skall omedelbart i ortstidning kungora beslut om indelning i 
valdistrikt. 
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5 § Regeringen eller den myndighet som beslutar om andring i landets indelning 
i landsting eller kommuner far, om det behovs, bestamma att beslut om 
indelning i valdistrikt far meddelas senare an som sags i 4 §. 

Valrorriittare 
6 § Nar val skall hallas enligt denna lag skall valnamnden utse minst fyra 
personer att vara valfOrrattare i varje valdistrikt. Namnden skall forordna en av 
dessa att vara ord- forande och en att vara ersattare fOr ordforanden. 

Vid rostningen skall minst tre av valfOrrattama vara narvarande. En av dessa 
skall vara ordfOranden eller ordfOrandens ersattare. 

7 § Alia som ar valbara tilliedamoter i valnamnden ar skyldiga att ta emot ett 
uppdrag som valfOrrattare, om de inte har ett giltigt hinder. 

Overklagande 
8 § Lansstyrelsens beslut enligt 3 § i arenden om indelning i valdistrikt far 
overklagas hos Valprovningsnamnden. 

Om en valnamnd har beslutat att inte godta ett hinder mot att ta emot ett 
uppdrag som valforrattare, far detta beslut overklagas hos lansstyrelsen. Tiden 
fOr overklagande raknas fran den dag beslutet meddelades. Lansstyrelsens beslut 
far inte overklagas. 

5 kap. Registrering av partibeteckningar och anmiilan av 
kandidater 

Partibeteckning skyddas genom registrering och anmiilan av 
kandidater 
1 § En partibeteckning kan skyddas vid val. For att fa ett sadant skydd skall 
partiet registrera partibeteckningen och anmala kandidater till valet. 

2 § Skyddet fOr en registrerad partibeteckning bestar i att sadana namn som 
skrivits till eller som inte avser nagon av de kandidater som partiet anmait till 
valet enligt l3 § skall anses obefintliga om de fOrekommer pa valsedlar fOr 
partiet. 

Bestammelser om valsedlar med registrerad partibeteckning finns ocksa i 6 
kap. 3 och 5 §§ och 18 kap. 11 §. 

Ansokan om registrering 
3 § Ansokan om registrering av en partibeteckning gors hos den centrala 
valmyndigheten. For att partiets beteckning skall registreras skall kraven i 4-7 
§§ vara uppfyllda. 

4 § Ansokan om registrering av en partibeteckning skall vara skriftlig. I ansokan 
skall det sta fOr vilket slag av val som partiet soker registrering. Om ansokan 
galler registrering fOr val tilliandstings- eller kommunfullmaktige, skall partiet 
ocksa ange fOr vilket landsting eller vilken kommun det begar registrering. Med 
ansokan skall fOlja fOrklaringar enligt 7 § eller ett intyg av notarius publicus att 
sadana fOrklaringar har visats upp fOr honom eller henne. 
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5 § Ansokan om registrering av en partibeteckning skall ha kommit in till den 
centrala valmyndigheten senast den sista februari det lir dli val skall hlillas for att 
partibeteckningen skall kunna fa skydd vid valet. Om ansokan galler ett annat 
val an ordinarie val till riksdagen, ordinarie val till lands- tings- och 
kommunfullmaktige eller val till Europaparlamentet, skall ansokan ha kommit 
in inom en vecka efter det att beslutet om valdag har meddelats. 

VilIkor fOr registrering 
6 § Den centrala valmyndigheten skall registrera en partibeteckning om fOljande 
villkor ar uppfy llda. 
1. Partibeteckningen bestAr av eller innehAller ord. 
2. Partiet 8r iote en underavdelning av en politisk sam

manslutning. 
3. En ansOkan om registrering fOr val till riksdagen har doku

menterat stOd av minst 1 500 personer som har rOstrStt i hela 
landet, om iote partiet !r representerat i riksdagen. 

4. En ansOkan om registrering fOr val till landstings- eller 
kommunfullmSktige her dokumenterat stOd av minst 100 re-
spektive minst 50 personer som her rOstrStt i det landsting 
eller den kommun scm ansOkan galler. 
5. En ansOkan om registrering fOr val till Europaparlamentet 

her dokumenterat stOd av minst 1 500 personer som har rastrHtt 
i hela landet, om inte partiet 6r representerat i parlamentet. 

6. Partibeteckningen kan inte antes bli farv!xlad med en be
teckning 
som redan !r registrerad, eller 
som ett parti redan ansakt om att fA registrerad, om beteck
ningarna skulle komma att bli registrerade far samma val. 

7. partibeteckningen kan inte antas bli farvHxlad med en be
teckning som tidigare g611t far samma slag av val men som av
registrerats f~r h~gst fern Ar sedan pA grund av namnbyte. 

I 9 § finns bestammelser om undantag fran kravet i 6. 

7 § De som enligt 6 § 3-5 stOder en ansokan om registrering skall sjalva skriva 
under en forklaring om stOdet. De skall i fOrklaringen ocksli ange sitt 
personnummer och den kommun dar de ar folkbokfOrda. 

For vilka val registreringen galler 
8 § Om en partibeteckning registreras fOr val till riksdagen, galler registreringen 
ocksa fOr val tilliandstings- och kommunfullmaktige i hela landet samt fOr val 
till Europaparlamentet. Registreras en partibeteckning for val till 
landstingsfullmaktige, galler registreringen val i det landstinget och val till 
kommunfullmaktige i de kommuner som ligger inom landstinget. Registreras en 
partibeteckning fOr val till kommunfullmaktige i en kommun, galler 
registreringen val i den kommunen. Registreras en partibeteckning for val till 
Europaparlamentet, galler registreringen det valet. 

9 § Om ett parti som har registrerat en parti beteckning gar med pli det, kan ett 
annat parti fa samma beteckning registrerad - fOr val till riksdagen aven om 
beteckningen redan ar registrerad fOr val till landstings- eller 
kommunfullmaktige, eller - for val tilliandstingsfullmaktige, aven om 
partibeteckningen redan ar registrerad fOr val till kommunfullmiiktige inom 
landstinget. 

Detta galler ocksa om det fOrsta partiets ansokan annu inte lett till registrering, 
nar det andra partiet Iamnar in sin ansokan. 
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Ombud skaU anmiilas 
10 § Et! parti som fat! sin partibeteckning registrerad skall anmala et! ombud till 
den centrala valmyndigheten inom en manad efter det at! registreringen av 
partibeteckningen har kungjorts enligt 12 §. 

De ombud som partiema har anmalt ar behoriga at! lamna medgi- vande enligt 
9 §. 

Niir avregistreras partibeteckningar? 
11 § En registrerad partibeteckning skall tas bort ur regi- stret om 
1. partiet beglir det, 
2. partiet inte har anrnalt kandidater fOr tvA ordinarie val i 

fOljd till riksdagen, landstings- eller kommunfullmHktige 
eller till Europaparlamentet, eller 

3. partiet inte har anm!lt ett ornbud enligt 10 §. 

Kungorelse av registrering och avregistrering 
12 § Nar en partibeteckning har registrerats eller tagits bort ur registret, skall 
den central a valmyndigheten kungora det!a i Post- och Inrikes Tidningar. 

Anmiilan av kandidater 
13 § For att skydda sin beteckning vid val skall partier som registrerat 
partibeteckning ocksa an mala samtIiga sin a kandidater. Om regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestlimmer fiireskriver det far anmalan i stallet goras 
hos lansstyrelsen. 

14 § Anmalan av kandidater skall goras skriftligen av partiets ombud eller av en 
person som ombudet utsett. Kandidatema skall skriftligen fiirklara at! de gett 
partiet till stand att anmala demo Forklaringen skall skickas med anmalan. 

15 § For val till riksdagen skall partiet anmala kandidater i en viss valkrets. For 
val tilliandstingsfullmaktige skall partiet som kandidater anmala personer 
folkbokforda i lands- tinget och som kandidater for val till kommunfullmaktige 
per- soner folkbokforda i kommunen. For val till Europaparlamentet skall 
partiet anmala kandidater for landet. 

Forsiikran av unionsmedborgare som onskar kandidera 
16 § Unionsmedborgare som inte samtidigt ar svenska medborgare och som 
onskar kandidera vid val till Europaparlamentet skall senast vid en tid som den 
centrala valmyndigheten bestammer enligt 19 §, lamna en forsakran till den 
centrala valmyndigheten. I den skall de 

- ange sin nationalitet och sin adress i Sverige, 
- ange den valkrets eller det omrade i hemstaten dar de senast var upptagna i 

rostlangd, och 
- forsakra at! de inte kandiderar vid val till Europaparlamentet i nagon annan 

stat. 
Till en sadan fiirslikran skall det fogas et! intyg av den behoriga myndigheten i 

hemstaten at! valbarheten inte gat! forlorad dar eller at! denna 
diskvalifikationsgrund inte finns savitt myndigheten vet. En underrat!else om att 
en unionsmedborgare har fiirklarat at! han eller hon vill kandidera vid val till 
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Europaparlamentet skall sandas till valmyndigheten i den stat dar personen ar 
medborgare. Lag (1999:128). 

Bristflillig anmalan av kandidater 
17 § Om en anmalan saknar uppgifter skall den myndighet som tagit emot 
anmalan genast underratta den som anmalt kandidatema. Om det ar fraga om en 
fbrsakran enligt 16 § skall den central a valmyndigheten underratta kandidaten 
sjalv. Detsamma skall galla om en fbrklaring eller ett intyg som fogats till en 
anmalan eller en ftirsakran saknar uppgifter. I underrattelsen skall det anges nar 
handlingen senast skall ha andrats eller kompletterats. Arendet skall slutligt 
prbvas av den centrala valmyndigheten sa snart som mbjligt efter denna 
tidpunkt. 

18 § Kandidaters namn skall anses som obefintliga i anmalan, om partiet inte 
kan visa att det har fatt kandidatemas till stand att anmala demo 

En kandidat som inte visar upp ett intyg enligt 16 § andra stycket far inte 
kandidera. Om en sadan kandidats namn anmals till ett val skall kandidatens 
namn anses obefintligt. 

Tidpunkten fOr anmalan av kandidater 
19 § Den central a valmyndigheten skall infbr vaIje val - bestlirnma nar 
kandidatema senast skall anmalas, - kungora denna tidpunkt i Post- och Inrikes 
Tidningar, - underratta varje parti som registrerat sin partibeteckning om 
tidpunkten, och - bestlimma nar forsakran enligt 16 § senast skalliamnas. 

Listor over partier som anmalt kandidater 
20 § Den centrala valmyndigheten skall uppratta listor over de partier som 
registrerat partibeteckning och anmalt kandidater. Sadana listor skall upprattas 
for varje slag av val och for vaIje riksdagsvalkrets, varje landsting och varje 
kommun eller, vid val till Europaparlamentet, landet som helhet. 

I 9 kap. 11 § finns det bestammelser om att sadana listor skall finnas i 
rostningslokalema. 

Overklagande 
21 § Den centrala valmyndighetens beslut i arenden enligt delta kapitel far 
overklagas hos Valprovningsnamnden. 

6 kap. Valsedlar 

Valsedlars utformning och inneh3U 
1 § Den centrala valmyndigheten skall halla till handa de valsedlar som skall 
anvandas vid val. 
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2 § Valsedlama skall vara Iika till storlek och material. For val till riksdagen 
skall anvandas gula, for val tilliandstingsfullmaktige blli och for val till 
kornmunfullmaktige vita valsedlar. For val till Europaparlamentet skall 
anvandas vita val sedlar. 

Den central a valmyndigheten far fOrse val sedlar med en sarskild beteckning 
fOr an underlatta rakningen av demo 

3 § Pa en valsedel skall det finnas en partibeteckning. En valsedel bor dessutom 
innehlilla - namn pa en eller f1era kandidater, - en valkretsbeteckning som visar 
for vilken valkrets valsedeln ar avsedd, - en valbeteckning som visar fOr vilket 
val valsedeln galler, och - uppgift om det parti som valsedeln galler for har 
registrerat sin partibeteckning och anmalt kandidater enligt 5 kap. 13 §. 

4 § Pa valsedlar som innehaller kandidatnamn bor vatje kandidat identifieras pa 
ett sadant san att det klart framgar vern som avses. 

Om en valsedel innehaller kandidatnamn skall det pa valsedeln finnas ett 
markerat utrymme inti II varje namn dar vaIjama kan lamna en sarskild 
personrost genom en markering. 

Om en valsedel innehaller kandidatnamn, skall namnen forses med nurnmer 
och tas upp i nummerordning under varandra. 

5 § Om en vaIjare skriver till ett kandidatnamn pa en valsedel fOr ett parti som 
inte registrerat sin partibeteckning eller anmaIt kandidater enligt 5 kap. 13 §, 
skall valjaren anses ha lamnat en sarskild personrost for namnet. Har f1era 
kandida- tnamn skrivits till pa en sadan valsedel, skall valjaren anses ha lamnat 
en personrost for det forsta namnet. 

Av 18 kap. 11 § tredje stycket framgar att strykningar av namn pa valsedel 
som upptar namn inte beaktas. 

Nar nagon inte samtyckt till aU vara kandidat 
6 § Den som har angetts som kandidat pa en valsedel som halls till handa vid ett 
val utan att ha samtyckt till det kan anmaIa detta till Iansstyrelsen. Anmalan 
skall goras skriftligen. 

Lansstyrelsen skall fOra en forteckning over de anmalningar som kornmer in 
fore valet. 

Hur valsedlar skall bestallas och hur de Mils till banda 
7 § Den centrala valmyndigheten forser pa bestallning varje parti med valsedlar 
till det antal partiet onskar. 

En bestiillning fran ett parti som registrerat sin partibeteckning och anmait 
kandidater enligt 5 kap. 13 § levereras bara om bestiillningen gjorts av en 
behorig foretradare for partiet, av partiets ombud eller av en person som 
ombudet utsett. 

8 § Staten svarar fOr kostnaden fOr valsedlar till ett antal som motsvarar tre 
ganger antalet personer som har rostratt i valkretsen fOr ett parti som deltar i 
riksdagsvalet, om partiet vid detta val far eller vid nagot av de tva senaste 
riksdagsvalen har flilt mer an 1 procent av rostema i hela landet. Detta galler 
ocksa ett parti som, utan an ha uppnatt den angivna rostandelen, ar eller genom 
valet blir represen- !era! i riksdagen. 
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9 § Staten svarar for kostnaden fOr valsedlar till ett antal som motsvarar tre 
ganger antalet personer som har rostrlitt i valet for ett parti som del tar i val till 
landstings- eller kommunfullmliktige, om partiet lir eller genom valet blir 
representerat i fullmaktige. 

10 § Staten svarar for kostnaden for valsedlar till ett antal som motsvarar tre 
ganger antalet personer som har rostratt i valet for eU parti som deltar i valet till 
Europaparlamentet, om partiet vid detta val far eller vid nagot av de tva senaste 
valen till Europaparlamentet har fatt mer an 1 procent av rostema i hela landet. 

11 § IUpphor aU glilla U:2001-1O-01l Vid tillampning av 8-10 §§ berliknas 
antalet personer som har rostratt pa grundval av uppgiftema i aviseringsregistret 
enligt lagen (1995:743) om aviseringsregister den 1 november aret fOre valaret. 

11 § rrrader i kraft 1:2001-10-011 Vid tililimpning av 8-10 §§ beraknas antalet 
personer som har rostratt pa grundval av uppgiftema i folkbokfOringsdatabasen 
enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i 
skattefOrvaltningens folkbokfOringsverksamhet den 1 november aret fore 
valaret. Lag (2001 :208). 

12 § Den centrala valmyndigheten levererar bara val sedlar som bestlillaren 
betalar i fOrskott, om 
1. valsedlarna bestAlls av ett annat parti an som sags i 8-10 §§, 
2. valsedlarna bestSlls av nAgon annan an den som Sr behorig 

fOretrSdare fOr partiet, eller 
3. valsedlar bestSlls till ett antal som Overs tiger vad sam 

sags i 8-10 §§. 

13 § Om ett parti har betalat valsedlama i forskott och om partiet enligt 8-10 §§ 
far rlitt att vid valet fa kostnadsfria valsedlar, skall forskottet betalas tillbaka. 
Aterbetalningen far motsvara hogst vad staten skall svara for enligt 8-10 §§. 

Beloppet betalas tillbaka till partiet oavsett vern som har betalat forskottet. 

14 § Den centrala valmyndigheten forser pa bestlillning och utan sarskild 
ersattning valsedlama med partibeteckning, kandidatnamn samt valkrets- och 
valbeteckningar. . 

Nar skall valsedlar bestiillas? 
15 § Fore ett val skall den centrala valmyndigheten bestamma den sista dag da 
valsedlar skall ha bestlillts fOr att de skall kunna levereras 45 dagar fOre 
valdagen. 1 sarskilda fall far myndigheten bestlimma en sen are dag for 
bestlillning och leverans. 

Om en bestallning kommer in senare lin vad den centrala valmyn- digheten 
har bestlimt, halls valsedlar till handa bara om de kan levereras fore valdagen 
och utan att leveransen av tidigare gjorda bestlillningar forsenas. 

16 § Den centrala valmyndigheten har ratt att fa hjlilp av llinsstyrelsen i arenden 
enligt detta kapitel. 

Overklagande 
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17 § Den centrala valmyndighetens beslut i arenden enligt detta kapitel far 
overklagas hos Valprovningsnamnden. 

7 kap. RostJangder och rostkort 

Vern som skall finnas i rostlangd 
1 § Rostlangderna for val till riksdagen skall innehalla uppgifter om alla 
svenska medborgare som fyller 18 Ar senast pa valdagen och som ar eller har 
varit folkbokfOrda i landet. 

Svenska medborgare som inte har varit folkbokforda i landet nagon gang 
under de senaste 10 aren skall tas upp i en rostlangd bara om de senast 30 dagar 
fore valdagen skriftligen anmaler sig. Den som gjort en sadan anmalan skall tas 
upp i rostllingd i 10 ar fran dagen for anmalan. 

A vges en rost fran en person som i nte tagi ts upp i en rostllingd men som i 
ovrigt uppfyller kraven for rostratt, skall den avgivna rosten anses som en 
anmalan enligt andra stycket. I fraga om anmalan finns ocksa regler i 10 §. 

2 § Rostlangderna fOr val tilliandstings- och kommunfullmaktige skall 
innehalla uppgifter om - alla svenska medborgare som fyller 18 Ar senast pa 
valdagen och som ar folkbokfOrda i landstinget respektive kommunen, -
unionsmedborgare samt medborgare i Island och Norge som fyller 18 ar senast 
pa valdagen och som ar folkbokforda i landstinget respektive kommunen, och -
andra utliinningar som fyller 18 ar senast pa valdagen, som ar folkbokforda i 
landstinget respekti ve kommunen och som har varit folkbokfOrda i landet tre Ar 
i fOljd fore valdagen. 

3 § Rostliingderna for val till Europaparlamentet skall innehalla uppgifter om 
- svenska medborgare som sags i 1 §, och 
- unionsmedborgare som fyller 18 Ar senast pa valdagen, som ar folkbokforda 

i landet och som enligt 5 § skriftligen hos skattemyndigheten anmalt sin onskan 
att tas upp i rostlangd. Lag (1999: 128). 

Vilka uppgifter en rostlangd grundar sig pa 
4 § /Upphor att galla U:2001-1O-01l Nar det skall hallas val enligt denna lag 

skall skattemyndigheten uppratta en rostliingd fOr vruje valdistrikt. Det ar 
uppgifterna i aviseringsregistret enligt lagen (1995:743) om aviseringsregister 
30 dagar fore valdagen som skallligga till grund fOr uppgifterna i rostllingderna. 

4 § !Trader i kraft 1:2001-10-011 Nar det skall hallas val enligt denna lag skall 
skattemyndigheten uppriitta en rostllingd fOr vaIje valdistrikt. Det ar uppgifterna 
i folkbokforingsdatabasen enligt lagen (200 I: J 82) om behandling av 
personuppgifter i skatteforvaltningens folkbokforingsverksarnhet 30 dagar fOre 
valdagen som skall Iigga till grund fOr uppgifterna i rostliingderna. Lag 
(2001 :208). 

Sarskilt om rostlangd vid val till Europaparlamentet 
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5 § Unionsmedborgare som viII utiiva sin rostratt vid val till Europaparlamentet 
skall senast 30 dagar fOre valdagen skriftligen hos skattemyndigheten anmala 
sin onskan om att tas upp i rostlangd. 

Den som gjort en sadan anmalan skall tas upp i en rostlangd till dess han eller 
hon stryks fran den pa egen begaran eller villkoren for rostratt inte langre lir 
uppfyllda. 

I sin anmalan skall unionsmedborgare i en skriftlig fOrsakran 
- ange sin nationalitet och adress i Sverige, 
- ange den valkrets eller det omrade i hemstaten dlir de senast var upptagna i 

rostlangd, och 
- forsakra att de inte kommer att rosta i en annan medlemsstal. 
Beslut med anledning av anmalningar meddelas nar rostlangden upprattas. 

Underrattelse om ett sadant beslut skall sandas till valmyndigheten i den stat dar 
valjaren lir medborgare. Lag (1999:128). 

I vilken rostlangd skall de som har rostratt finnas? 
6 § IUpphor att galla U:2001-1O-01l Uppgiftema i aviseringsregistret enligt 

lagen (I 995:743) om aviseringsregister skallligga till grund for beslut om 
vilken rostlangd valjare som anges i 1-3 §§ skall finnas i. De skall tas upp i 
rostlangden fOr det valdistrikt inom vilket de lir folkbokfOrda 30 dagar fOre 
valdagen. De som da inte ar folkbokfOrda i landet skall tas upp i rostlangden i 
det valdistrikt inom vilket de senast var folkbokforda. Finns det inte nagon 
uppgift om folkbokforing sa att de kan hanfOras till visst valdistrikt men finns 
det en uppgift om i vilken kommun som de senast varit folkbokforda, 
bestammer skatte- myndigheten i vilken rostlangd de skall tas upp. 

6 § {Trader i kraft 1:2001-10-011 Uppgiftema i folkbokforingsdatabasen enligt 
lagen (200 I: 187 ) om behandling av personuppgifter i skattefOrvaltningens 
folkbokfOringsverksamhet skallligga till grund fOr beslut om vilken rostliingd 
valjare som anges i 1-3 §§ skall finnas i. De skall tas upp i rostlangden for det 
valdistrikt inom vilket de lir folkbokfOrda 30 dagar fOre valdagen. De som da 
inte ar folkbokforda i landet skall tas upp i rostlangden i det valdistrikt inom 
vilket de senast var folkbokforda. Finns det inte nagon uppgift om 
folkbokforing sa att de kan hanfOras till visst valdistrikt men finns det en 
uppgift om i vilken kommun som de senast varit folkbokfOrda, bestlirnmer 
skatte- myndigheten i vilken rostliingd de skall tas upp. Lag (2001 :208). 

Rostkort 
7 § For var och en som finns i en rostlangd skall skattemyndigheten uppratta ett 
rostkort. For val som halls samtidigt skall det upprattas ett gemensamt rostkort. 
For valjare som inte har nagon kand adress skall det upprattas rostkort bara om 
de beglir del. 
Ett rOstkort skall innehAlla uppgift om 

vSljarens namn och nummer i rOstlSngden, och 
vilka val sam v41jaren fAr delta i. 

Rostkortet bor ocksa innehaIla annan information om valet. 
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8 § Rostkorten skall skickas ut sa snart som mojligt, dock senast i sa god tid att 
de kan beraknas vara valjare som ar folkbokfOrda i landet till handa senast 18 
dagar fOre valdagen. 

9 § Valjare som har fOrlorat sitt rostkort eller inte har fatt nagot rostkort skall fa 
ett duplettrostkort om de begar del. 

Duplettrostkort skall bestlillas hos skattemyndigheten. De som vill ha ett 
duplettrostkort skalliamna uppgift om namn och personnummer. 

Anmalan om adress 
10 § En anmalan om adress fran svenska medborgare som inte ar folkbokforda i 
landet skall anses ocksa som en anmlilan om att tas upp i rostlangd, om anmalan 
gors skriftligen till en skattemyndighet. 

Rattelse av uppgifter i en rostIangd 
11 § De som anser att rostlangden innehaller felaktiga uppgifter om dem skall 
senast mandagen fore valdagen skriftligen begara att uppgiftema rattas. Detta 
galler ocksa dem som anser sig vara felaktigt uteslutna ur rostlangden. Det som 
hant senare an 30 dagar fOre valdagen far inte ligga till grund for rattelse enligt 
denna paragraf. 

Fragor om rattelse skall provas av skattemyndigheten. 

12 § Far skattemyndigheten fran en myndighet i nagon annan medlemsstat 
meddelande om att en person som har rostratt och som finns upptagen i 
rostlangd har i landet, redan avgett en rost i val till Europaparlamentet, skall 
skattemyndigheten genast ratta rostllingden. 

13 § Nar samtliga beslut om rattelser forts in i en rostlangd skall den sa snart 
som mojligt sandas till den kommun dar valdistriktet ligger. 

Overklagande 
14 § Skattemyndighetens beslut i ett arende om rattelse far overklagas bara i 
samband med att det val overklagas fOr vilket rostlangden har upprattats. lett 
sadant arende far bara det aberopas som har fOrekommit hos skattemyndigheten. 

8 kap. Kuvert 
1 § For val skall det finnas - valkuvert, - ytterkuvert for budrost, och -
fonsterkuvert. 

Kuverten halls till handa bara genom den centrala valmyndigheten. 

2 § Valkuvert skall vara utformade pa ett sadant satt att fargen pa den valsedel 
som valjaren lagt i kuvertet kan ses utan att valhemligheten avslOjas. 

3 § Valkuvert och ytterkuvert for budrost skall i god tid fore valet finnas - hos 
valnamnder, - pa de postkontor dar rostning skall anordnas, - hos den som 
ansvarar fOr den sarskilda rostmottagningen i varje kommun, och - hos de 
utlandsmyndigheter som skall anordna rostmottagning. 

Sadana kuvert skall ocksa finnas hos Posten Aktiebolags lant- brevbarare som 
skall ta hand om ytterkuvert fOr budrost och hos de personer som av 
valnamnden fatt i uppdrag att hiilla till handa valkuvert och ytterkuvert. 

Fonsterkuvert fOr rostning pa postkontor, pa sarskilda rostmottagningsstlillen 
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inom landet och pa sadana rostmottagningsstallen som inrattas av en 
utlandsmyndighet skall i god tid fore valet finnas hos respektive rostmottaga- reo 

4 § Ett parti som vid nagot av de tva senaste riksdagsvalen har fau mer an 1 
procent av rostema i hela landet skall vid riksdagsval, landstings- och 
kommunfullmaktigval pa begaran fa valkuvert och ytterkuvert for budrost utan 
kostnad. 

Ett parti som vid nagot av de tva senaste valen till Europaparlamentet har fatt 
mer an 1 procent av rostema i hela landet skall vid sadant val pa begaran fa 
valkuvert och ytter- kuvert for budrost utan kostnad. 

9 kap. Allmant om rostning 

Rostmottagning ocb rostning 
1 § All rostmottagning skall vara offentlig. 

2 § For att avge sin rost skall vaIjama fOr varje slag av val ta en valsedel for det 
parti de vill rosta pa. Om de viII avge en sarskild personrost skall de gora en 
markering fOr den kandidat som de heist viII se vald. Darefter skall vaIjama 
sjalva lagga in den valsedel de valt i ett valkuvert for varje slag av val. 

VaIjare som pa grund av ett fysiskt funktionshinder inte kan gora i ordning 
eller lamna sin rost pa foreskrivet slitt far anlita nagon som hjalper dem vid 
rostningen. 

Rostningslokaler 
3 § Rostning kan anordnas i fiiljande rostningslokaler: 
1. vallokaler, 
2. Posten Aktiebolags postkontor inom landet, 
3. sArskilda rOstmottagningsstallen inom landet, och 
4. rOstmottagningsstallen som utlandsmyndigheter har inr4ttat. 

4 § Kommunen skall se till att det finns liimpliga lokaler som kan anvandas som 
vallokaler. 

5 § Pa valdagen skall valjama rosta i vallokalen i det valdi- strikt dar de finns i 
rostlangden. VaIjare som vistas utomlands eller av nagon annan anledning inte 
kan rosta pa valdagen i sin vallokal kan rosta i en annan rostningslokal som sags 
i 3 § 2-4. 

Valjare far rosta genom bud eller lantbrevbarare enligt vad som anges i 14 
kap. 

Valjare far brevrosta bara enligt lagen (1997: 159) om brevrostning i vissa fall. 

Rostkort vid rostningen 
6 § Valjare som rastar i sin vallokal bar ha med sig sitt rostkort. 

For att fa rosta pa ett postkontor eller ett sarskilt rostmottagningsstalle inom 
landet maste valjare ha med sig sitt rastkort och lamna det till rastmottagaren. 

Om de som viII rosta hos en utlandsmyndighet inte har nagot rostkort skall 
rostmottagaren fylla i ett adresskort for demo 

Valbemligbeten 
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7 § Valjarnas valhemlighet skall skyddas. I varje rost- ningslokal skall det 
finnas ett lampligt antal avskilda platser (valsklirmar) dar valjama utan insyn 
kan lagga in sina valsedlar i valkuvert. 

Utrustning i rostningslokalen 
8 § For varje slag av val som halls i en vallokal skall det finnas en valuma. 

9 § I varje vallokal skall finnas den rostlangd som upprattats for valdistriktet. 

10 § I varje rostningslokal skall det finnas ett exemplar av denna lag. 

11 § I en vallokal skall det finnas listor over partier som registrerat 
partibeteckning och anmalt kandidater for valet i den valkrets som valdistriktet 
hor till. Pa de postkontor dar rostning anordnas och pa sarskilda 
rostmottagningsstallen inom landet skall sadana listor for val en i samtliga 
valkretsar finnas. Dessa listor bor ocksa finnas hos de rostmottag- ningsstallen 
som en utlandsmyndighet har inrattat. 

Listor som sags i denna paragraf upprattas pa satt som anges i 5 kap. 20 §. 

12 § I anslutning till vruje rostningslokal skall det ordnas en I1implig plats dar 
valsedlar kan laggas ut. Om detta inte ar mojligt far en sadan plats i stallet 
ordnas inne i lokalen. Pa denna plats skall valjarna for det val som avses ha 
tillgang till - valsedlar fdr val till riksdagen samt landstings- och kommun
fullmaktige med parti- och valbeteckning (partimarkerade val sedlar) for varje 
parti som vid nagot av de tva senaste riksdagsvalen har fatt mer an 1 procent av 
rostema i hela landet, - val sedlar fdr val till Europaparlamentet med parti- och 
valbeteckning (partimarkerade valsedlar) for vruje parti som vid nagot av de tva 
senaste valen har fatt mer an 1 procent av rostema i hela landet, och - blanka 
valsedlar. 

Valforrattarna och rostmottagama skall se till att val sedlar enligt fdrsta stycket 
finns utlagda. 

De partier som deltar i val en skall ocksa kunna I1igga ut sina valsedlar pa 
denna plats. Pa sarskilda rostmottagningsstallen inom landet och 
rostmottagningsstallen som inrattas av utlandsmyndigheter far partiema bara 
lagga ut partimarkerade valsedlar. 

13 § Vid val skall kuvert som sags i 8 kap. finnas i vruje rostningslokal i den 
man de kravs for rostning i lokalen. 

Ordning i rostningslokalen 
14 § I en rostningslokal eller i ett utrymme intilliokalen far det inte hall as tal. 
Dar far inte heller delas ut eller sattas upp tryckta eller skrivna upprop till 
valjarna. Dar far inte heller spelas upp sadana upprop. 

15 § Valforrattarna eller rostmottagarna skall ansvara for ordningen i 
rostningslokalen. Den som finns i rostningslokalen eller i ett utrymme intill 
lokalen skall ratta sig efter de regler som valforrattaren eller rostmottagaren 
meddelar fdr att rostningen skall kunna genomforas. Blir det sadan oordning att 
den inte kan avstyras har valfdrrattaren eller rost- mottagaren ratt att avbryta 
rostningen. 
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16 § Om rostningen i en vallokal avbryts skall varje valuma och rostHingden 
forseglas och fOrvaras pa ett slikert slitt. Nlir rostningen skall fortslitta, skall 
valfOrrlittaren visa dem som lir narvarande att fOrseglingama inte har oppnats. 

Avbryts rostningen pa ett postkontor, pa ett slirskilt rostmottagningsstlille 
inom landet eller hos en utlandsmyndighet skall de kuvert som tagits emot 
fOrvaras pa ett slikert slitt under avbrottet. 

ValfOrrattning och rostmottagning skall dokumenteras 
17 § ValfOrrlittama skall fOra protokoll over valfOrrlittningen i vallokalen. 
Rostmottagare pa postkontor, vid slirskilda rostmottagningsstlillen inom landet 
eller hos en utlandsmyn- dighet skall fortlOpande fora anteckningar over 
rostningen. 

Protokoll och anteckningar skall foras pa blanketter som fast- stlillts av den 
centrala valmyndigheten. 

10 kap. Rostning i vallokal 

Nar far rostning paga i en vallokal? 
1 § En vallokal skall vid val till riksdagen och vid val tilliandstings- och 
kommunfullmliktige hall as oppen fOr rostning mellan klockan 8.00 och 20.00 
samt vid val till Europa- parlamentet mellan klockan 8.00 och 21.00. Om 
vliljama i distriktet linda far tillrlickligt bra mojligheter att rosta, far den central a 
valmyndigheten bestlimma att vallokalen i ett visst valdistrikt skall vara oppen 
for rostning under kortare tid. Lag (1999: 129). 

2 § Nlir vallokalen har oppnats for rostning, skall den av valfOrrattama som ar 
ordfOrande visa dem som lir nlirvarande att varje valuma lir tom. Sedan far 
rostningen borja. 

3 § Valjare som finns i vallokalen eller pa en plats som de har anvisats intill 
lokalen, nar tiden fOr rostning gar ut, skall fa tillflille att rosta. 

Rostningen skall forklaras avslutad, nlir tiden fOr rostning i vallokalen har gatt 
ut och de som ar narvarande har fatt till- falle att rosta. 

Hur rostning i vallokal gar till 
4 § I vallokalen skall valfOrrattama ge valjama ett valkuvert fOr varje slag av val 
som de viII delta i och hanvisa dem till en ledig valsklirm. Dlir skall de avge sin 
rost och lagga en valsedel fOr varje slag av val i ett vaIkuvert utan att vika 
valsedeln. 

Nlir valjama gjort i ordning sina valkuvert skall de lamna kuverten till 
valfOrrattaren. 

5 § Valforrattama far beglira att valjaren uppger sitt full- standiga namn och sin 
fOdelsetid. 

6 § Innan nagot valkuvert tas emot skall valfOrrattaren kontrollera att valjaren -
enligt rostlangden har rostratt i det val som valjaren viII delta i, och - inte redan 
har rostat i valet. 
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valfOrrSttaren skall ocksA kontrollera att 
vSljaren barB. har gjort i ordning ett valkuvert fOr varje 
slag av val, 
det iote finns nAgon obehorig mSrkning pA nAgot kuvert, oeh 
varje valkuvert uppenbart innehAller en valsedel. 

Page 22 of 56 

7 § En valforrattare far inte ta emot ett valkuvert som inte uppfyller de krav som 
stalls i '6 §, 

Om en vaIjare viII Iamna fler an ett valkuvert fOr ett och samma val, far 
valforrattaren ta emot bara ett av dessa, Pa vaIjarens begaran skall samtliga 
kuvert for det valet lamnas tillbaka, 

8 § Uppfylls de krav som stalls i 6 och 7 §§ skall valfOrrat- taren ta emot 
valjarens valkuvert, i valjarens narvaro lagga det i valuman fOr det val valsedeln 
galler och markera i rostlangden att valjaren rosta!. 

Nar en rost skallllimnas genom bud 
9 § Bestammelser om rostning genom bud finns i 14 kap. 

10 § Innan ett ytterkuvert for budrost tas emot skall valforrattaren kontrollera att 
valjaren - enligt rostlangden har rostratt i ett val, - inte redan har rostat i valet, -
pa ytterkuvertet skriftligen fOrsakrat pa heder och samvete att valjaren sjalv 
gjort i ordning valkuvert och lagt dem i ytterkuvertet i budets och vittnets 
narvaro och att vaIjaren pa grund av funktionshinder, sjukdom eller hog aIder 
inte kan komma personligen for att rosta i vallokalen eller nagon annan 
rostningslokal, och - pa ytterkuvertet intygat att valkuvert inte gjorts i ordning 
tidigare an vad som ar tillatet enligt 14 kap. 11 §. 

ValforraUaren skall ocksa kontrollera aU 
ytterkuvertet Sr igenklistrat, 
budet oeh vittnet pA ytterkuvertet skriftligen intygat att 
v&ljaren sjalv har skrivit under fOrsSkran Deh att de iote 
kanner till nAgot som gOr att innehAllet i fOrsSkran inte 8r 
riktigt, 
budet antingen Sr valjarens make, sambo, barn, barnbarn, 
makes barn, sambas barn, fader, moder eller syskon, eller 4r 
en person sam yrkes~ssigt eller pA ett d8rrned likartat s!tt 
ger v8ljaren yArd av mera varaktigt slag eller pA ett annat 
s!tt brukar hjalpa v8ljaren i personliga angelagenheter, 
vittnet inte !r v!ljarens make, barn, sambo, makes barn eller 
sambos barn, 
budet inte 8r vittne, 
budet skrivit sitt namn, sitt personnummer och sin adress pA 
ytterkuvertet, och 
budet och vittnet har fyllt 18 Ar. 

11 § Uppfylls de krav som stalls i 10 § skall valfOrriittaren oppna ytterkuvertet 
fOr budrost och kontrollera att - ytterkuvertet innehaller valkuvert, - vaIjaren 
bara har gjort i ordning ett valkuvert for varje slag av val, - det inte finns nagon 
obehorig markning pa nligot kuvert, och - varje valkuvert uppenbart innehaller 
en valsedel. 

12 § En valforrattare far inte ta emot ett ytterkuvert for budrost som inte 
uppfyller de krav som stalls i 10 och 11 §§. 

Har vaIjaren gjort i ordning mer an ett valkuvert for nagot val far 
valfOrrattaren inte ta emot nagot av demo 
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13 § Uppfylls de krav som stalls i 10-12 §§ skall valforrattaren ta emot valjarens 
valkuvert, i budets nlirvaro Iagga det i valuman for det val valsedeln galler och 
markera i rostlangden att vaIjaren rosta!. 

14 § Ett valkuvert som lamnats i ett ytterkuvert for budrost men som inte tas 
emot skall innan det lamnas tillbaka till budet laggas in i ett slirskilt kuvert. 
Detta kuvert skall klistras igen. 

15 § Ytterkuvert for budrost som har oppnats av valfOrrattare enligt 11 § skall 
tas om hand av valfOrrattama och overlamnas till valnamnden. Namnden skall 
forvara det under valperioden. 

Valskjutsar 
16 § Kommunen bor ordna valskjutsar pa valdagen for vaIjare som bor avIagset 
eller isolerat och fOr vilka det blir dyrt eller tar lang tid att ta sig till vallokalen. 

11 kap. Rostning pa postkontor 

Pa vilka postkontor skall rostning anordnas? 
1 § Nlir val skall Milas skall den central a valmyndigheten efter samrad med 
Posten Aktiebolag bestamma pa vilka postkontor rostmottagning skall anordnas. 
Vid val till riks- dagen och vid ordinarie val tilliandstings- eller kommun
fullmaktige skall rostmottagning alltid anordnas pa minst ett postkontor i varje 
kommun. 

Under vilken period far man postrosta? 
2 § Pa de postkontor dar rostmottagning anordnas skall det vid ordinarie val till 
riksdagen, vid ordinarie val till lands- tings- och kommunfullmaktige samt vid 
val till Europaparlamentet vara mojligt att rosta Mm och med den artonde dagen 
fore valdagen till och med valdagen. Vid andra val skall det vara mojligt att 
rosta pa dessa postkontor fran och med den tionde dagen fore valdagen till och 
med valdagen. 

Nar skall postkontor Mila oppet fOr rostning? 
3 § Pa ett postkontor dar rostmottagning anordnas fore valdagen skall det vara 
mojligt att rosta under hela den tid da postkontoret lir oppet for allmanheten. 

P1\ forslag av Posten Aktiebolag far den central a valmyndig- heten fOr ett visst 
postkontor begransa denna tid. Det skall dock alltid vara mojligt att rosta under 
minst en timme varje dag da ett sadant postkontor lir oppet fOr allmanheten. 

4 § Pa valdagen skall de postkontor dlir rostmottagning anordnas vara oppna for 
rostning under minst en timme fOre klockan 11.00 och minst en timme efter 
klockan 15.00. 

Vid omval tilliandstings- och kommunfullmaktige far den cen- trala 
valmyndigheten bestamma att det inte skall anordnas nagon rostmottagning p1\ 
postkontor pa valdagen. 

Vern utser rostmottagare pa postkontor? 
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5 § Posten Aktiebolag skall utse rostmottagarna pa postkontor. 

Mojlighet att rosta efter utsatt tid 
6 § Valjare som finns i postkontoret eller pa en plats som de har anvisats intill 
kontoret, nar tiden for rostning gar ut, skall fa tillfalle att rosta. 

Hur rostning pa postkontor gar till 
7 § Valjama skall visa sitt rostkort fOr rostmottagaren, som skall ge dem ett 
valkuvert fOr varje slag av val de vill delta i och hanvisa dem till en ledig 
valskarm. Dar skall de avge sin rost och lagga en valsedel fOr vaIje slag av val i 
ett valkuvert utan att vika valsedeln. 

Nar valjarna gjort i ordning sina valkuvert skall de lamna kuverten och sitt 
rostkort till rostmottagaren. 

8 § Valjare som inte ar kanda fOr rostmottagaren skalliegitimera sig. Om de 
inte gor det far de inte rosta. 

9 § Om det halls flera slag av val samtidigt, skall valjare som rostar pa ett 
postkontor rosta samtidigt i alla de val som de viii delta i. 

10 § Innan nagot valkuvert tas emot skall rostmottagaren kontrollera att valjaren 
enligt uppgift pA rOstkortet har rOstratt i det val sam 
valjaren viII delta i, och 
bara har gjort i ordning ett valkuvert fOr varje slag av val. 

ROstmottagaren skall ocksA kontrollera att 
det inte finns nAgon ohehOrig IDarkning pA nAgot kuvert. och 
varje valkuvert uppenbart innehAller en valsedel. 

11 § En rostmottagare far inte ta emot ett valkuvert som inte uppfyller de krav 
som stalls i 10 §. 

Om en valjare villiamna fler an ett valkuvert for ett och samma val, far 
rostmottagaren ta emot bara ett av dessa. Pa valjarens begaran skall samtliga 
kuvert for det valet lamnas tillbaka. 

12 § Uppfylls de krav som stalls i 10 och 11 §§ skall rostmottagaren ta emot 
viiljarens valkuvert, i valjarens niirvaro liigga in valkuverten och valjarens 
rostkort i ett fonsterkuvert och klistra igen del. 

Niir en rost skaU liimnas genom bud eUer lantbrevbiirare 
13 § Bestammelser om rostning genom bud eller lantbrevbarare finns i 14 kap. 

14 § Innan ett ytterkuvert for budrost tas emot fran ett bud skall rostmottagaren 
kontrollera att valjaren - enligt uppgift pa rostkortet har rostratt i ett val, - pa 
ytterkuvertet skriftligen fOrsiikrat pa heder och samvete att valjaren sjalv gjort i 
ordning valkuvert och lagt dem i ytterkuvertet i budets och vittnets niirvaro och 
att valjaren pa grund av funktionshinder, sjukdom eller hog alder inte kan 
komma personligen fOr att rosta i vallokalen eller nagon annan rostningslokal, 
och - pa ytterkuvertet intygat att valkuvert inte gjorts i ordning tidigare an vad 
som lir tillatet enligt 14 kap. 11 §. 

Rostmottagaren skall ocksa kontrollera att 
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ytterkuvertet ar igenklistrat, 
budet oeh vittnet pA ytterkuvertet skriftligen intygat att 
vHljaren sjBlv har skrivit under fOrsakran oeh att de inte 
kHnner till nAgot som gOr ott innehAllet i fOrsHkran iote ar 
riktigt, 
budet ontingen ar vBljarens make, sambo. barn, barnbarn, 
makes barn, sambas barn, fader, moder eller syskon, eller ar 
en person som yrkes~ssigt eller pA ett d6rmed likartat s!tt 
ger vSljaren yArd av mera varaktigt slag eller pA ett annat 
sStt brukar hjBlpa vAljaren i personliga angelBgenheter, 
vittnet iote ar vAljarens make, barn, sambo, makes barn eller 
sambas barn, 
budet iota ar vittne, 
budet skrivit sitt naron, sitt personnummer oeh sin adress pA 
ytterkuvertet, Deh 
budet oeh vittnet har fyllt 18 Ar. 
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15 § Innan ett ytterkuvert fOr budrost tas emot fran en lantbrevbarare skall 
rostmottagaren kontrollera aU valjaren - enligt uppgift pa rostkortet har rostratt i 
ett val, - pa ytterkuvertet skriftligen forslikrat pa heder och samvete att valjaren 
sjalv gjort i ordning valkuvert och lagt dem i ytterkuvertet i vittnets narvaro, och 
- pa ytterkuvertet intygat att valkuvert inte gjorts i ordning tidigare an vad som 
ar tillatet enligt 14 kap. 11 §. 
Rastmottagaren skall ocksA kontrollera att 

ytterkuvertet !r igenklistrat, 
vittnet pA ytterkuvertet skriftligen intygat att v4ljaren 
sj4lv har skrivit under fOrs4kran, 
lantbrevbararen intygat pA ytterkuvertet att valjaren sj!lv 
l4mnat ytterkuvertet, 
vittnet inte 4r valjarens make, barn, sambo, makes barn eller 
sambos barn, 
lantbrevbararen inte 4r vittne, och 
vittnet har fy1lt 18 Ar. 

16 § Ett bud eller en lantbrevbarare som inte ar kand for rostmottagaren skall 
legitimera sig. 

17 § En rostmottagare far inte ta emot ett ytterkuvert fOr budrost, om inte de 
krav som stalls i 14-16 §§ ar uppfyllda. 

18 § Uppfylls de krav som stalls i 14-16 §§ skall rostmottagaren ta emot 
ytterkuvertet, i budets eller lantbrevbararens nlirvaro lagga in det i ett 
fonsterkuvert tillsammans med vliljarens rostkort och k1istra igen kuvertet. 

19 § Ett ytterkuvert for budrost som inte tas emot av rost- mottagaren skall 
Ilimnas tillbaka till budet eller lantbrev- bararen. Ett ytterkuvert som liimnats 
genom en lantbrevbarare men som inte tas emot av rostmottagaren skallllimnas 
tillbaka till vliljaren av lantbrevbararen. 

Vad rostmottagaren skall gora med r6nsterkuverten 
20 § Rostmottagaren skall ta hand om de fonsterkuvert som gjorts i ordning och 
pa en sarskild forteckning anteckna varje viiljares namn och den valnamnd som 
varje fOnsterkuvert skall skickas till. Pa fOnsterkuvertet skall rostmottagaren 
anteckna det vardepostnummer som finns i forteckningen. 
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21 § Rostmottagaren skall skicka fonsterkuverten till valnamn- den i den 
kommun dar valjaren finns i rostlangden. Skickas kuverten med post skall de 
ordnas som vardepost. 

12 kap. Rostning vid sarskilt rostmottagningsstalle 

Var kan sarskild rostmottagning anordnas? 
1 § Den centrala valmyndigheten far bestiimma att sarskild rostmottagning skall 
anordnas vid sjukhus, alderdomshem, kriminalvardsanstalter eller liknande 
vardinrattningar eller vardanstalter. 

2 § Den central a valmyndigheten far bestamma att sarskild rostmottagning skall 
anordnas pa annan plats an som sags i 1 §. 

3 § Den centrala valmyndigheten far uppdra at nagon annan att bestamrna om 
sarskild rostmottagning. 

4 § Den centrala valmyndigheten skall sarnrada med valnamnden innan den 
bestiimmer var sarskild rostmottagning skall anordnas. Infor beslut enligt 1 § 
skall myndigheten samrada ocksa med vardinrattningens eller vardanstaltens 
ledning om var och nar sarskild rostmottagning skall anordnas. InfOr beslut 
enligt 2 § skall myndigheten samrada ocksa med Hinssty- relsen om var sarskild 
rostmottagning skall anordnas. Vad som nu sagts skall ocksa galla for den som 
enligt 3 § skall bestamma om sarskild rostmottagning. 

Nar far sarskild rostmottagning anordnas? 
5 § Sarskild rostmottagning vid sjukhus, alderdomshem, kriminalvardsanstalter 
eller liknande vardinrattningar eller vardanstalter far anordnas fran och med den 
sjunde dagen fOre valdagen till och med valdagen. 

Sarskild rostmottagning enligt 2 § far anordnas bara pa valdagen. Ett sadant 
rostmottagningsstalle skall vara oppet under minst tva timrnar. Oppethallandet 
bor paga minst en timrne fore klockan 11.00 och minst en timrne efter klockan 
15.00. 

Vem utser rostmottagare pa ett sarskilt rostmottagningsstalle? 
6 § Den central a valmyndigheten skall utse rostmottagarna pa de sarskilda 
rostmottagningsstiillena. Myndigheten far uppdra at valnamnden eller nagon 
annan att utse rostmottagare. 

Mojlighet att rosta efter utsatt tid 
7 § Valjare som finns i ett sarskilt rostmottagningsstalle eller pa en plats som de 
har anvisats intill rostmottagningsstiillet, nar tiden fOr rostning gar ut, skall fa 
tillflille att rosta. 

Hur sarskild rostmottagning gar till 
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8 § Vliljarna skall visa sitt rostkort for rostmottagaren, som skall ge dem ett 
valkuvert for vaIje slag av val de viii delta i och hlinvisa dem till en ledig 
valsklirm. Dlir skall de avge sin rost och lligga en valsedel fOr vaIje val i ett 
valkuvert utan att vika valsedeln. 

Nar vliljarna gjort i ordning sina valkuvert skall de llimna kuverten och sitt 
rostkort till rostmottagaren. 

9 § Vliljare som inte lir klinda for rostmottagaren skalliegitimera sig. Om de 
inte gor det far de inte rosta. 

10 § Om det halls flera slag av val samtidigt, skall vliljare som rostar pa ett 
slirskilt rostmottagningsstalle rosta samtidigt i alia de val som de viII delta i. 

11 § Innan nagot valkuvert tas emot skall rostmottagaren kontrollera att vliljaren 
enligt uppgift pA rOstkortet har r5strAtt i det val som 
valjaren viII delta i, Deh 
bara har gjort i ordning ett valkuvert fOr varje slag av val. 

ROstmottagaren skal1 ocksA kontrollera att 
det inte finns nAgon obehorig IDarkning pA nAgot kuvert, oeh 
varje valkuvert uppenbart innehAller en valsedel. 

12 § En rostmottagare far inte ta emot ett valkuvert som inte uppfyller de krav 
som stlills i 11 §. 

Om en vliljare vililamna fler lin ett valkuvert fOr ett och samma val, far 
rostmottagaren ta emot bara ett av dessa. Pa vliljarens begliran skall samtliga 
kuvert fOr det valet Himnas tillbaka. 

13 § Uppfylls de krav som stlills i 11 och 12 §§ skall rostmottagaren ta emot 
vliljarens valkuvert, i valjarens nlirvaro lligga in valkuverten och vliljarens 
rostkort i ett fonsterkuvert och klistra igen del. 

Nar en rost skalll3mnas genom bud 
14 § Bestammelser om rostning genom bud finns i 14 kap. 

15 § Innan ett ytterkuvert fOr budrost tas emot skall rostmottagaren kontrollera 
att vtUjaren - enligt uppgift pa rostkortet har rostrlilt i ett val, - pa ytterkuvertet 
skriftligen forslikrat pa heder och samvete att vliljaren sjlilv gjort i ordning 
valkuvert och lagt dem i ytterkuvertet i budets och vittnets nlirvaro och att 
vliljaren pa grund av funktionshinder, sjukdom eller hog aIder inte kan komma 
personligen for att rosta i vallokalen eller nagon annan rostningslokal, och - pa 
ytterkuvertet intygat att valkuvert inte gjorts i ordning lidigare lin vad som lir 
tillatet enligt 14 kap. 11 §. 

Rostmottagaren skall ocksa kontrollera att 
ytterkuvertet 8r igenklistrat, 
budet oeh vittnet ph ytterkuvertet skriftligen intygat att 
vSljaren sjAlv har skrivit under fOrsSkran oeh att de inte 
kAnner till nAgot som gOr att innehAllet i fOrs8kran inte 4r 
riktigt, 
budet antingen 4r v41jarens make, sambo, barn, barnbarn, 
makes barn, sambos barn, fader, moder eller syskon, eller 4r 
en person som yrkesmassigt eller pA ett d!rmed likartat sStt 
ger v!ljaren vArd av mera varaktigt slag eller pA ett annat 
s5tt brukar hjSlpa v51jaren i personliga ange15genheter, 
vittnet inte ar valjarens make, barn, samba, makes barn eller 
sambos barn, 
budet inte ar vittne, 
budet skrivit sitt naron, sitt personnummer och sin adress pA 
ytterkuvertet, och 

http://www.notisum.se/mp/SLSILAG/19970157.HTM 2111102 



Vallag (1997:157) Page 28 of 56 

budet och vittnet har fyllt 18 Ar. 

16 § Ett bud som inte ar kant fOr rostmottagaren skalliegiti- mera sig. 

17 § En rostmottagare far inte ta emot ett ytterkuvert for budrost, om inte de 
krav som stalls i 15 och 16 §§ ar uppfyllda. 

18 § Uppfylls de krav som stalls i 15 och 16 §§ skall rostmottagaren ta emot 
ytterkuvertet, i budets narvaro lagga in det i ett fonsterkuvert tillsarnmans med 
valjarens rostkort och klistra igen kuvertet. 

19 § Ett ytterkuvert for budrost som inte tas emot av rost- mottagaren skall 
liimnas tillbaka till budet. . 

Vad rostmottagaren skall gora med ronsterkuverten 
20 § Rostmottagaren skall ta hand om de fonsterkuvert som gjorts i ordning och 
pa en sarskild forteckning anteckna varje valjares namn och den valnamnd som 
varje fOnsterkuvert skall skickas till. P1i fonsterkuvertet skall rostmottagaren 
anteckna det nummer som finns i fOrteckningen. 

21 § Rostmottagaren skall skicka fonsterkuverten till valniimn- den i den 
kommun dar valjaren finns i rostlangden. Skickas kuverten med post skall de 
ordnas som vardepost. 

13 kap. Rostning hos utIandsmyndighet 

Rostning kan anordnas hos utlandsmyndigheter 
1 § Nar val skall h1illas skall den centrala valmyndigheten, efter sarnr1id med 
Utrikesdepartementet, bestamma hos vilka svenska utlandsmyndigheter som 
rostmottagning skall anordnas. Vid om val till riksdagen och tilliandstings- eller 
kommun- fullmaktige far den centrala valmyndigheten bestamma att rostning 
inte skall anordnas hos utlandsmyndigheter. 

Under vilken period far man rosta hos utIandsmyndigheter? 
2 § Vid ordinarie val till riksdagen och ordinarie val tililandstings- och 
kommunfullmaktige samt val till Europaparlamentet far rostmottagningen hos 
en utlandsmyndighet borja tidigast den tjugofjarde dagen fOre valdagen. Vid 
andra val far rostmottagningen borja tidigast den tjugonde dagen fOre valdagen. 

Rostmottagningen far pag1i sa liinge att de valkuvert som myn- digheten har 
tagit emot kan vara hos den central a valmyndig- heten senast klockan 12.00 
dagen fOre valdagen. 

3 § Utlandsmyndighetens chef skall bestiimma nar och var rostmottagningen 
skall anordnas. Beslutet skall kungoras. 

Vern lir rostmottagare hos en utlandsmyndighet? 
4 § Utlandsmyndighetens chef, eller den person som myndighetens chef utser, 
skall vara rostmottagare. 

Mojlighet att rosta efter utsatt tid 
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5 § Vliljare som finns i ett rostmottagningsstalle som anordnats av en 
utlandsmyndighet eller pa en plats som de har anvisats inti II 
rostmottagningsstlillet, nlir tiden fOr rostning gar ut, skall fa tillfalle all rosta. 

Hur rostning hos en utlandsmyndighet gar till 
6 § Rostmottagaren skall ge vliljama ett valkuvert fOr varje slag av val som de 
vill delta i och hlinvisa dem till en ledig valsklirm. Dlir skall de avge sin rost och 
lligga en valsedel fOr varje slag av val i ett valkuvert utan att vika valsedeln. 

Nlir valjama gjort i ordning sin a valkuvert skall de llirnna kuverten och sitt 
rostkort till rostmottagaren. Rostmottagaren skall for de vliljare som inte har 
nagot rostkort med ledning av de uppgifter vliljama llimnar fylla i ett slirskilt 
adresskort. 

7 § Vliljare som inte lir kanda fOr rostmottagaren skall legitimera sig. Om de 
inte gor det far de inte rosta. 

8 § Om det halls flera val samtidigt, skall valjare som rostar pa ett 
rostmottagningsstalle som anordnas av en utlands- myndighet rosta samtidigt i 
alia de val som de viII delta i. 

9 § Innan nagot valkuvert tas emot skall rostmottagaren kontrollera att vaIjaren -
bara har gjort i ordning ett valkuvert for varje slag av val. 
ROstmottagaren skall ocksA kontrollera att 

det inte finns nAgon obehorig markning pA nAgot kuvert, och 
varje valkuvert uppenbart innehAller en valsedel. 

10 § En rostmottagare far inte ta emot ett valkuvert som inte uppfyller de krav 
som stalls i 9 §. 

Om en vliljare villllimna fler lin ett valkuvert for ett och samma val, far 
rostmottagaren ta emot bara ett av dessa. Pa vliljarens begliran skall samtIiga 
kuvert fOr det valet lamnas tillbaka. 

11 § Uppfylls de krav som stalls i 9 och 10 §§ skall rostmottagaren ta emot 
vliljarens valkuvert, i vliljarens nlirvaro lagga in valkuverten och vliljarens 
rostkort eller adresskort i ett fonsterkuvert och klistra igen del. 

Nlir en rost skallllimnas genom bud 
12 § Bestammelser om rostning genom bud finns i 14 kap. 

13 § Innan ett ytterkuvert fOr budrost tas emot skall rostmottagaren kontrollera 
att vliljaren - pa ytterkuvertet skriftIigen forslikrat pa heder och samvete att 
valjaren sjlilv gjort i ordning valkuvert och lagt dem i ytterkuvertet i budets och 
vittnets nlirvaro och att vliljaren pa grund av funktionshinder, sjukdom eller hog 
alder inte kan komma personligen fOr att rosta i vallokalen eller nagon annan 
rostningslokal, och - pa ytterkuvertet intygat att valkuvert inte gjorts i ordning 
tidigare lin vad som lir tillatet enligt 14 kap. 11 §. 

Rostmottagaren skall ocksa kontrollera aU 
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ytterkuvertet !r igenklistrat, 
budet oeh vittnet ph ytterkuvertet skriftligen intygat att 
vSljaren sjSlv har skrivit under fOrsSkran Deh att de inte 
kSnner till nAgot som gOr att innehAllet i fOrsSkran inte Hr 
riktigt, 
budet antingen Sr vSljarens make, sambo, barn, barnbarn, 
makes barn, sambas barn, fader, moder eller syskon, eller Hr 
en person som yrkesmAssigt eller pA ett dSrmed likartat satt 
ger vSljaren yArd av mera varaktigt slag eller pA ett annat 
satt brukar hjSlpa vSljaren i personliga angelSgenheter, 
vittnet inte Sr vSljarens make, barn. sambo, makes barn eller 
sambas barn, 
budet inte Sr vittne, 
budet skrivit sitt naron, sitt personnummer oeh sin adress pA 
ytterkuvertet. oeh 
budet oeh vittnet har fyllt 18 Ar. 
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14 § Ett bud som inte lir kant for rostmottagaren skalliegiti- mera sig. 

15 § Om budet inte kan visa upp valjarens rostkort, skall rostmottagaren med 
ledning av giltig legitimation for valjaren och de uppgifter om valjaren som 
budet kan lamna fylla i ett adresskort for valjaren. 

16 § En rostmottagare far inte ta emot ytterkuvert for budrost, om inte de krav 
som stalls i 13-15 §§ lir uppfyllda. 

17 § Uppfylls de krav som stalls i 13-15 §§ skall rostmottagaren ta emot 
ytterkuvertet, i budets nlirvaro lagga in det i ett fdnsterkuvert tillsammans med 
valjarens rostkort eller adresskort och klistra igen kuvertet. 

18 § Ett ytterkuvert for budrost som inte tas emot av rost- mottagaren skall 
lamnas tillbaka till budet. 

Vad rostmottagaren skall gora med fOnsterkuverten 
19 § Rostmottagaren skall ta hand om de fdnsterkuvert som gjorts i ordning och 
pa en sarskild forteckning anteckna varje valjares namn. Pa fonsterkuvertet skall 
rostmottagaren an- teckna det nummer som finns i fdrteckningen. 

20 § Rostmottagaren skall skicka fonsterkuverten och den forteckning som sags 
i 19 § till den central a valmyndigheten. Skickas kuverten och fdrteckningen 
med post skall de ordnas som vlirdepost. 

Nar utlandsrosterna kommer till den centrala valmyndigheten 
21 § Den centrala valmyndigheten skall allteftersom fdnsterku- verten kommer 
in fran utlandsmyndighetema fortlopande anteckna hur manga fdnsterkuvert 
som kommer in till myndigheten och dlirefter skicka fonsterkuverten till 
valnamn- den i den kommun dlir valjaren finns i rostlangden. Skickas kuverten 
med post skall de ordnas som vlirdepost. 

Om en valjare inte finns i rostlangden eller om det inte lir mojligt att utreda 
var valjaren finns i rostlangd darfor att personnummer saknas eller ar 
ofullstandigt skall den centrala valmyndigheten beh1llla fonsterkuvertet. De 
fonsterkuvert som behalls av myndigheten skall fdrvaras p1l ett sakert satt till 
dess valet vinner laga kraft. 

14 kap. Rostning genom bud eller lantbrevbarare 

Forutsattningar fOr rostning genom bud eller lantbrevbarare 
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1 § Valjare far llimna sin valsedel genom bud enligt 2-6 §§ eller genom Posten 
Aktiebolags lantbrevbarare enligt 7-9 § §. Om en rost lamnas genom ett bud 
eller genom en lantbrevbarare skall den llimnas i ett ytterkuvert fOr budrost. 

Budrostning 
2 § Vliljare som ar sjuka, funktionshindrade eller gamla och darfor inte kan 
komma personligen till sin vallokal eller nagon annan rostningslokal far lamna 
sin valsedel genom bud. 

Vern kan vara bud? 
3 § Bud far vara valjarens make, sambo, bam, bambam, makes bam, sambos 
bam, fader, moder eller syskon. Bud far ocksa den vara som yrkesmassigt eller 
pa ett danned Iikartat slitt ger valjaren yard av mera varaktigt slag eller pa ett 
annat satt brukar hjlilpa valjaren i personliga angelagenheter. 

Den som anlitas som bud skall ha fyllt 18 ar. 

Hur rostning genom bud gar till 
4 § Vliljare som viii rosta genom bud skall - for varje slag av val avge sin rost 
och sjalv Iagga en valsedel i ett valkuvert, - i budets och ett vittnes narvaro 
lagga de valkuvert som gjorts i ordning i ett ytterkuvert for budrost, - klistra 
igen ytterkuvertet, - fOrsakra pa heder och samvete att de gjort i ordning 
valkuvert och ytterkuvertet pa detta satt och att de pa grund av funktionshinder, 
sjukdom eller hog alder inte kan komma personligen fOr att rosta i vallokalen 
eller annan rostningslokal, - intyga att valkuvert inte gjorts i ordning tidigare an 
vad som ar tillatet enligt 11 §, och - skriva denna forsakran och detta intyg pa 
ytterkuvertet. 

Pi! ytterkuvertet skall budet och vittnet skriftligen intyga att valjaren sjalv har 
skrivit under fOrsakran och att de inte kanner till nagot som gor att innehallet i 
fOrsakran inte ar riktigt. 

Ett vittne skall ha fyllt 18 ar. Valjarens make eller bam eller makens bam far 
inte vara vittne. Detsamma galler valjarens sambo eller sambons bam. 

S § Budet skall skriva sitt namn, sitt personnummer och sin adress pa 
ytterkuvertet. 

Var skall budet Iamna rosten? 
6 § Budet skalllamna ytterkuvertet fOr budrost i vaIjarens vallokal. Budrosten 
far ocksa Iamnas pa ett postkontor, ett sarskilt rostmottagningssralle eller ett 
rostmottagningssralle som anordnas av en utlandsmyndighet. 

Rostning genom lantbrevbarare 
7 § Valjare som betjanas av Posten Aktiebolags lantbrevbarare far llimna sina 
roster genom lantbrevbararen, om rostmottagning anordnas vid det postkontor 
som lantbrevbararen hor till. Den centrala valmyndigheten far vid val som inte 
gaIler hela landet, pa forslag av Posten Aktiebolag, begransa antalet Iinjer dar 
vliljama far lamna sina roster genom lantbrevbara- ren. 
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En lantbrevb4rare som tar hand om ytterkuvert fOr budrOster 
bOr ha med sig 

partimarkerade valsedlar fOr varje parti som vid nAgot av de 
tvA senaste riksdagsvalen har fAtt mer an 1 procent av 
rOsterna i hela landet, oeh 
blanka valsedlar. 

Hur rostning genom lantbrevbarare gar till 
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8 § Vliljare som viII rosta genom lantbrevblirare skall - fdr vruje slag av val avge 
sin rost och sjlilv lligga en valsedel i ett valkuvert, - i ett vittnes nlirvaro lligga de 
valkuvert som gjorts i ordning i ett ytterkuvert for budrost, - klistra igen 
ytterkuvertet, - fdrslikra pa heder och samvete att de gjort i ordning valkuvert 
och ytterkuvertet pa detta slitt, - intyga att valkuvert inte gjorts i ordning tidigare 
lin vad som lir tillatet enligt 11 §, och - skriva denna fdrslikran och detta intyg pa 
ytterkuvertet. 

Pa ytterkuvertet skall vittnet skriftligen intyga att vliljaren sjlilv har skrivit 
under forslikran. 

Ett vittne skall ha fyllt 18 ar. Vliljarens make eller barn eller makens barn far 
inte vara vittne. Detsamma gliller vliljarens sambo eller sambons barn. Inte 
heller lantbrevblira- ren far vara vittne. 

9 § Vliljaren skall sjlilv llimna ytterkuvertet for budrost och sitt rostkort till 
lantbrevbliraren. Vliljare som inte lir klinda fdr lantbrevbliraren skalliegitimera 
sig. Om de inte gor det far lantbrevbliraren inte ta hand om ytterkuvertet for 
budrost. Lantbrevbliraren skall pa ytterkuvertet intyga att vliljaren sjlilv llimnat 
ytterkuvertet. 

Var skalliantbrevbarare Iamna rosten? 
10 § Lantbrevbliraren skall llimna ytterkuvertet fdr budrost till en rostmottagare 
pa det postkontor som lantbrevbliraren hor till. Kuvertet far llimnas dlir liven om 
postkontoret inte lir oppet fdr allmlinheten. 

Nar far ytterkuvert ror budrost goras i ordning? 

11 § Vid ordinarie val till riksdagen samt ordinarie val till landstings- och 
kommunfullmliktige samt val till Europaparlamentet far en budrost goras i 
ordning tidigast 24 dagar fore valdagen. 

Vid andra val far en budrost som llimnas i vallokalen, pa ett slirskilt 
rostmottagningsstlille eller pa ett postkontor goras i ordning tidigast 10 dagar 
fdre valdagen. En budrost som llimnas hos en utlandsmyndighet vid sadana val 
far goras i ordning tidigast 20 dagar fore valdagen. 

15 kap. Den fortsatta behandlingen av inkomna ronsterkuvert 

Vad valnamnden skall gora med inkomna ronsterkuvert 
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1 § Valnlimnden skall pa valdistrikt sortera de fOnsterkuvert som fOre valdagen 
kommer fran rostmottagare pa postkontor, sarskilda rostmottagningsstlillen eller 
fran den centrala valmyndigheten. Kuverten skall sedan lliggas i sarskilda 
omslag som skall fOrseglas. Pa varje omslag skall det antecknas hur manga 
fOnsterkuvert som omslaget innehaller. Omslagen bor skickas till respektive 
valdistrikt i sa god tid att fonster- kuverten finns hos valfOrrlittarna nar 
rostningen i vallokalen borjar. 

2 § Fonsterkuvert som pa valdagen kommer till valnlimnden skall skickas till 
valfOrrlittarna i respektive valdistrikt, om kuverten kan berliknas vara hos 
valforrlittarna innan tiden fOr rostning i vallokalen gar ut. 

Innan dessa fonsterkuvert skickas till vallokalen skall de lliggas i sarskilda 
omslag som fOrseglas. Pa varje omslag skall det antecknas hur manga 
fOnsterkuvert som omslaget innehaller. 

3 § Valnlimnden skall behalla de fonsterkuvert som kommer till den sa sent att 
de berliknas inte kunna vara hos valforrlittama innan tiden for rostningen i 
vallokalen har gatt ut. Dessa kuvert skall valnlimnden granska vid nlimndens 
sammantrlide fOr preliminar rostrlikning enligt 17 kap. 

4 § Fonsterkuvert som finns hos vain limn den skall forvaras pa ett slikert slitt. 

S § Valnlimnden skall fora protokoll dar den fortlOpande an- tecknar vad 
nlimnden gor med de fOnsterkuvert som kommer till nlimnden. Protokoll skall 
fOras pa en blankett som faststlillts av den centrala valmyndigheten. 

Vad valfOrrattarna skall gora med fOnsterkuvert som valnamnden 
har skickat 
6 § Valforrlittarna skall ta emot omslagen med fOnsterkuvert. De skall anteckna 
i valdistriktets protokoll hur manga omslag de tagit emot och hur manga 
fOnsterkuvert som omslagen innehaller enligt vad som star pa demo Omslagen 
far inte oppnas innan den granskning som sligs i 7 § paborjats. 

7 § Valforrlittarna skall fOrhandsgranska omslagen och fonster- kuverten som 
kommit till vallokalen i den omfattning som den pagaende rostningen tillater. 
Vid denna forhandsgranskning skall valfOrrlittarna gora foljande. 
1. ~ppna omslagen, rHkna fOnsterkuverten oeh anteckna antalet 

i protokollet. 
2. Kontrollera att v81jarna 

ar upptagna i rOstlSngd fOr valdistriktet, 
inte lAmnat fler an ett fOnsterkuvert, oeh 
inte rOstat i vallokalen under valdagen. 

ValfOrrattaren skal1 ocksA kontrollera att 
fOnsterkuverten inte blivit Oppnade efter att de klistrats 
igeo. 

3. Oppna de fOnsterkuvert som uppfyller kraven under 2, ta ut 
innehAllet oeh kontrol1era att 
fOnsterkuvertet innehAller valkuvert, 
vSljaren bara gjort i ordning ett valkuvert fOr varje slag BV 
val, 
det inte finns nAgon obehOrig markning ph n4got valkuvert, 
och 
varje valkuvert uppenbart inneh411er en valsedel. 
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8 § Innehaller ett fonsterkuvert som uppfyller kraven under 7 § 2 ett ytterkuvert 
for budrost enligt 14 kap. 2-6 §§ (bud) skall valfOrrattaren vid den fortsatta 
forhandsgranskningen kontrollera att valjaren - bara gjort i ordning ett 
ytterkuvert for budrost, - pa ytterkuvertet skriftligen forsakrat pa heder och 
samvete att valjaren sjalv gjort i ordning valkuvert och lagt dem i ytterkuvertet i 
budets och vittnets narvaro och att vaIjaren pa grund av funktionshinder, 
sjukdom eller hog aIder inte kan komma personligen for att rosta i vallokalen 
eller nagon annan rostningslokal, och - pa ytterkuvertet intygat att valkuvert inte 
gjorts i ordning tidigare an vad som lir tillatet enligt 14 kap. 11 §. 

Valr6rriittaren skall ocksa kontrollera att 
ytterkuvertet ar igenklistrat, 
budet och vittnet ph ytterkuvertet skriftligen intygat ott 
v!ljaren sjSlv har skrivit under fOrsHkran och att de inte 
kSnner till nAgot sam gOr att innehAllet i fOrsSkran inte ar 
riktigt, 
budet inte ar vittne. och 
budet antecknat sitt naron, sitt personnummer och sin adress 
ph ytterkuvertet. 

9 § Innehaller ett fOnsterkuvert som uppfyller kraven under 7 § 2 ett ytterkuvert 
for budrost enligt 14 kap. 7-9 §§ (lantbrevbarare) skall valfOrrattaren vid den 
fortsatta forhandsgranskningen kontrollera att valjaren - bara gjort i ordning ett 
ytterkuvert for budrost, - pa ytterkuvertet skriftligen forsakrat pa heder och 
samvete att valjaren sjalv gjort i ordning valkuvert och lagt dem i ytterkuvertet i 
vittnets nlirvaro, och - pa ytterkuvertet intygat att valkuvert inte gjorts i ordning 
tidigare an vad som lir tillatet enligt 14 kap. 11 §. 

Vaiforriittaren skall ocksa kontrollera att 
ytterkuvertet ar igenklistrat, 
vittnet ph ytterkuvertet skriftligen intygat att vSljaren 
sjSlv har skrivit under fOrsakran, 
lantbrevbSraren intygat ph ytterkuvertet att valjaren sjSlv 
lSmnat ytterkuvertet, och 
lantbrevbSraren inte ar vittne. 

10 § Uppfylls de krav som stalls i 8 och 9 §§ skall valforrat- taren oppna 
ytterkuvertet fOr budrost och kontrollera att - ytterkuvertet innehaller valkuvert, 
- valjaren bara har gjort i ordning ett valkuvert fOr varje slag av val, - det inte 
finns nagon obehorig mlirkning pa nagot valkuvert, och - vaIje valkuvert 
uppenbart innehaller en valsedel. 

11 § Vid granskning enligt 7-10 §§ skall valfOrrattama vidare - markera i 
rost!tlngden de valjare vars valkuvert uppfyller kraven i 7-10 §§, -lagga tillbaka 
valkuverten i sina fOnsterkuvert tillsammans med vaIjarens rostkort eller 
adresskort, och - Iagga tillbaka valkuvert som kommit i ytterkuvert fOr budrost i 
sitt ytterkuvert och lagga tillbaka dessa kuvert i sitt fonsterkuvert. 
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12 § Efter att rostningen avslutats skall valforrattama gora fiiljande med de 
fOnsterkuvert, ytterkuvert for budrost respektive valkuvert som granskats enligt 
7-10 §§. De skall- Iagga de valkuvert som uppfyllt kraven i 7-10 §§ i valuman 
fOr det val valsedeln galler, - lagga de fonsterkuvert som inte uppfyllt kraven i 7 
§ 2 i ett sarskilt omslag, - lagga oppnade fonsterkuvert som innehllller 
ytterkuvert fOr budrost eller valkuvert som inte uppfyllt kraven i 7 § 3 eller i 8-
10 §§ i eU sarskilt omslag, - anteckna valdistriktets namn och hur manga 
fonsterkuvert omslaget innehaller pa varje omslag, och - forsegla vruje omslag. 

13 § Ytterkuvert for budrost som valforrattama har oppnat enligt 10 § skall 
dessa ta hand om och lamna till valnamnden. Namnden skall fOrvara dem under 
valperioden. 

14 § Om ett omslag som innehaller fonsterkuvert kommer fran valnamnden till 
valforrattama efter att rostningen i valdistriktet avslutats, skall omslaget inte 
oppnas utan skickas tillbaka till valnamnden efter au den preliminara 
rostrakningen i vallokalen avslutats. At! omslaget skickats tillbaka skall 
antecknas i protokollet. 

Angerrostning 
15 § Valjare skall kunna rosta i sin vallokal aven om de rostat i annan 
rostningslokal (angerrosta). 

Om en valjare angerrostar skall det antecknas i protokollet. 

16 § Om en vaIjare viii angerrosta skall det fonsterkuvert som kommer fran 
valjaren tas fram. Om fonsterkuvertet inte lamnas tillbaka till vaIjaren skall det 
laggas i ett sarskilt kuvert som klistras igen och fOrses med en anteckning om 
innehllllet. Forst nar fOnsterkuvertet Iamnats tillbaka eller lagts in i ett sarskilt 
kuvert far valjaren Iamna sin rost i vallokalen. Vad valfOrrattaren gjort skall 
antecknas i protokollet. 

16 kap. Preliminiir rostriikning i vallokal 
1 § Omedelbart efter at! rostningen i vallokalen forklarats avslutad och samtliga 
valkuvert som skalliaggas i valuman lagts ner i den skall valforrattama rakna 
rostema. Denna rostrakning ar offentlig och skall genomfOras utan avbrott. 
Resultatet av rostrakningen ar prelimintirt. 

2 § Har riksdagsval hallits samtidigt med annat val, skall riksdagsvalet raknas 
forst. Rakningen skall f<;ir varje slag av val ga till pa fOljande satt. 
1. Valurnan skall tOmmas och valkuverten r4knas. Antalet 

v41jare som enligt rOst14ngden deltagit i valet skall r4knas. 
Antalet kuvert och antalet rOstande skall antecknas i pro
tokollet. StAmmer inte uppgiften om antal valkuvert med 
uppgiften om antalet rOstande skall den sannolika orsaken till 
skillnaden antecknas i protokollet. 

2. Valsedlarna skall tas ur valkuverten. InnehAller ett valku
vert mer an en valsedel skal! valsedlarna 14gga5 tillbaka i 
kuvertet. 

3. Om en valsedel 4r blank darfOr ott den saknar 
partibeteckning, har mer an en partibeteckning eller 8r mArkt 
sA att den kan antas vara ogiltig enligt 18 kap. 10 §. skall 
valsedeln l8ggas tillbaka i sitt valkuvert. 

4. Valsedlar som lagts tillbaka i sina va1kuvert enligt 2 
eller 3 skall 18ggas i s!rskilda omslag. PA varje omslag skall 
valfOrrattarna anteckna hur mAnga kuvert som oms1aget innehA11er. 

5. De valsedlar som valfOrr8ttarna godk8nt skall sorteras i 
grupper efter partibeteckning. Anta1et valsed1ar i varje grupp 
ska11 rSknas och antalet antecknas i protokol1et. valsedlarna 
fOr varje parti skall sedan l8ggas i s8rskilda omslag. PA 
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varje omslag skall valfOrrattarna anteckna 
vilket val valsedlarna galler, 
antalet valsedlar, 
fOr vilket parti valsedlarna galler. oeh 
uppgift om valdistrikt. 
Omslag enligt 4 oeh 5 ska11 fOrseglas. 
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3 § Protokollet skall skrivas under av ordfOranden och tva av de narvarande 
valforrattarna. Darrned ar den preliminara rostrakningen i vallokalen avslutad. 

4 § Omedelbart efter att den preliminara rostrakningen avslutats skall 
valforrattarna till valnamnden overlamna - rostlangden. - protokollet. -
ytterkuvert fOr budrost som sags i 10 kap. 15 § och 15 kap. 13 §. och - omslag 
som sags i 2 § samt 15 kap. 12 och 14 §§. 

Valnamnden skall se till att samtliga dessa handlingar kommer in till 
namnden. Om nagon handling saknas skall den begaras in. 

S § Valnarnnden skall behalla rostlangdema. ytterkuverten for budrost som sags 
i 4 § och omslagen som sags i 15 kap. 12 och 14 §§. Namnden skall till 
lansstyrelsen genast overlamna - protokollen. och - omslag som sags i 2 §. 

17 kap. Valnlimndens sammantrlide fOr preliminlir rostrlikning 

Valnlimndens fOrberedelser fOr rostrlikningen 
1 § Sa snart som mojligt dock tidigast onsdagen efter valdagen skall 
valnamnden granska och rakna de roster som inte raknats i vallokalema. Detta 
sammantrade ar offentligt. Resultatet av valnarnndens rostrlikning ar 
preliminm. 
vid sammantrHdet skal1 nHmnden granska 

fOnsterkuvert sam kommit in till n5rnnden oeh behAllits dHr, 
fOnsterkuvert som valfOrrHttarna lamnat tillbaka till n4mnden 
enligt 15 kap. 14 §, 
fOnsterkuvert som kommit in till nHrnnden innan nAgon valurna 
tOmts, 
fOnsterkuvert som valfOrrHttarna enligt 15 kap. 12 § lagt in 
i sHrskilda omslag, oeh 
omslagskuvert fOr brevrOst enligt lageo (1997:159) om 
brevrOstning i vissa fall. 

2 § For varje slag av val och valkrets skall det anvandas en valuma. 

3 § Valnarnndens sammantrlide skall borja med att valnamnden granskar de 
fonsterkuvert som sags i 1 §. Vid denna granskning skall valnamnden gora 
fdljande. 
1. Oppna omslagen, r!kna fOnsterkuverten och anteckna antalet 

i protokollet. 
2. Kontrollera att v!ljarna 

har rOstratt i kommunen, 
inte larnnat fler an ett fOnsterkuvert, och 
inte rOstat i vallokalen under valdagen. 

Valn4mUden skall ocksA kontrollera att 
fOnsterkuverten inte blivit Oppnade efter att de klistrats 
igen. 

3. Oppna de fOnsterkuvert som uppfyller kraven under 2, ta ut 
innehAllet och kontrollera att 
fOnsterkuvertet innehAller valkuvert, 
valjaren bara gjort i ordning ett valkuvert fOr varje slag av 
val, 
det inte finns nAgon obehOrig m.§rkning pA nAgot valkuvert, 
och 
varje valkuvert uppenbart innehAller en valsedel. 
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4 § Innehaller ett fOnsterkuvert som uppfyller kraven under 3 § 2 ett ytterkuvert 
fOr budrost enligt 14 kap. 2-6 §§ (bud) skall valnamnden vid den fortsatta 
granskningen kontrollera att valjaren - bara gjort i ordning ett ytterkuvert fOr 
budrost, - pa ytterkuvertet skriftligen fOrsakrat pa heder och samvete att valjaren 
sjalv gjort i ordning valkuvert och lagt det i ytterkuvertet i budets och vittnets 
narvaro och att valjaren pa grund av funktionshinder, sjukdom eller hog alder 
inte kan komma personligen fOr att rosta i vallokalen eller nagon annan 
rostningslokal, och - pa ytterkuvertet intygat att valkuvert inte gjorts i ordning 
tidigare an vad som ar tillatet enligt 14 kap. 11 §. 

Valniimnden skall ocksa kontrollera att 
ytterkuvertet ar igenklistrat, 
budet och vittnet pA ytterkuvertet skriEtligen intygat att 
v!ljaren sj!lv har skrivit under f~rsakran och att de inte 
Kanner till nAgot som gOr att innehAllet i fOrsAkran inte ar 
riktigt, 
budet inte ar vittne, och 
budet skrivit sitt narnn, sitt personnwmmer och sin adress pA 
ytterkuvertet. 

5 § Innehaller ett fOnsterkuvert som uppfyller kraven under 3 § 2 ett ytterkuvert 
for budrost enligt 14 kap. 7-9 §§ (Iantbrevbarare) skall valnamnden vid den 
fortsatta gransk- ningen kontrollera att valjaren - bara gjort i ordning ett 
ytterkuvert for budrost, - pa ytterkuvertet skriftligen forsakrat pa heder och 
samvete att valjaren sj!ilv gjort i ordning valkuvert och lagt dem i ytterkuvertet i 
vittnets narvaro, och - pa ytterkuvertet intygat att valkuvert inte gjorts i ordning 
tidigare an vad som ar tillatet enligt 14 kap. 11 §. 

Valniimnden skall ocksa kontrollera att 
ytterkuvertet ar igenklistrat, 
vittnet pA ytterkuvertet skriftligen intygat att vSljaren 
sj81v har skrivit under fOrsAkran, 
lantbrevbSraren intygat pA ytterkuvertet att vSljaren sjAlv 
lAmnat ytterkuvertet, och 
lantbrevbAraren inte ar vittne. 

6 § Uppfylls de krav som stalls i 4 och 5 §§ skall valnamnden oppna 
ytterkuvertet for budrost och kontrollera att - ytterkuvertet innehaller valkuvert, 
- valjaren bara gjort i ordning ett valkuvert for varje slag av val, - det inte finns 
nagon obehorig markning pa nagot valkuvert, och - varje valkuvert uppenbart 
innehaller en valsedel. 

7 § Vid granskningen enligt 3-6 §§ skall valnamnden - lagga de valkuvert som 
uppfyllt kraven i 3-6 §§ i valuman for det val valsedeln galler, - markera i 
rostlangden for det val som valsedeln galler att valjaren rostat, - Iagga de 
fonsterkuvert som inte uppfyllt kraven i 3 § 2 i ett sarskilt omslag, - lagga 
tillbaka ytterkuvert fOr budrost eller valkuvertsom inte uppfyllt kraven som 
stalls i 3 § 3 och i 4-6 §§ i sina fonsterkuvert tillsammans med valjarens rostkort 
eller adress- kort efter att valkuvert som kommit i ytterkuvert for budrost lagts i 
sina ytterkuvert och Iagga fonsterkuverten i ett sarskilt omslag, - anteckna 
valdistriktets namn och hur manga fonsterkuvert omslaget innehaller pa varje 
omslag, och - fOrsegla vruje omslag. 
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8 § Nlir valnamnden granskat fiinsterkuverten skall namnden granska 
omslagskuverten for brevrost enligt lagen (1997: 159) om brevrostning i vissa 
fall. 

Den preliminara rostrakningen 
9 § Nlir samtliga valkuvert som skalliaggas ner i valuman lagts ner i den skall 
valnamnden rakna rostema. Har riks- dagsval hilllits samtidigt med annat val, 
skall riksdagsvalet riiknas fiirst. Riikningen skall for varje slag av val gil till pa 
fiiljande satt. 
1. Valurnan skall tOrnmas och valkuverten r~knas. Antalet 

v!ljare som enligt rOstlangden deltagit i valet skall rSknas. 
Antalet kuvert oeh antalet rOstande skal! antecknas i pro
tokol1et. Stammer inte uppgiften om antal valkuvert med 
uppgiften om antalet rOstande skal! den sannolika orsaken till 
skillnaden antecknas i protokol1et. 

2. Valsedlarna skall tas ur valkuverten. InnehAller ett valku
vert mer an en valsedel skall valsedlarna la998s tillbaka i 
kuvertet. 

3. Om en valsedel Sr blank darfOr att den saknar 
partibeteckning, har mer an en partibeteckning eller Sr mHrkt 
sA ott den kan antas vera ogiltig enligt 18 kap. 10 §, ska11 
va1sede1n 16gga5 tillbaka i 5itt va1kuvert. 

4. Va1sed1ar som lagts ti1lbaka i sina valkuvert en1igt 2 
el1er 3 ska11 16ggas i s6rski1da omslag. PA varje oms1ag ska11 
valn&mnden anteckna hur mAnga kuvert som oms1aget innehA1ler. 

5. De va1sed1ar som valn&mnden godk6nt ska11 sorteras i grup~ 

per efter partibeteckning. Antalet valsed1ar i varje grupp 
skall raknas och anta1et antecknas i protokollet. Valsedlarna 
fOr varje parti ska11 sedan 1aggas i sarskilda omslag. pA 
varje omslag skall va1nAmnden anteckna 
vi1ket val valsedlarna galler, 
antalet valsedlar, 
fOr vilket parti valsed1arna galler, och 
uppgift om kommun och valdistrikt. 

6. Orns1ag en1igt 4 och 5 skall forseg1as. 

10 § Om fOnsterkuvert kommer till valnamnden under rostriik- ningen efter att 
nagon valuma Wmts skall kuverten hallas skilda fran ovriga kuvert. S1\dana 
kuvert skalliaggas i ett eller flera slirskilda omslag. Valnamnden skall anteckna 
pa omslaget vad det innehaller. Omslaget skall fOrseglas. 

11 § Ytterkuvert fOr budrost som oppnats av valnamnden vid granskningen 
enligt 6 § skall tas om hand av namnden. Namnden skall fOrvara dessa 
ytterkuvert och ytterkuvert som sags i 10 kap. 15 § och 15 kap. 13 § under 
valperioden. 

12 § Valnamnden skall fOra protokoll over sin rostrakning. Protokoll skall foras 
pa en blankett som faststallts av den centrala valmyndigheten. 

13 § Nlir sammantriidet for rostrakning avslutats skall valnamn- den till 
lansstyrelsen genast overlamna - namndens protokoll, och - de omslag som 
namnden gjort i ordning. 

Om lansstyrelsen beglir det skall namnden ocksa overiamna rostlangdema. 

18 kap. Slutlig sammanrakning och mandatfOrdelning 
1 § Lansstyrelsen skall gora den slutliga sarnmanrakningen av valresultatet. 
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2 § Den central a valmyndigheten skall pa grundval av resultatet av den slutliga 
sammanrakningen fordela mandaten i riksdagen och Europaparlamentet samt 
utse riksdagsledamtiter, foretrlidare i Europaparlamentet och ersattare. 

Lansstyrelsen skall bista den centrala valmyndigheten i den utstrackning som 
det behovs fOr att den skall kunna utse ledamoter, fOretrlidare och ersattare. 

I fraga om val tilllandstings- och kommunfullmliktige skalllansstyrelsen 
fordela mandaten mellan partiema och fOr varje valkrets utse ledamtiter och 
ersattare. 

3 § Lansstyrelsen skall vid den slutliga sammanrakningen prova om valsedlama 
ar giltiga enligt 9 och 10 §§ och om nagot namn pa en valsedel skall anses vara 
obefintligt enligt 11 § samt meddela de beslut som denna provning kan 
foranleda. Lansstyrelsen skall ocksa meddela de beslut som behovs med 
anledning av uppgiftema i de protokoll som forts over rostningen. 

Nih-mare om fOrfarandet hos liinsstyrelsen 
4 § Llinsstyrelsens sammanrakning skall vara offentlig och skall paborjas sa fort 
som mojligt. Har val till riksdagen hallits samtidigt med annat val skall valet till 
riksdagen raknas forst. 

5 § Om handlingama fran valnamnden ar ofullstandiga eller bristfalliga pa nagot 
annat satt skalllansstyrelsen begara att de kompletteras. Om det behovs skall 
lansstyrelsen ocksa begara uppgift om varfor handlingama ar i bristfalligt skick. 

6 § Llinsstyrelsen skall kungora tid och plats fOr sammanrakningen. I 
kungorelsen skall lansstyrelsen ange i vilken ordning som de olika valen 
kommer att rliknas. Kungorel- sen skall anslas pa kommunemas anslagstavlor 
och senast dagen fOre det att sammanrakningen borjar inforas i en ortstidning 
inom lanet. 

7 § Den slutliga sammanrlikningen skall genomfOras utan drojsmal. Om 
sammanrakningen avbryts skall valsedlar och ovriga valhandlingar fOrvaras pa 
ett sakert satt. Innan sammanrakningen borjar igen skall lansstyrelsen 
kontrollera att det inte gjorts nagot obehorigt med valhandlingama. 

8 § Llinsstyrelsen skall fora protokoll over den slutliga sammanrakningen. 
Formular fOr protokoll skall vara faststallt av den centrala valmyndigheten. 

Ogiltighetsgrunder 

9 § Har valsedlama som valjama lamnat inte forvarats pa ett sakert satt skall de 
forklaras ogiltiga, om det kan antas att det gjorts nagot obehorigt med demo 

10 § En valsedel ar ogiltig om den 
1. saknar partibeteckning eller har mer 8n en partibeteckning, 

eller 
2. har k8nnetecken som uppenbart gjorts med avsikt. 
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Finns det mer an en valsedel i ett valkuvert ar dessa ogiltiga. Om kuvertet 
innehaller flera valsedlar och alia har samma partibeteckning skall dock en 
valsedel raknas som giltig. Skiljer sig valsedlarna i ett sadant fall at i fraga om 
kandidatnamn eller de sarskilda personrbstema, skall namnen pa sedlarna anses 
obefintliga. 

Obefintliga namn 
11 § Ett namn pa en valsedel skall anses obefintligt om 
1. kandidaten inte ar valbar eller det inte frarngAr klart vern 

som avses. 
2. namnet skrivits till pA en valsedel SOm galler fOr ett 

parti sam registrerat partibeteckning Deh a~lt kandidater 
enligt 5 kap. 13 §, eller 

3. namnet inte Sr anm31t oeh finns pA valsedel fOr ett parti 
som registrerat partibeteckning oeh anIDalt kandidater enligt 5 
kap. 13 §. 

Namnen pa en valsedel skall vidare anses obefintliga om 
1. valsedeln upptar namn men inte ar fOrsedd med ett markerat 

utryrnme fOr personrOstning, 
2. det lAmnats mer an en s!rskild personrOst eller det inte 

framgAr vern personrOsten avser. 
3. markering fOr den s!rskilda personrOsten kan antas he 

gjorts maskinellt, eller 
4. ordningen mellan naronen inte framgbr klart. 

Namn skall inte anses obefintliga pa grund av att de strukits fran en valsedel 
som upptar namn. 

Valets avslutning 

Riksdagsvalet ocb val till Europaparlamentet 
12 § Nar lansstyrelsen har fardigstallt sammanrakningen sa att ledamoter eller 
foretradare och erslittare kan utses skall den slutliga sammanriikningen avslutas 
genom att protokollet laggs fram fOr granskni ng. 

13 § Valsedlama skall Iaggas in i sarskilda omslag, de godkanda fOr sig och de 
ogiltiga for sig. De ogiltiga valsedlarna och valsedlar dar det fOrekommer 
strykningar, tillagg och sarskild personrost skall forvaras under valperioden. 
Ovriga valsedlar skall fOrvaras till dess att valet har vunnit laga kraft. 
Omslagen med valsedlar fAr Oppnas om 

det skall gOras en ny eller en fortsatt sammanr~kning. 
eller 
det annars behOvs fOr valmyndigheternas utv~rdering av 
valet. 

14 § Nar den centrala valmyndigheten har fordelat mandaten mellan partiema 
och utsett ledamoter eller foretradare och ersattare skall valresultatet 
tillkannages genom att det kungors i Post- och Inrikes Tidningar. Danned ar 
valet avslutat. 

Det skall ocksa kungoras i Post- och Inrikes Tidningar, nar nya ledamoter och 
ersattare utsetts enligt 58-60 §§ eller nya foretradare och ersattare utsetts enligt 
67-69 §§. 
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Val tilliandstings- och kommunfullmaktige 
15 § Nar lansstyrelsen har fOrdelat mandaten mellan partiema och utsett 
ledamoter och ersaUare skall valresultatet kungoras genom aU protokollet laggs 
fram for granskning. Darmed ar valet avslutat. 

Detsamma skall galla nar nya ledamoter och ersaUare utseUs enligt 61-66 §§. 

16 § Valsedlama skalliaggas in i sarskilda omslag, de godkanda fOr sig och de 
ogiltiga fOr sig. De ogiltiga valsedlama och val sedlar dar det forekommer 
strykningar, tillagg och sarskild personrost skall forvaras under valperioden. 
Ovriga valsedlar skall fOrvaras till dess att valet har vunnit laga kraft. 
Omslagen med val sedlar fAr Oppnas om 

det skall gOras en ny eller en fortsatt sammanrSkning, eller 
det aonars behOvs fOr valmyndigheternas utvardering av valet. 

17 § Om mindre an halften av det bestlimda antalet ledamoter har blivit utseU 
vid valet, skalliansstyreisen anmala detta till Valprovningsnamnden. 

Hur fordelningen av mandaten mellan partierna gors 

Riksdagsvalet 
18 § Den centrala valmyndigheten skall fOrdela mandaten i riksdagen pa 
grundval av lansstyrelsemas sammanrakning sa som den slutligen registrerats i 
det sarskilda formularet enligt 8 § och med tillampning av 3 kap. 7-8 §§ 
regeringsformen. 

Bara partier som har fau minst 4 procent av rostema i hela landet far delta i 
fordelningen av mandaten. Eu parti som har fau farre roster skall dock delta i 
fordelningen av fasta valkretsmandat i en valkrets, dar partiet har fau minst 12 
procent av rostema. 

19 § De fasta valkretsmandaten skall enligt 3 kap. 8 § fOrsta stycket 
regeringsformen for varje valkrets fordelas proportionellt mellan de partier som 
far delta i fOrdelningen. Fordelningen gors genom aU jamfOrelsetal beraknas for 
partiema med utgangspunkt i valresultatet i valkretsen. Det parti som vid varje 
berakning far det storsta jamforelsetalet tilldelas eU mandat. 

Vid berakningen skall den jlimkade uddatalsmetoden enligt 20 kap. 1 § 
tillampas. 

20 § For aU avgora hur manga mandat som eU parti enligt 3 kap. 8 § andra 
stycket regeringsformen skall ha sammanlagt i riksdagen fOr aU vara 
proportionellt representerat i hela landet skall den jliJnkade uddatalsmetoden 
tillampas pa hela landet som en valkrets. V ruje parti skall tilldelas sa manga 
utjamningsmandat som behovs for aU partiet skall fa en representation som 
svarar mot dess andel av samtliga roster i landet. 

Vid berakningen skall den jamkade uddatalsmetoden enligt 20 kap. 1 § 
tillampas. 
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21 § Om ett parti vid fOrdelningen av de fasta valkretsmandaten har fatt fler 
mandat an vad som behovs for att det skall vara proportionellt representerat i 
riksdagen skall man vid fOrdelningen av utjamningsmandaten bortse Mm partiet 
och de mandat det har fatt. Detsamma galler for ett parti och de mandat partiet 
fatt, om det fatt mindre an 4 procent av rostema i landet. 

Fordelningen av utjamningsmandat pa valkretsar skall goras enligt 20 kap. 2 
§. 

22 § Om ett parti i nagon valkrets fatt fler mandat an vad som motsvarar antalet 
namn pa partiets valsedlar, skall overskjutande mandat med tillampning av 20 
kap. 2 § flyttas till en annan valkrets dar partiet deltar i fordelningen av fasta 
valkretsmandat. Kan mandatet inte tillsattas pa detta satt skall det vara obesatt 
under valperioden. 

23 § Om det blir lika stora tal for flera partier eller valkretsar vid berakningama 
enligt 19-22 §§, skalliotten avgora vilket parti eller vilken valkrets som skall fa 
mandatet. 

Val tilliandstingsfullmiiktige 
24 § Mandaten i landstingsfullmaktige skall fordelas mellan partier. Bara partier 
som har fatt minst 3 procent av rostema i hela landstinget far delta i 
fordelningen av mandaten. 

25 § De fasta valkretsmandaten i landstingsfullmaktige skall for vruje valkrets 
fordelas proportionellt mellan partiema pa grundval av valresultatet i valkretsen. 
Fordelningen gors genom att jamforelsetal berliknas fOr partiema. Det parti som 
vid vruje berakning far det sttirsta jamfOrelsetalet skall tilldelas ett mandat. 

Vid berakningen skall den jamkade uddatalsmetoden enligt 20 kap. 1 § 
tillampas. 

26 § Utjamningsmandaten skall fordelas mellan partiema sa att fordelningen av 
alia mandat i landstingsfullmaktige blir proportionell mot partiemas rostetal i 
hela landstinget. For att avgora hur manga mandat i landstingsfullmaktige ett 
parti skall ha sammanlagt for att vara proportionellt representerat i landstinget 
skall den jamkade uddatalsmetoden tillampas pa hela landstinget som en 
valkrets. Varje parti skall tilldelas sa manga utjamningsmandat som behovs for 
att partiet skall fa en representation som svarar mot dess andel av samtliga 
roster i landstinget. 

Vid berakningen skall den jamkade uddatalsmetoden enligt 20 kap. 1 § 
tillampas. 

27 § Om ett parti vid fordelningen av de fasta valkretsmandaten har fatt fler 
mandat an vad som behovs fOr att det skall vara proportionellt representerat 
enligt 26 §, skall man vid fOrdelningen av utjamningsmandaten bortse fran 
partiet och de mandat det har fatt. 

Fordelningen av utjamningsmandat pa valkretsar skall goras enligt 20 kap. 2 
§. 

28 § Om ett parti i nagon valkrets har fatt fler mandat an vad som motsvarar 
antalet namn pa partiets val sedlar, skall overskjutande mandat med tillampning 
av 20 kap. 2 § flyttas till en annan valkrets. Kan mandatet inte tillsattas pa detta 
satt skall det vara obesatt under valperioden. 
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29 § Om det blir lika stora tal for flera partier eller valkretsar vid berlikningama 
enligt 25-28 §§, skalllotten avgora vilket parti eller vilken valkrets som skall fa 
mandatet. 

Val till kommunfullmiiktige 
30 § Mandaten i kommunfullmliktige skall for varje valkrets fordelas 
proportionellt mellan partiema pa grundval av valresultatet i valkretsen. 
Fordelningen gors genom att jlimforelsetal berliknas for partierna. Det parti som 
vid varje berlikning far det storsta jlimforelsetalet skall tilldelas ett mandat. 

Vid berlikningen skall den jamkade uddatalsmetoden enligt 20 kap. 1 § 
tilllimpas. 

31 § Om ett parti har Hltt fler mandat lin vad som motsvarar antalet namn pa 
partiets val sedlar, skall ett overskjutande mandat vara obesatt under 
valperioden. Om kommunen ar indelad i valkretsar, skall dock mandatet med 
tillampning av 20 kap. 2 § flyttas till en annan valkrets. 

32 § Om det blir lika stora tal for flera partier eller valkretsar vid berlikningama 
enligt 30 och 31 §§, skalllotten avgora vilket parti eller vilken valkrets som 
skall fa mandatet. 

Val till Europaparlamentet 
33 § Den centrala valmyndigheten skall fordela mandaten mellan partierna pa 
grundval av lansstyrelsemas samrnanrakning sa som den slutligen registrerats i 
det sarskilda formularet enligt 8 §. 

34 § Bara partier som fatt minst 4 procent av rosterna i hela landet far delta i 
fordelningen av mandaten. 

35 § Mandaten skall ftirdelas proportionellt mellan de partier som far delta i 
ftirdelningen. Fordelningen gors genom att jlimforelsetal beraknas for partiema 
med utgangspunkt i val- resultatet i hela landet. Det parti som vid varje 
berlikning far det storsta jamforelsetalet tilldelas ett mandat. 

Vid berakningen skall den jlimkade uddatalsmetoden enligt 20 kap. 1 § 
tilllimpas. 

36 § Om det blir lika stora tal for flera partier vid berlikningama enligt 34 och 
35 §§, skalllotten avgora vilket parti som skall fa mandatet. 

Hur ledamoterna och r6retriidarna utses 

Riksdagsvalet . 

37 § For varje mandat som ett parti har fatt i riksdagen skall en ledamot utses. 
Dessa bestammelser finns i 3 kap. 9 § regeringsformen. 

Den centrala valmyndigheten skall utse ledamoterna pa grundval av 
lansstyrelsens sammanrlikning sa som den slutligen registrerals i del sarskilda 
formulliret enligt 8 §. 
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38 § I fOrsta hand skall ordningen mellan kandidatema bestammas pa grundval 
av storleken pa varje kandidats personliga rostetal enligt 20 kap. 3 §. Personligt 
rostetal skall faststlillas bara for en kandidat som fatt slirskilda personroster till 
ett antal av minst 8 procent av partiets rostetal i valkretsen. 

Far flera kandidater lika stora personliga rostetal skalilotten avgora vern som 
skall ha fOretrlide. 

39 § Kan inte ett tillrlickligt stort antalledamoter utses enligt 38 §, skall 
ordningsfoljden mellan kandidatnamnen inom varje parti bestlimmas genom att 
ett jlimforelsetal berliknas for dem med tilllimpning av heltalsmetoden enligt 20 
kap.4 §. 

FlIr flera kandidater Iika stora jlimforelsetal skalliotten avgora vern som skall 
ha foretrlide. 

Dubbelvalsavveckling vid riksdagsvalet 
40 § Kandidater som har fatt mandat i fler lin en valkrets eller fOr mer lin ett 
parti skall tilltrada det mandat fOr vilket deras personliga rostetallir starst i 
forhallande till antalet roster fOr partiet. Har kandidatema inte tagit plats i 
ordningen pa grundval av sin a personliga rostetal, skall de tilltrada det mandat 
fOr vilket deras jamforelsetallir starst. 

Det mandat som kandidaten inte tilltrlider skall tillfalla den som skulle komma 
fOrst i ordningen enligt 52 §. Vid denna berlikning skall man bortse fran den 
som redan valts tilliedamot. 

Leder fOrsta stycket till att tva eller flera mandat inte tilltrlids, skall dessa 
tillslittas ett i taget efter storleken pa de personliga rostetalen i forhllllande till 
antalet roster fOr partiet. Kan inte samtliga mandat tilltradas hlirigenom tillsatts 
de efter jlimfOrelsetalen enligt 39 §. 

Val tilliandstingsfullmiiktige 
41 § For varje mandat som ett parti har fatt i landstingsfullmliktige skall 
lansstyrelsen utse en ledamot pa grundval av ordningen mellan kandidatema. 

I forsta hand skall ordningen mellan kandidatema bestammas pa grundval av 
storleken pa varje kandidats personliga rostetal enligt 20 kap. 3 §. Personligt 
rostetal skall faststallas bara for en kandidat som fatt slirskilda personroster till 
ett antal av minst 5 procent av partiets rostetal i valkretsen, dock lagst 100 
roster. 

Far flera kandidater Iika stora personliga rostetal skalilotten avgora vern som 
skall ha fOretrade. 

42 § Kan inte ett tillrackligt stort antalledamoter utses enligt 41 §, skall 
lansstyrelsen bestlimrna ordningsfoljden mellan kandidatnamnen inom va.je 
parti genom att berlikna ett jlimfore]setal fOr dem med tillampning av 
heltalsmetoden enligt 20 kap. 4 §. 

Far flera kandidater Iika stora jlimfOrelsetal skalliotten avgora vern som skall 
ha fOretrlide. 

Dubbelvalsavveckling vid val tilliandstingsfullmiiktige 

http://www.notisum.se/mp/SLSILAG/19970 157 .lITM 2/11102 



Vallag (1997:157) Page 45 of 56 

43 § Kandidater som har fatt mandat i fler an en valkrets eller for mer an ett 
parti skall tilltrada det mandat fOr vilket deras personliga rostetal ar stiirst i 
fOrhallande till antalet roster fOr partiet. Har kandidatema inte tagit plats i 
ordningen pa grundval av sin a personliga rostetal, skall de tilltrada det mandat 
fOr vilket deras jamforelsetal ar stiirst. 

Det mandat som kandidaten inte tilltrader skall tillfalla den som skulle komma 
forst i ordningen enligt 54 §. Vid denna berlikning skall man bortse fran den 
som redan valts till ledamot. 

Leder forsta stycket till att tva eller flera mandat inte tilltrads, skall dessa 
tillsattas ett i taget efter storleken pa de personliga rostetalen i forhallande till 
antalet roster for partiet. Kan inte samtliga mandat tilltradas harigenom tillsatts 
de efter jamforelsetalen enligt 42 §. 

Val till kommunfullmaktige 
44 § For vatje mandat som ett parti har fatt i kommunfullmaktige skall 
lansstyrelsen utse en ledarnot pa grundval av ordningen mellan kandidatema. 

I fOrsta hand skall ordningen mellan kandidatema bestammas pa grundval av 
storleken pa varje kandidats personliga rostetal enligt 20 kap. 3 §. Personligt 
rostetal skall faststallas bara fOr en kandidat som fatt sarskilda personroster till 
ett antal av minst 5 procent av partiets rostetal i valkretsen, dock lagst 50 roster. 

Far flera kandidater lika stora personliga rostetal skalliotten avgora vern som 
skall ha fore trade. 

45 § Kan inte ett tillrackligt stort antalledamoter utses enligt 44 §, skall 
lansstyrelsen bestamma ordningsfoljden mellan kandidatnamnen inom varje 
parti genom att berakna ett jamfOrelsetal fOr dem med tillampning av 
heltalsmetoden enligt 20 kap. 4 §. 

Far flera kandidater lika stora jamforelsetal skall lotten avgora vern som skall 
ha fore trade. 

Dubbelvalsavveckling vid val till kommunfullmaktige 
46 § Kandidater som har fatt mandat i fler an en valkrets eller fOr mer an ett 
parti skall tilltrada det mandat fOr vilket deras personliga rostetal ar stilrst i 
fOrhallande till antalet roster fOr partiet. Har kandidatema inte tagit plats i 
ordningen pa grundval av sina personliga rostetal, skall de tilltrada det mandat 
for vilket deras jamfOrelsetal ar stiirst. 

Det mandat som kandidaten inte tilltrader skall tillfalla den som skulle komma 
fOrst i ordningen enligt 20 kap. 5 §. Vid denna berakning skall man bortse fran 
den som redan valts tilliedamot. 

Leder fOrsta stycket till att tva eller flera mandat inte tilltrads, skall dessa 
tillsattas ett i taget efter storleken pa de personliga rostetalen i fOrhallande till 
antalet roster fOr partiet. Kan inte sarntliga mandat tilltradas harigenom tillsatts 
de efter jamfOrelsetalen enligt 45 §. 

Val till Europaparlamentet 
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47 § For varje mandat som ett parti har Hltt i Europaparlamentet skall en 
foretrlidare utses. 

Den central a valmyndigheten skall utse foretradama pa grundval av 
Hinsstyrelsens sammanrlikning sa som den slutligen registrerats i det slirskilda 
formulliret enligt 8 §. 

48 § I fiirsta hand skall ordningen mellan kandidatema bestlirnmas pa grundval 
av storleken pa varje kandidats personliga rostetal enligt 20 kap. 3 §. Personligt 
rostetal fastsUills bara for en kandidat som fau slirskilda personroster till ett 
antal av minst 5 procent av partiets rostetal i landet. 

Far flera kandidater lika stora personliga rostetal skalliotten avgora vern som 
skall ha foretrlide. 

49 § Kan inte ett tillrlickligt stort antal foretrlidare utses enligt 48 §, skall 
ordningsfoljden mellan kandidatnamnen inom varje parti bestlimmas genom att 
ett jlimforelsetal berliknas for dem med tillampning av heltalsmetoden enligt 20 
kap.4 §. 

Far flera kandidater lika stora jlimforelsetal skalliotten avgora vern som skall 
ha fiiretrlide. 

Dubbelvalsavveckling vid val till Europaparlamentet 
50 § Kandidater som har fau mandat for mer lin ett parti skall tilltrlida det 
mandat for vilket deras personliga rostetallir stiirst i forhallande till antalet 
roster for partie!. Har kandidatema inte tagit plats i ordningen pa grundval av 
sina personliga rostetal, skall de tilltrlida det mandat for vilket deras 
jlimforelsetallir stiirst. 

Det mandat som kandidaten inte tilltrlider skall tillfalla den som skulle komma 
forst i ordningen enligt 57 §. Vid denna berlikning skall man bortse fran den 
som redan valts till ledamot. 

Leder fiirsta stycket till att tva eller flera mandat inte tilltrlids, skall dessa 
tillsliUas ett i taget efter storleken pa de personliga rostetalen i forMllande till 
antalet roster for partiet. Kan inte samtliga mandat tilltradas hlirigenom tillslitts 
de efter jlimforelsetalen enligt 49§. 

Hur ersattarna utses 

Riksdagsvalet 
51 § Den central a valmyndigheten skall utse erslittare for ledamotema i 
riksdagen pa grundval av ordningen enligt 52 §. For varje ledamot utses lika 
manga ersliUare som ledamotens parti fatt mandat i valkretsen. Det skall dock 
alltid utses minst tre erslittare fiir varje ledamot. Nlir ersliUare utses skall man 
bortse fran den som valts till ledamot. 

Finns det inte nagon som enligt fiirsta stycket kan utses till ersliUare skall 
reglema i 20 kap. 6 § tilllimpas. For varje ledamot far det bara finnas en 
erslittare enligt detta stycke. Kan erslittare inte utses pa det slittet utses inte 
nagon erslittare. 
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52 § Om det behovs skall den centrala valmyndigheten for att utse ersattare for 
de kandidater som ordnats enligt 38 och 39 §§ bestiimma en sarskild ordning 
mellan kandidatema pa partiets valsedlar. Detta skall goras enligt 20 kap. 5 §. 

Far flera kandidater lika stora rostetal skalliotten avgora vern som skall ha 
fOretrade. 

Val tilliandstingsfullmliktige 
53 § Uinsstyrelsen skall utse ersattare fOr ledamotema i landstingsfullmaktige 
pa grundval av ordningen enligt 54 §. For varje ledamot skall iansstyrelsen utse 
Iika manga ersattare som ledamotens parti fatt mandat i valkretsen. Det skall 
dock alltid utses minst tre ersattare for vaIje ledamot. Nar ersattare utses skall 
man bortse fran den som valts tililedamot. 

Kan inte ersattare utses pa det slittet utses inte nagon ersattare. 

54 § Om det behovs skallilinsstyreisen for att utse erslittare fOr de kandidater 
som ordnats enligt 41 och 42 §§ bestiimma en sarskild ordning mellan 
kandidatema pa partiets val sedlar. Detta skall goras enligt 20 kap. 5 §. 

Far flera kandidater lika stora rostetal skalliotten avgora vern som skall ha 
fOretrlide. 

Val till kommunfullmliktige 
55 § Kommunfullmliktige bestiimmer hur manga erslittare som skall finnas fOr 
ledamotema i fullmliktige. Antalet utgor en viss andel, dock hogst hlilften av det 
antal platser som vaIje parti far i kommunen. Dessa bestlirnmelser finns i 5 kap. 
4 § andra stycket kommunallagen (1991 :900). 

Llinsstyrelsen skall utse erslittare till det antal och pa det slitt som sligs i 20 
kap.7 §. Om andelen ersattare av de platser som ett parti fatt utgor ett brutet tal 
skall detta avrundas till narmast hogre hela tal. For partier som har fatt ett eller 
tva mandat i fullmaktige skallliven 20 kap. 8 § tillampas om det annars inte 
kommer att utses tva erslittare. Kan nagon erslittare for en viss ledamot inte 
utses pa det sattet, utses ingen erslittare fOr den ledamoten. 

Val till Europapariamentet 
56 § Den centrala valmyndigheten skall utse erslittare for foretradama i 
Europaparlamentet pa grundval av ordningen enligt 57 §. For vaIje foretrlidare 
utses Iika manga ersattare som foretrlidarens parti filtt mandat i valet. Det skall 
dock alltid utses minst tre erslittare fOr varje foretradare. Nar erslittare utses skall 
man bortse fran den som valts till foretrlidare. 

Finns det inte nagon som enligt fOrsta stycket kan utses till erslittare skall 
reglema i 20 kap. 6 § tiliampas. For varje foretradare far det bara finn as en 
ersattare enligt detta stycke. Kan erslittare inte utses pa det sattet utses inte 
nagon erslittare. 

http://www.notisum.se/mp/SLSILAG/19970157.HTM 2/11102 



Vallag (1997:157) Page 48 of 56 

57 § Om det behovs skall den centrala valmyndigheten fOr att utse ersattare for 
de kandidater som ordnats enligt 48-50 §§ bestamma en slirskild ordning mellan 
kandidatema pa partiets valsedlar. Detta skall goras enligt 20 kap. 5 §. 

Far flera kandidater lika stora rostetal skalllotten avgora vern som skall ha 
foretrade. 

Nar ledamoter, fOretradare och ersattare avgar under valperioden 

Riksdagsvalet 
58 § A vgllr en ledamot i riksdagen under valperioden skall den centrala 
valmyndigheten pa anmalan av riksdagens talman utse en ny ledamot. Till ny 
ledamot skall utses den som stllr i tur att intrada enligt ordningen mellan 
ersattama enligt 52 §. Kan nagon ny ledamot inte utses skall mandatet vara 
obesatt under aterstoden av valperioden. 

59 § Om en ny ledamot tidigare varit ersattare enligt 51 § andra stycket fOr den 
avgangna ledamoten skall en ny ersattare utses enligt 51 §. Har mandatet flyttats 
fran en valkrets till en annan, skall det anses att mandatet vid valet tilldelats den 
sistnamnda valkretsen. 

Ersattare fOr en annan ledamot som utsetts i stallet for en ledamot som avgatt 
lir de ovriga kandidater som skulle ha varit ersattare fOr den avgangna 
ledamoten. 

60 § Den central a valmyndigheten skall pa anmalan av riksdagens talman med 
tillampning av 51 § om mojligt utse tva nya ersattare, om - antalet ersattare for 
en riksdagsledamot har minskat till half ten eller mindre an hlilften av det an tal 
som utsetts vid valet dlirfor att ersattare har utsetts till ordinarie ledamoter eller 
har avgatt av nagon annan orsak, eller - antalet ersattare inte lir tillrackligt stort 
for att ersattare skall kunna intrada i en ledamots stalle enligt foreskriftema i 
regeringsformen och riksdagsordningen. 

Val tiD landstingsfullmaktige 
61 § A vgllr en ledamot i landstingsfullmaktige under valperioden skall 
lansstyrelsen pa anmalan av fullmaktiges ordfOrande utse en ny ledamot. Till ny 
ledamot skall utses den som stllr i tur att intrada enligt ordningen mellan 
ersattama enligt 54 §. 

62 § Finns det inte nagon som kan utses tillledamot enligt 61 § skall 
lansstyrelsen gora en ny sammanrakning och utse en ny ledamot. 

Vid sammanrakningen skall 20 kap. 6 § tillampas. Kan nagon ny ledamot inte 
utses skall mandatet vara obesatt under aterstoden av valperioden. 

63 § Om en ersattare har utsetts till ordinarie ledamot eller avgatt som ersattare 
av nagon annan orsak skalllansstyrelsen pa anmalan av fullmaktiges ordforande 
gora nya sammanrakningar och utse ytterligare en ersattare fOr vmje ledamot 
som berors. 

Ersattare fOr en annan ledamot som utsetts i stallet for en ledamot som avgatt 
lir de ovriga kandidater som skulle ha varit ersattare fOr den avgangna 
ledamoten. 

Vid sammanrakningen skall 54 § tillampas. Kan nagon ersattare inte utses 
enligt forsta stycket utses ingen ersattare. 
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Val till kommunfullmiiktige 

64 § Avgar en ledamot i kommunfullmliktige under valperioden skall 
lansstyrelsen pa anmalan av fullmaktiges ordforande utse en ny ledamot. Till ny 
ledamot skall utses den som star i tur att intriida enligt ordningen mellan 
ersattama enligt 55 §. 

65 § Finns det inte nagon som kan utses tillledamot enligt 64 § skall 
liinsstyrelsen gora en ny sammanrakning och utse en ny ledamot. 

Vid sammanrakningen skall 20 kap. 6 § tillampas. Kan nagon ny ledamot inte 
utses skall mandatet vara obesatt under aterstoden av valperioden. 

66 § Om en ersattare har utsetts till ordinarie ledamot eller avgatt som ersattare 
av nagon annan orsak, skalllansstyrelsen pa anmalan av fullmaktiges 
ordforande gora nya sammanrakningar och utse ytterligare en ersattare for varje 
ledamot som berors. I de fall antalet ersattare ocksa efter det att ersattare avgatt 
uppgar till minst det antal som fullmaktige bestiimt skall en ny ersattare utses 
bara om ledamoten i annat fall skulle komma att sakna ersattare som utsetts fOr 
henne eller honom. 

Ersattare for en annan ledamot som utsetts i stallet fOr en ledamot som avgatt 
iir de ovriga kandidater som skulle ha varit ersattare for den avgangna 
ledamoten. 

Vid sammanrakningen skall 55 § tillampas. Kan nagon ersattare inte utses 
enligt forsta stycket utses ingen ersattare. 

Val till Europaparlamentet 
67 § Avgar en foretradare i Europaparlamentet under valperioden skall den 
central a valmyndigheten pa anmiilan fran Europaparlamentet utse en ny 
foretriidare. Till ny foretradare skall utses den som star i tur att intriida enligt 
ordningen mellan ersattama enligt 57 §. Kan nagon ny fOretradare inte utses 
skall mandatet vara obesatt under aterstoden av valperioden. 

68 § Om en ny fOretradare tidigare varit ersattare enligt 56 § andra stycket fOr 
den avgangna foretradaren skall en ny ersattare utses enligt 56 §. 

Ersattare fOr en annan foretradare som utsetts i stallet fOr en fOretradare som 
avgatt iir de ovriga kandidater som skulle ha varit ersattare for den avgangna 
fOretriidaren. 

69 § Den centrala valmyndigheten skall pa anmalan av Europaparlamentet med 
tillampning av 56 § om mojligt utse tva nya ersattare, om antalet ersattare for en 
fOretradare har minskat till hiilften eller mindre an half ten av det antal som 
utsetts vid valet darfor att ersattare har utsetts till fOretradare eller har avgatt av 
annan orsak. 

Ledighet fOr fOretriidare i Europaparlamentet 
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70 § En foretradare i Europaparlamentet har raU aU fullgora siu uppdrag trots 
tjansteuppgifter eller andra forpliktelser som foretradaren iir skyldig att fullgora. 

19 kap. Overklagande av val och utfardande av bevis om vern som 
valts 

Overklagande 
1 § Den central a valmyndighetens eller liinsstyrelsens beslut aU faststiilla 
utgllngen av ett val eller av en sadan sammanrakning fOr att utse eftertradare 
eller ersattare som sags i 18 kap. 58-69 §§ far overklagas hos 
Valprovningsnamnden enligt bestammelsema i detta kapitel. 

Vern car overklaga? 
2 § Ett beslut far overklagas av - den som enligt rostlangden har rostratt vid 
valet, - den som enligt beslut av skattemyndigheten i ett iirende om rauelse av 
rostlangd enligt 7 kap. 11 § var utesluten fran rostratt, - den som efter anmalan 
enligt 7 kap. 1 eller 10 § inte tagits upp i rostlangden, och - eU parti som har 
deltagit i valet. 

Hur man overklagar 
3 § Den som viII overklaga eU beslut enligt 1 § skall ge in skrivelsen med 
overklagandet till den myndighet som meddelat beslutet (beslutsmyndighet). 
Den skall ha kommit dit tidigast dagen efter valdagen och senast inom tio dagar 
efter det aU valet avslutades. 

Galler overklagandet beslut om att utse nya ledamoter eller foretradare eller 
ersattare enligt 18 kap. 58-69 §§ skall skrivelsen med overklagandet ha kommit 
till beslutsmyndigheten inom tio dagar efter det aU sammanrakningen 
avslutades. 

4 § Om skrivelsen med overklagandet kommit in till Valprovningsnamnden 
inom overklagandetiden, skall overklagandet tas upp till provning aven om inte 
skrivelsen kommit till beslutsmyndigheten i tid. 

S § Det iir Valprovningsnamnden som skall avgora om en skrivelse med eU 
overklagande har kommit i raU tid. 

Klagandens ratt att fa del av uppgifter 
6 § Den som viII overklaga har ratt att hos den myndighet som meddelat 
beslutet genast fa utdrag ur protokoll eller annan handling over 
sammanriikningen. 

Kungorande 
7 § Snarast mojligt efter aU tiden for overklagande glltt ut skall 
beslutsmyndigheten pa en gang kungora samtliga overklaganden och skicka 
skrivelsema till Valprovnings- namnden. Om eU overklagande galler riksdagen 
eller Europaparlamentet, skall kungorelsen inforas i Post- och Inrikes Tidningar. 
Om eU overklagande galler landstings- eller kommunfullmiiktige, skall 
kungorelsen inforas i en ortstidning inom landstinget respektive kommunen. 
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8 § I en kungorelse enligt 7 § skall en viss kort tid anges inom vilken fOrklaring 
over overklagandena skall ha kommit in till Valprovningsnamnden. 

Beslutsmyndighetens yttrande 
9 § Beslutsmyndigheten skall skyndsamt till Valprovnings- namnden ge in 
yttrande over overklagandena. Bestammelsema i 27 och 28 §§ forvaltningslagen 
(12.~2;2f2) om omprovning av beslut skall inte tillampas. 

Ovriga bestammelser om overklagande 
10 § Ett beslut genom vilket nagon har utsetts tilliedamot av riksdagen eller till 
ersattare galler aven om beslutet overklagats. Andras valet intrader en ny 
ledamot eller ersattare pa sin plats sa snart valet har kungjorts. Dessa 
bestammelser finns i 3 kap. II § forsta stycket regeringsforrnen. 

Ett beslut genom vilket nagon har utsetts tilliedamot i landstings- eller 
kommunfullmaktige eller till ersattare galler aven om beslutet har overklagats. 
Om nagon annan utses tilliedamot eller ersattare med anledning av 
overklagandet galler det beslutet sa snart det val eller den sammanrakning har 
avslutats genom vilken ledamoten eller ersattaren blivit utsedd. 

Foretradare i Europaparlamentet tilltrader sitt uppdrag da de utsetts och deras 
behorighet provats av Europaparlamentet. 

Bestammelsema om inhibition i 29 § fOrvaltningslagen (I 986:223) galler inte 
beslut som sags i denna paragraf. 

Bevis 
11 § For den som blivit utsedd tilliedamot av riksdagen eller fOretradare i 
Europaparlamentet eller till ersattare skall den centrala valmyndigheten genast 
utflirda bevis om detta. I beviset skall den central a valmyndigheten ange -
namnet pi! den som blivit utsedd, och - den tid, det parti och den valkrets som 
ledamoten eller ersattaren blivit utsedd fOr. 

Ett bevis for ersattare skall dessutom innehalla uppgift om den eller de 
ledamoter eller foretrlidare som han eller hon utsetts till ersattare for och 
ordningen mellan ersattama, om flera ersattare utsetts fOr samrna ledamot eller 
foretradare. 

12 § Som bevis galler utdrag ur protokoll eller annan handling fran 
sammanrakning vid vilken ledamoten eller foretrlidaren eller ersattaren blivit 
utsedd. Beviset skall skickas till den som blivit utsedd samt 
Valprovningsnamnden och riksdagens talman. Bevis som avser foretradare skall 
dessutom skickas till Europaparlamentet. 

13 § For den som blivit utsedd tilliedamot av landstings- eller 
kommunfullmaktige eller till ersattare skalliansstyreisen genast utfarda bevis 
om detta. 
I beviset skall l~nsstyrelsen ange 

namnet pA den som blivit utsedd, och 
den tid, det parti och, i fOrekommande fall, den valkrets som 

ledamoten eller ers!ttaren blivit utsedd fOr. 
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14 § Som bevis galler utdrag ur protokoll eller annan handling fran 
sammanrakning vid vilken ledamoten eller ersattaren blivit utsedd. Beviset skall 
skickas till den som blivit utsedd samt landstings- respektive 
kommunfullmaktige. 

Partier skall underriittas om vissa beslut 
15 § Beslutsmyndigheten skall om mojligt underratta ett parti som berors av ett 
beslut genom vilket en sammanrakning enligt 18 kap. 58-69 §§ faststallts. 
Beslutsmyndigheten far avgora pa vilket satt partiet skall underrattas. 

Valprovningsniimndens provning 
16 § Nar Valprovningsnamnden provar ett overklagande av ett beslut genom 
vilket utgangen av ett ordinarie val till riksdagen eller ett ordinarie val till 
landstings- eller kommunfullmaktige har faststallts, skall namnden ha samma 
sammansattning som den hade vid tiden fOr dessa val. Nar namnden provar ett 
overklagande av ett beslut genom vilket utgangen av ett annat val faststallts, far 
namnden ha den sammansattning den hade vid tiden fOr det valet. 

Nar namnden avgor eU arende enligt denna lag skall namndens samtliga 
ledamoter vara narvarande. Undantag fran denna bestammelse finns i 23 §. 

17 § Om Valprovningsnamnden i ett arende enligt 1 § finner aU nagon behover 
horas som vittne vid domstol, kan namnden forordna att vittnesforhor skall 
hallas vid tingsratt. 

I fraga om bevisupptagning enligt fOrsta stycket galler 35 kap. 10 och 11 §§ 
rattegangsbalken. Ersattning till vittnen skall betalas av allmanna medel. 
Kostnaden fOr detta skall stanna pa staten. 

Statliga och kommunala myndigheter, Posten Aktiebolag och nagon annan 
som anordnat sarskild rostmottagning skall Iamna Valprovningsnamnden de 
upplysningar och yttranden som den begar. 

18 § Valprovningsnamnden skall vid provningen av eU overklagande upphava 
ett val i den omfattning som det behovs och forordna om omval i den berorda 
valkretsen om 
1. det vid fOrberedande oeh genomfOrande av valet som en 

myndighet svarar fOr fOrekommit avvikelse frAn fOreskriven 
ordning, 

2. nAgon hindrat rOstningen, 
3. fOrvanskat avgivna rOster, eller 
4. otillbOrligen verkat vid valet pA nAgot annat satt. 

Eu omval skall dock forordnas bara om det med fog kan antas aU vad som 
forekommit har inverkat pa valutgangen. 

Kan rattelse astadkommas genom fomyad sammanrakning eller nagon annan 
sadan mindre ingripande atgard, skall namnden i stallet uppdra at 
beslutsmyndigheten att vidta en sadan rattelse. 

19 § Har det vid en sammanrakning som sags i 18 kap. 58-69 §§ fOrekommit 
avvikelse fran foreskriven ordning och ar det inte osannolikt aU avvikelsen har 
inverkat pa utgangen av samman- rlikningen, skall Valprovningsnamnden vid 
provning av ett over- klagande upphava sammanrakningen och uppdra at 
besluts- myndigheten att vidta den rattelse som behovs. 
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20 § Om ett visst beslut enligt lag inte far overklagas eller om det skall 
overklagas i sarskild ordning, far en omstandighet som avses med beslutet inte 
aberopas vid ett overklagande som avses i 18 eller 19 §. 

Bestammelser om tal an i samband med ett overklagande av val mot en 
skattemyndighets beslut om rattelse av en rostlangd finns i 7 kap. 14 §. 

21 § Om en Iansstyrelse har gjort en anmalan enligt 18 kap. 17 § att fOr fa 
ledamoter utsetts i landstings- eller kommunfullmliktige, skall 
Valprovningsnamnden upphava valet och besluta om omval av samtliga 
ledamoter och ersattare. 

Valprovningsnlimndens granskning av bevis 
22 § Valprovningsnamnden skall granska bevis fOr riksdagsledamoter eller 
foretradare i Europaparlamentet och ersattare fOr att prova om beviset blivit 
utHirdat i enlighet med 11 §. Granskningen skall efter riksdagsval vara avslutad 
senast dagen innan den riksdag som valet gallt samlas till riksmote. Ovriga 
bevis som kommer in till Valprovningsnamnden skall granskas sa snart det kan 
ske. Berattelse om granskningen skall genast overlamnas till riksdagens talman. 
Galler valet fOretradare skall berattelse om granskningen dessutom skickas till 
Europaparlamentet. 

23 § Namnden far uppdra at ordforanden eller ersattaren for ordforanden att pa 
namndens vagnar i arenden av enklare art granska bevis for en riksdagsledamot 
eller en foretradare och ersattare fOr en riksdagsledamot eller en foretradare som 
utses under lopande valperiod med anledning av att en riksdagsledamot eller en 
foretradare avgatt eller ersattare utsetts enligt 18 kap. 58, 60, 67 och 69 §§. 

20 kap. Berlikningsgrunder 

Den jlimkade uddatalsmetoden 
1 § JamfOrelsetal enligt 18 kap. 19,20,25,26,30 och 35 §§ skall beraknas pa 
foljande satt. 

Sa lange partiet annu inte tilldelats nagot mandat beraknas jamforelsetalet 
genom att partiets rostetal i valkretsen delas med 1,4. Darefter beraknas 
jamfOrelsetalet genom att partiets rostetal delas med det tal som ar 1 hogre an 
det dubbla antalet av de mandat som redan har tilldelats partiet i valkretsen. 

Fordelningen av utjlimningsmandat och overskjutande mandat 
2 § Fordelning av utjamningsmandat enligt 18 kap. 21 § andra stycket och 27 § 
andra stycket samt fOrdelning av overskjutande mandat enligt 18 kap. 22, 28 
och 31 §§ skall goras pi\. ftiljande satt. 

A v de utjamningsmandat eller overskjutande mandat som ett parti har fatt 
tillfors det forsta den valkrets dar partiet efter fOrdelningen av de fasta 
valkretsmandaten har sttirre jamfOrelsetal an i ovriga valkretsar. Aterstaende 
mandat tillfOrs ett efter ett den valkrets dar partiet fOr varje gang har storst 
jamfOrelsetal vid en fortsatt tillampning av den jamkade uddatalsmetoden enligt 
1 § pi\. partiets rostetal i valkretsama. I en valkrets dar partiet inte har fatt nagot 
fast valkretsmandat skall dock jamforelsetalet vid tilldelningen av det fOrsta 
mandatet vara lika med partiets rostetal. 

http://www.notisum.se/mp/SLSILAG/19970157.HTM 2/11102 



Vallag (1997:157) Page 54 of 56 

Personligt rostetal 
3 § Ordningen mellan kandidatnamnen enligt 18 kap. 38 § fOrsta stycket, 41 § 
andra stycket, 44 § andra stycket och 48 § skall faststlillas pa fOljande slitt. 

Ett personligt rostetal faststlills pa grundval av de slirskilda personroster som 
avgivits for kandidaten. Valsedlar pa vilka det llimnats slirskilda personroster 
ordnas gruppvis efter partibeteckning. Dlirefter rliknas antalet personroster for 
varje namn i gruppen. For namn som fatt personroster motsvarande det antal 
som anges i de namnda lagrummen fast - stlills ett personligt rostetal. Ett namns 
personliga rostetallir lika med antalet personroster som har llimnats for namnet 
under samma partibeteckning. Det namn som har slOrst per- sonligt rostetal tar 
forsta plats i ordningen, det som har nlist slOrst tar andra plats och sa vidare 
enligt samma grund. 

Heltalsmetoden 
4 § Ordningen mellan kandidatnamnen enligt 18 kap. 39,42,45 och 49 §§ inom 
varje parti skall faststlillas med tilllimpning av heltalsmetoden genom slirskilda 
utrlikningar pa foljande slitt. 

Vid vruje utrlikning gliller en valsedel bara fOr ett namn. 
Vid utrlikningen gliller en valsedel for det namn som star fOrst pa sedeln 

varvid bortses fran namn som redan utsetts. Val sedlar med sarnrna forsta namn 
bildar en grupp. Vruje grupps rostetal rliknas fram.Rostetalet lir lika med det 
antal valsedlar som ingar i gruppen. Samma tallir ocksa jlimfOrelsetal fOr det 
namn som star fOrst pa gruppens valsedlar. Det namn vars jlimforelsetallir slOrst 
far den fOrsta platsen i den ordningen. 

Vid varje foljande utrlikning gliller en valsedel fOr det namn som star forst pa 
sedeln, varvid bortses fran namn som redan fatt plats i ordningen. Den eller de 
grupper, vilkas valsedlar vid nlirmast fOregaende utrlikning glillde for det namn 
som fick plats i ordningen, upplOses och ordnas i nya grupper, sa att val sedlar 
som vid den pagaende utrlikningen gliller fOr ett och samma namn bildar en 
grupp. Ovriga befintliga grupper beMlls dliremot oforlindrade. For varje 
nybildad grupp rliknas rostetalet fram. Rostetalet lir lika med det antal valsedlar 
som ingar i gruppen. For samtliga namn som del tar i utrlikningen berliknas 
rostetal och jlimforelsetal. 

Rostetalet fOr ett namn lir lika med rostetalet for den grupp eller det 
sammanlagda rostetalet for de grupper vilkas val sedlar gliller fOr namnet. 
llimfOrelsetalet fOr ett namn lir lika med dess rostetal, om inte den grupp av 
valsedlar som gliller for namnet deltagit i beslittandet av en forut utdelad plats. 
Om detta lir fallet, far man namnets jamfOrelsetal genom att dess rostetal delas 
med det tal som motsvarar den del gruppen tagit i beslittandet av plats eller 
platser som utdelats (gruppens platstal), okat med I, eller, om flera grupper av 
valsedlar som gliller for namnet deltagit i beslittandet av forut utdelad plats, med 
dessa gruppers sammanlagda platstal, okat med 1. Platstalet fOr en grupp 
berliknas genom att gruppens rostetal delas med det slOrsta jlimforelsetalet vid 
utrlikningen nlirmast fOre gruppens bildande. Braktal som uppkommer vid 
delning berliknas med 2 decimaler. Den sista decimalsiffran far inte hojas. 

Det namn vars jlimfOrelsetal lir SlOrst far nlista plats i ord- ningen. 
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Siirskild ordning fOr aU utse ersiittare ocb fOr avveckling av 
dubbelvalda 
5 § Den sarskilda ersattarordningen enligt 18 kap. 52, 54 och 57 §§ samt 
dubbelvalsavveckling enligt 18 kap. 46 § skall goras pa foljande satt. 

I forsta hand ordnas namnen pa grundval av berakningen av deras personliga 
rostetal enligt vad som sags i 3 §. 

Kan inte tillrackligt manga namn ordnas enligt andra stycket skall de ordnas 
pa grundval av de val sedlar som gallde for namnet, nar det fick plats i ordningen 
enligt 3 och 4 §§. Vid denna utrakning galler varje valsedel som hel rost. Med 
iakttagande av att namnet pa den som redan fatt plats i den sarskilda ordningen 
anses som obefintligt, skall rostvardet tillgodoraknas det namn som star framst 
pa sedeln. Den som far hogsta rostetalet far plats i den sarskilda ordningen. 

Siirskilda regler fOr vissa fall av utseende av ersiiUare ocb 
eftertriidare 
6 § Om ersattare skall utses enligt 18 kap. 51 § andra stycket eller 56 § andra 
stycket samt om en ny ledamot skall utses enligt 62 eller 65 § skall fOljande 
galla. 

Den kandidat inom valkretsen som star i tur att fa nasta mandat for partiet 
utses till ersattare eller ny ledamot. Saknas en s1ldan kandidat pa partiets 
val sedlar, skall den centrala valmyndigheten med tillampning av 2 § bestamma 
en annan valkrets, dar partiet del tar i fordelningen av fasta valkretsmandat, fran 
vilken ersattaren eller ledamoten skall utses. Till ersattare utses den som dar star 
narmast i tur att fa mandat for partiet. 

Ersiittare fOr kommunfullmiiktige 
7 § Ersattare enligt 18 kap. 55 § utses pa foljande satt. 

I forsta hand utses ersattare pa grundval av ordningen mellan kandidaterna 
som framkommer vid berakningen av deras personliga rostetaI enligt 3 §. 

I andra hand utses ersattare genom en sammanrakning inom det parti fOr vilket 
han eller hon har blivit vald. Vid varje sammanrakning tas hansyn bara till de 
val sedlar som upptar ledamotens namn och som pa grund harav gallde for detta 
namn, nar det fick plats i ordningen. VaIje valsedel galler som en hel rost. Med 
iakttagande av att namnet pa en kandidat som genom valet blivit utsedd till 
ledamot skall anses som obefintligt tillgodoraknas rostvardet det namn som star 
framst pa sedeln. Den som far hogsta rostetalet ar utsedd till ersattare for den 
ledamot som sammanrakningen avser. Far flera kandidater lika rostetal skall 
lotten avgora vern som skall ha foretrade. 

Om det antal ersattare som har utsetts ar mindre an det antal som 
kommunfullmaktige har bestamt enligt 5 kap. 4 § andra stycket kommunallagen 
(I 991 :900) och samma ersattare har utsetts for tre eller flera ledamoter, utses 
ytterligare en ersattare for var och en av dessa ledamoter. Darvid skall aven 
namnet pa en kandidat som genom valet blivit utsedd till ersattare for den 
ledamot som sammanrakningen avser anses som obefintligt. I ovrigt gors pa satt 
som anges i andra och tredje stycket. 

Om antalet ersattare fortfarande ar mindre an det antal som 
kommunfullmaktige har bestamt enligt 5 kap. 4 § andra stycket kommunallagen 
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och samma erslittare har utsetts for fern eller flera ledamoter, utses ytterligare en 
sammanrlikning erslittare fOr var och en av dessa ledamoter. 

Dlirefter gors pa motsvarande slitt successivt ytterligare sammanrlikningar for 
de ledamoter vilkas erslittare har utsetts for sjueller flera ledamoter, nio eller 
flera ledamoter, och sa vidare, sa llinge antalet erslittare lir mindre lin det antal 
som kommunfullmliktige har bestlimt. 

8 § Om det sedan ersattare utsetts enligt 7 § visar sig att det fOr ledamot eller 
ledambter i ett parti som har fatt ett eller tva mandat utsetts bara en ersattare 
skall ytterligare en sammanrlikning goras. I det fall partiet har fatt tva mandat 
skall sammanrakningen i fOrsta hand goras for den ledamot som har stbrst 
personligt rostetal i fOrhallande till antalet roster for partiet i valkretsen och 
dlirefter for den som har stbrst jlimforelsetal. 

Ikrafttradande- och overgangsbestammelser 
1997:157 
I. Denna lag trlider i kraft den 1 juni 1997, da vallagen (1972:620) och lagen 

(1995:374) om val till Europaparlamentet skall upphora att galla. Dessa lagar 
skall dock tilllimpas vid utseende av eftertrlidare tilliedamot och fOretrlidare 
samt vid utseende av eftertrlidare till erslittare som ersatt ledamot eller 
foretrlidare som avgatt under den valperiod som loper nlir den nya lagen trader i 
kraft. 

2. Partibeteckningar som registrerats enligt vallagen (1972:620) skall anses 
som registrerade enligt denna lag. 

3. Uppgifter om adress som finns i slirskild rostllingd far vid ikrafttrlidandet av 
denna lag registreras i ett lokalt folkbok- foringsregister enligt lagen 
(1990: 1536) om folkbokforingsregister. Skattemyndigheten skall upplysa de 
registrerade om atglirden. 

4. Vid val till riksdagen, radgivande folkomrostning i hela landet och vid 
folkomrostning i grundlagsfraga som liger rum fOre ar 2002 samt vid val till 
Europaparlamentet ar 1999 skall vid tillampning av 7 kap. 1 § denna lag glilla 
att de som inte varit folkbokforda i landet nagon gfmg efter den 1 juli 1991, bara 
tas upp i rostlangd om de anmaler att de viII finnas i den. 

5. Ansokan om att tas upp i slirskild rostllingd som inkommer efter den 1 
januari 1997 skall anses som anmlilan enligt 7 kap. 1 § denna lag. 

1999:128 
I. Denna lag trlider i kraft den 1 april 1999. 
2. Vid val till Europaparlamentet il.r 1999 skall 7 kap. 3 och 5 §§ i sin nya 

Iydelse tilllimpas pa unionsmedborgare som fanns upptagna i rostllingd vid valet 
till Europaparlamentet il.r 1995. 

Delta l1r en utdrag ur databasen Rattsrn1tet. Mmgfaldigande Ulan medgivande fcln Notisum AB liT 
fOrbjudet enligtlag. Dokumentens officella pappersutgAvor llger :lUtid fOrelTl1de eftersom 
R!lttsn!l.tet baseras p5. material fcln offentliga databaser sam k:m inneMlla felaktigheter. 
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