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Vallag (SFS 1972: 620) 

I kap. Inledande bestammelser 

I § Denna lag giiller vid val till riksdagen samt val av landstingsledamoter 
och kommunfullmaktige. Lag (1977: 187). 

2 § For val enligt denna lag finns en central valmyndighet. Regeringen 
bestammer vilken myndighet som skall vara central valmyndighet. Lag 
(1974: 215). 

3 § Ordinarie val till riksdagen samt val i hela riket av iandstingsledamoter 
och kommunfullmaktige fOrrattas samma dag. Valdag ar tredje sondagen i 
september. 

Vid extra val till riksdagen som beslutas av regeringen oeh vid om val till 
riksdagen ar vaJdag den sondag som regeringen besHimmer. Vid extra val 
till riksdagen enligt 6 kap. 3 § regeringsformen ar valdag den sondag som 

.riksdagens talman bestammer efter samr~d med centrala valmyndigheten. 
Vid val av landstingsledamoter eUer kommunfullmaktige som iDle om

fattar hela riket ar valdag den sondag som centrala valmyndigheten be
stammer efter samrM med lansstyrelsen. Lag (1987: 1334). 

4 § Om en andring i den landstingskommunala eller kommunala indel
ningen skall trada i kraft den I januari 6ret efter det 6r dA val i hela riket av 
landstingsledamoter och kommunfullmaktige ager rum, skall redan det 
valet avse landstingskommunen och kommunen enligt den nya indelning
en. Lag (1981:' 525). 

2 kap. Valkretsar och Casta valkretsmandat 

I § For val till riksdagen ar riket indelat i 28 valkretsar. Dessa ar 
Stockholms kommun, 
Stockholms Ian med undantag av Stockholms kommun (Stockholms 

lans valkrets), 
Goteborgs kommun, 
Goteborgs och Bohus Ian med undantag av Goteborgs kommun (Bohus

Ians valkrcts), 
Malmo, Helsingborg, Landskrona och Lunds kommuner (fyrstadskret

sen), 
Malmohus Hin med undantag av fyrstadskretsen (Malrnohus Bins val

krets), 
Ale, Alings6s, Bengtsfors, Dals-Eds, Fargelanda, Herrljunga, Lerums, 

Lilla Edets, Melleruds, Trollhattans, V6rg6rda, Vanersborgs och AmMs 
kommuner (Alvsborgs Ians norra valkrets), 

Bor6s, Marks, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamns kommuner (Alvs
borgs lans sodra valkrets), 

vart och ett av ovriga Ian. Lag (1975: 310). 
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8 Vallag 2 kap. 

2 § Centrala valmyndigheten fasts taller antalet fasta valkretsmandat i 
varje valkrets fOre utgAngen av april varje Ar dA ordinarie val till riksdagen 
skall hAlias. Harvid tilifOres valkretsen ett mandat fOr varje gAng som 
antalet rostberattigade dar ar jamnl delbart med en trehundrationdel av 
antalet rostberattigade i riket. De fasta valkretsmandat, som harefter Ater
stAr, tillfdres valkretsarna efter storleken av de overskott som uppkommit 
vid denna fdrdelning. Mellan lika overskottstal avgores fdretradet genom 
launing. 

Piiverkas valkretsarnas omfattning av beslut om anctring i Hinsindelning
en cller den kommunala indelningen, vilket trader i kraft vid ingAngen av 
Aret efter det dA ordinarie val till riksdagen hAil its, skall i frAga om val till 
riksdagen indelningsandringen beaktas redan frAn oeh med beslutets dag. 

3 § Vid tillampning av 2 § beraknas antalet riistberattigade pA grundval av 
stommarna till mantalslangderna fOr Aret. Vid berakningen anses som 
rostberattigad varje svensk medborgare som [yilt cller senare under kalen
derMet fyller arton Ar. Lag (1988: 1252). 

4 § Centrala valmyndighetens beslut enligt 2 § fAr iiverklagas hos valprii~
ningsnamndcn. Lag (1987: 1334). 

5 § For val av landstingsledamoter indelas landstingskommunen val
kretsar. Valbarhet ar ej inskrankt inom valkrets. Lag (1977: 187). 

6 § Valkrets skall omfatta en eller flera kommuner. Om det fOranledes av 
andra styeket I eller en lampligare valkretsindelning darigenom e)jest 
erhAlles, fAr doek kommun delas i tvA eller flera valkretsar eller del av 
kommun sammanfOras med annan kommun, del av annan kommun eller 
delar av andra kommuner till en valkrets. 

Valkrets biir utformas sA att den 
l. kan beraknas komma aU enligt bestammelserna i 8 § tilldelas minst 

Mta fasta valkretsmandat, 
2. kan omslutas av en sammanhangande granslinje. 
Delas kommun j tvA eHer flera valkretsar fOr val av landstingsledamOter 

oeh ar kommunen indelad i valkretsar fOr val av kommunfullmaktige, 
, skall iakttagas, att grans fOr valkrets fOr val av landstingsledamiiter skall 

sammanfalla med grans fOr valkrets fOr val av fuHmaktige. Lag 
.~ (1977: 187). 

7 § Indelningen i valkretsar bestams av landstinget, sedan kommunerna 
har fAn tillfalle att yttra sig. Landstingets beslut fAr inte iiverklagas. 

Beslul om indelning i valkretsar meddelas fOre utgAngen av oktober Aret 
fOre det Ar d~ val av landstingsledamiiter fOrsta gAngen skallaga rum enligt 

. den beslutade indelningen. 
:1 Beslut om indelning i valkretsar skall fOr att vinna bindande kraft 

provas oeh fastsHillas av Hinsstyrelsen. Lansstyrelsens beslut fAr overklagas 
I hos valprovningsnamnden. Valprovningsnamndens beslut fAr inte over
klagas. Lag (1987: 1334). 



8 § Mandaten i landstinget utgors av fasta valkretsmandat oeh utjamnings
mandat. Nio tiondelar av mandaten ar fasta valkretsmandat. Det brutna 
tal som uppkommer vid faststallandet av antalet fasta valkretsmandat 
avrundas till narmast I3gre hela tal. AterstAende mandat ar utjamnings
mandat. 

Uinsstyrelsen faststaller antalet fasta valkretsmandat i varje valkrets 
fOre utgAngen av april varje Ar dA val av landstingsledamoter skall aga rum. 
Harvid tillrors valkretsen ett mandat fOr varje gAng som antalet rostberat
tigade i valkretsen ar jamnt del bart med det tal som erhAlIs, nar antalet 
rostberattigade i landstingskommunen delas med antalet fasta valkrets
mandat dar. De fasta valkretsmandat sam harefter AterstAr tillfOrs valkret
sarna efter storleken av de overskott som har uppkommit vid denna 
fOrdelning. Mellan lika overskottstal avgors fOretradet genom lottning. 

Vid tillampning av andra styeket skall som rostberattigad anses den sam 
har upptagits i gallande rostlangd. 

Uinsstyrelsens beslut fAr overklagas hos valprovningsnamnden. Val
provningsnamndens beslut fAr inte overklagas. Lag (1987: /334). 

9 § For val av kommunfullmaktige skall kommun indelas i valkretsar, om i 
kommunen finnas flera an 24000 rostberattigade invAnare eller fOr kom
munen skall utses minst 51 fullmaktige. Overstiger antalet rostberattigade 
invAnare i kommun 6 000 fAr kommunen iiIdelas j valkretsar. Annan 
kommun fAr indelas i valkretsar endast am synnerliga skal fOreligger pA 
grund av kommunens sarskilt betydande utstraekning eller liknande fOr
hAllanden. Valbarhet ar ej inskrankt inom valkrets. Som rostberattigad 
anses den som har upptagits i gallande rostlangd. 

Vid valkretsindelning iakttages att valkretsarna 
I. skall utformas sA att varje krets· kan beraknas komma att enligt 

bestammelserna i 10 § utse minst femton kommunfullmaktige, 
2. om det ar mojligt, skall utformas sA att varje krets kan omslutas med 

en sammanhangande granslinje, 
3. skall utformas sA att territoriell fdrsamling, om det ar mojligt, lamnas 

ode lad oeh ieke i nAgot fall delas pA flera an tvA kretsar oeh 
4. i den mAn det kan ske utan olagenhet skall utformas sA att antalet 

fullmaktige fOr hela kommunen kan beraknas bli lika fOrdelat pA de sar
ski Ida kretsarna. Lag (/977: /87). 

10 § I varje valkrets valjes en kommunfullmiiktig fOr varje gAng som 
antalet rostberattigade i valkretsen ar jamnt del bart med det tal som 
erhAlIes, nar antalet rostberattigade i kommunen delas med antalet full
maktige fOr hela kommunen. Om det antal fullmiiktige 'som skall. utses 
enligt denna regel ej uppgiir till det rdr kommunen bestamda antalet, skall 
fOr aU detta antal skall kunna uppnAs de valkretsar i vilka antalet rostbe
rattigade mest overskjuter de tal som enligt regeln ar bestammande fOr 
fullmaktiges antal inom valkretsarna vara berattigade aU var fOr sig i 
ordning efter overskottens storlek valja ytterligare en fullmaktig. Ar over
skottstalen lika fOr tvA eller flera valkretsar, avgores fOretriidet genom 
lottning. Sam rostberattigad anses den sam har upptagits i gallande rost
langd. Lag (/977: /87). 

VaJ/ag 2 kap. 9 



10 Vallag 2 - 3 kap. 

11 § Indelningen i valkretsar bestams av kommunfullmaktige. Fullmakti
ges beslut fAr inle overklagas. 

Bestul om indelning i valkretsar meddelas fOre utgAngen av oktober firet 
fOre del ~r dA val av kommunfullmaktige fOrsla ~ngen skall aga rum enligl 
den beslutade indelningen. 

Beslul om indelning i valkretsar skall for atl vinna bindande kraft 
provas oeh faststallas av Iansstyrelsen. Uinsstyrelsens beslut fAr 5verklagas 
hos valprovningsnamnden. Valprovningsnamndens beslut fAr inte over
klagas. Lag (1987: 1334). 

12 § Del anlal fullmaklige, som vatie valkrets skall ulse, faslslalls av 
llinsslyrelsen fOre ulg~ngen av april varje ~r d~ val av kommunfullmaktige 
skall aga rum. UppgAr darvid i nAgon valkrets del antal fullmaktige, som 
krelsen skall ulse enligl de grunder som anges i 10 §, inte till fern ton, skall 
aotalet, med motsvarandejamkning av antalet fullmaktige i ovriga kretsar, 
likval beslammas lill femton. I ell sAdant fall skall valkrelsindelningen 
omprovas fOre nasta val. 

Uinsstyrelsens beslut fAr overklagas hos valprovningsnlimnden. Val
provningsnamndens beslul fAr inle overklagas. Lag (1987: 1334). 

13 § Regeringen eller annan myndighet sam beslutar om andring i rikets 
indelning i landstingskommuner eller kommuner kan vid behov bestamma 
att beslut rBrande indelning i valkretsar och fOrdelning av mandat fAr 
meddelas senare an som fOreskrivs i 2, 7, 8, II oeh 12 §§. Lag (I 981: 525). 

3 kap. Valnamnd. valdistrikt och valwrrattare 

I § I varje kommun skall finnas en valnamnd. 
Valnamnd skall ha liligAng lill personal i den omfallning som behOvs fOr 

all den skall kunna fullgora sina uppgifter. Lag (1977: 187). 

2 § I frAga om valnlimnd tililimpas bestammelserna i 3 kap. 2 §, 3 § fOrsta 
slyekel, 4 §, 5 § Iredje slyekel, 7 oeh 8 §§, 9 § fOrsla slyekel och 10-12 §§ 

, kommunallagen (1977: 179) pA motsvarande satt. I annan kommun an 
Stockholms kommun tillampas aven bestammelserna i 3 kap. 5 § fdrsta 
slyckel och 6 § namnda lag pA mOlsvarande sail. 

Om en andring i den kommunala indelningen innebar aU en ny kom
mun bildas, skall indelningsdelegerade snarast mBjligt under Aret innan 
indelningsandringen trader i kraft valja ledamoter och suppleanter i val

"namnd fOr liden fOre ikraftlradandet. Lag (1986: 1163). 

3 § Varje kommun ar indelad i valdistrikt. Ar kommun indelad i valkretsar 
fOr val av kommunfullmaklige, skall varje sAdan valkrets bilda ell eller 
f1era valdislrikt. 

Valdistrikt bor omfatta I 200- I 500 rBstberattigade. Endast am sarskil
da skal fOranleder det, fAr valdiSlrikl om fait a mer an I 800 eller mindre an 
300 rOslberalligade. 

Uinsstyrelsen beslutar om kommuns indclning i valdistrikt pfl fdrslag av 
fullmaktige i kommunen. Det flIigger kommun aU under Ar narmast fdre fir 



dA ordinarie val till riksdagen skall aga rum se over indelningen. Om det ar 
pAkallal fAr lansslyrelsen sjalvmanl beslula om indelningen i valdislrikl 
sedan fullmaklige i kommunen har beretts lillfalle att yttra sig. 

Beslut om indelning i valdistrikt skall meddelas senast en mAnad fOre 
ing~ngen av det Ar under vilket beslutet skall trada i tililimpning. Regering~ 
en eller annan myndighet som beslutar om andring i rikets indelning i 
landstingskommuner eller kommuner kan dock vid behov bestamma att 
beslut om indelning i valdistrikt fAr meddelas senare. Llinsstyrelsen skall 
omedelbart kungora sAdana beslul i ortslidning inom valdislriklen. Lag 
(1982:41/). 

4 § Nar val enligt denna lag skall fOrrattas, utser valnamnden fOr varje 
valdistrikt minst fyra personer att pA valdagen tjanstgora som valfOrrattare 
i distriktet. Bland de utsedda fOrordnar namnden en att vara ordfOrande 
och en att vara ersattare fOr ordfOranden. 

Vid rostningen skall minst tre av valfOrrattarna, daribland ordfOranden 
eller hans ersattare, vara narvarande. Lag (J975: 3/0). 

5 § Var och en som ar valbar lill ledamol i valnamnden ar skyldig all 
mottaga uppdrag som valfOrrattare, om han ej har gilligl hinder. Lag 
(1977: 187). 

6 § Uinsstyrelscns beslut i arende om indelning i valdistrikt fAr overklagas 
hos valprovningsnamnden. 

Den som viII overklaga ett beslut att inte godkanna ett av honom 
uppgivel hinder att la emol ett uppdrag som avses i 5 § fAr gora detta hos 
lansslyrelsen. Tiden fdr overklagande raknas frAn den dag beslulel medde
lades. Uinsslyrelsens beslul fAr inle overklagas. Lag (1987: 1334). 

4 kap, Riistliingder 

Allmlin rlist/lingd 

I § Allman rostlangd upprallas Arligen fdr varje valdislrikl av skattemyn
dighelen. Uingden skall vara upprattad senasl den 20 juni. Lag 
(1990: 363). 

2 § I allman rostlangd tas upp svensk medborgare som den I juni enligt 
skattcmyndighetens personband ar kyrkobokfdrd i valdistriktet och som 
har fylll eller fOre den I seplember del Ar rostlangden upprattas fyller 
sjullon Ar. Om en beslulad and ring i den kommunala indelningen skall 
trada i kraft vid fdljandc Arsskifte, tas i langden upp den som skall vara 
kyrkobokfdrd i dislriklel enligl den nya indelningen. 

Under de fdrutsattningar som i fOrsta stycket anges fdr svenska medbor~ 
gare las i rostHingden upp aven de utlanningar som enligt skattemyndighe~ 
tens personband har varit kyrkobokfdrda i riket den I november de tre 
,\ren narmast fdre valAret. 

For den som ej fylll aderton Ar den I seplember del Ar rostlangden 
uppriillas anlecknas den dag dA han blir rOslberalligad. 

Vallag3-4kap. 11 



12 Vallag 4 kap. 

For utHinningar antecknas att rostratt ej f6religger vid val till riksdagen. 
Lag (1990: 363). 

3 § Allman rostlangd skall vara framlagd fOr granskning hos skattemyndig
heten varje vardag med undantag av IOrdag under tiden den 26 juni -15 
juli eller, om sistnamnda dag ar en lordag eller sondag, till och med 
narmast f61jande mAndag. 

Uinsstyrelsen fAr bestamma att rostlangden skall vara framlagd fOr 
granskning aven pA annat stalle an hos skattemyndigheten. Lag 
(1990: 363). 

4 § Den som anser att allman rostlangd ar felaktig i det aU han oriktigt 
uteslutits fran rostratt eller aU annan oriktigt upptagits som rostberattigad 
fAr senast den 15 juli skriftligen framstalla anmarkning mot langden hos 
lansstyrelsen. Den omstandigheten aU nAgon tagits upp i rostlangd fOr 
annat valdistrikt an han an5er sig tillhora utgor ej grund fOr anmarkning 
mot langden. 

Anmarkning som gores fOr sent upptages ej till pr6vning. 
Har anmarkning framstiillts i caU tid mot nAgons rostratt enligt Uingden. 

skall lansstyrelsen genast underratta denne om innehAllet i anmarknings
handlingen samt om tid oeh plats fOr provning av anmarkningen. 

5 § Anmarkning mot all man rostHingd provas vid offentligt sammantrade 
hos lansstyrelsen den 22 juli eller, om denna dag ar en IOrdag eller sondag, 

I narmast fOljande mAndag. 
Den mot vilkens rostratt anmarkning framsHillts fAr vid anmarknings

sammantradet c\beropa aven omstandighet som intraffat efter den 1 juni. 
Senast dagen efter sammantradets slut meddelar lansstyrelsen beslut 

over varje sarskild anmarkning. Beslut anteeknas pA anmarkningsskriften. 
I rostlangden infOres rattelse som fOranledes av beslutet. 

Lansstyrelsen skriver under rostHingd mot vilken anmarkning fram
stallts. Skattemyndigheten fOrser de rostiangder mot vilka anmarkning ej 

, framstallts inom fOreskriven tid med bevis hiirom. Lag (1990: 363). 

6 § Uinsstyrelsens beslut over anmarkning mot all man rostlangd fAr over
klagas endast i samband med overklagande av det val vid vilket beslutet 
har gallt. I ett sAdant arende fAr endast bevis som har fOretetts hos lanssty
relsen Aberopas. Lag (1987: 1334). 

7 § Allman rostIangd giiller frAn oeh med den I september det Ar rostlang
den upprattas till oeh med den 31 augusti pAfOljande Ar, om ej annat fOljer 

: av 8 eller 9 §. Lag (1974: 215) . 
. ' 

8 § Har nAgon ieke blivit upptagen i all man rostIangd eller har det i 
:: langden betraffande honom anteeknats att han blir rostberattigad viss dag 
efter den I september det Ar rostlangden upprattas eller att rostratt ej 

I fdreligger vid val till riksdagen oeh har anmarkning haremot ej framstallts 
I pA satt som fOreskrives i 4 § fOrsta styeket, skalliansstyreisen efter ansokan 
av honom eller av skattemyndigheten besluta om rattelse i rostlangden, om 



det ar uppenbart att fel till hans nackdel fOreligger. SAdan ansokan skall ha 
gjorts hos lansstyrelsen senast den I september det Ar dA rostIangden 
upprattades. Ansokan som gores fOr sent upptages ej till provning. 

Beslutar I3nsstyrelsen om rattelse i rostHingd, skall lansstyreisen genast 
underratta skattemyndigheten om beslutet. Skattemyndigheten skall ge
nast ratta rostlangden i enlighet med beslutet. Innan deua skett ager 
beslutet icke verkan. 

Bestut varigenom ansokan om rattelse har avslagits eUer avvisats rAr iote 
6verklagas. Bestul om riittelse fl\r 6verklagas eodast i samband med over
klagande av det val vid vilket beslutet har gallt. Lag (1990: 363). 

9 § Har allman rostIangd i nAgon del forklarats felaktig pA grund av talan 
som har fOrts i samband med Dverklagande av ett val, skall Hinsstyreisen 
ratta langden i enlighet med fOrklaringen. Lag (1987: 1334). 

10 § Uinsstyrelsen skall senast den 20 JUDi kungora var Deh nar allman 
rostUingd kommer aU vara framiagd fOr granskning. I kungorelsen skall 
anges aven tid Deh salt fOr framstallande av anmarkning mot Uingden samt 
tid och plats fOr provning av anmarkning. Kungorelsen skall anslAs pA 
kommunens anslagstavla oeb infOras i ortstidning inom kommunen. Lag 
(1981: 525). 

Siirskild rostliingd 

11 § Svensk medborgare som ej ar bosatt i riket har rostditt vid val till 
riksdagen, om han varit kyrkobokfOrd har nAgon gAng och har uppnAtt 
arton Ars Alder senast pA valdagen. 

Svensk medborgare skall anses bosatt utom riket, am han enligt skatte
myndighetens personband ej ar kyrkobokfOrd har. Lag (1990: 363). 

12 § Sarskild rostlangd fOr val till riksdal,en upprattas Arligen fOr varje 
valkrets av eentrala valmyndigheten. Uingden skall vara upprattad senast 
den 20 juni. 

I sarskild rostlangd upptas, efter ansokan, den som den 1 juni har 
rostratt enligt 11 §. Under Ar dA ordinarie val till riksdagen ej ager rum tas i 
langden upp, aven utan ansokan, den som bar tagits upp i sarskild rost
langd fOr det narmast fOregAende Aret, om han fortfarande har rostratt 
enligt II §. Aven den som den I juni ej fyllt aderton Ar tas upp i den 
sarskilda rostIangden, om han fyllt eller fOre den I september det Ar rost
iangden upprattas fyller sjutton Ar oeb det inte moter binder i ovrigt. For 
den som ej fyllt aderton Ar den 1 september det Ar rostlangden uppraUas 
antecknas den dag dA han blir rostberattigad. 

FramgAr i anmarkningsarende aU nAgon uppbort aU vara rostberattigad 
pA grund av omsHindighet som intraffat efter den 1 juni, skall ban ej vara 
upptagen i sarskild rostIangd. Lag (1981: 525). 

13 § Ansokan att bli upptagen i sarskild rostlangd gors skriftIigen hos 
eentrala valmyndigheten senast den I juni. I ansokningshandlingen skall 
sokanden pA heder oeh samvete fdrsakra aU han ar svensk medborgare. 

Vallag 4 kap. 13 



14 Vallag 4 kap. 

F?fSakran skall vara avgiven samma (ir som rostlangden upprattas. AnsO
kan som gors for sent eller saknar fOrsakran som har sagts nu tas iDte upp 
till pr6vning. 

Blanketter till ansokan skall fInnas tillgiingliga has centrala valmyndig
heten samt hos svensk beskickning oeh annan svensk utlandsmyndighet 
sam centrala valmyndigheten bestammer. Lag (1981: 525). 

14 § Beslut over ansokan att bli upptagen i sarskild rostlangd meddelas sA 
snart det kao ske. 

Den sam skall upptagas i slirskild rostlangd uppfOres i rostlangden fOr 
den valkrets dar han senast varit kyrkobokfOrd. 

Bifalles ej ansokan am att bli upptagen i siirskild rostliingd, skall centrala 
valmyndigheten genast underrntta sokanden am beslutet. I beslutet skall 
anges tid oeh plats fOr provning av anmarkning. 

15 § SA snart rostlangden har upprattats, sands den till lansstyrelsen i det 
liin till vilket valkretsen hor. Hos lansstyrelsen skall rostHingden vara 
framlagd fOr granskning varje vardag med undantag av 16rdag under tiden 
den 26 juni - 15 juli eller, am sistnamnda dag ar en IOrdag eller sondag, till 
och med narmast fOljande mAndag. Lag (1981: 525). 

16 § Den sam viII att andring skall goras i sarskild rostlangd fAr senast den 
15 juli skriftligen framsUiIla anmarkning mot rostliingden hos I3nsstyrel
sen. 

Anmarkning som gores fdr sent upptages ej till provning. 
Har anmarkning framsHiIlts j diU tid mot nAgons rostratt enligt langden, 

skall lansstyrelsen genast underditta denne om innehAllet i anmarknings
handiingen samt om tid och plats for provning av anmarkningen. 

17 § Anmarkning mot sarskild rostiangd provas vid oifentligt sam mantra
de has lansstyrelsen den 22 juli eller, am denna dag iir en lordag eller 
sondag, nannast fOljande mAndag. 

Den mot vilkens rostratt anmarkning framstallts fAr Aberopa aven om
standighet sam intralfat efter den I juni. 

Senast dagen efter sammantradets slut meddelar lansstyrelsen beslut 
over varje sarskild anmarkning. Beslut antecknas pa anmarkningsskriften. 
I rostlangden infdres rattelse som fdranledes av beslutet. 

Lansstyreisen skriver under rostlangden. Har anmarkning ej framstallts 
mot rostlangden inom fdreskriven tid, skall rostlangden fdrses med bevis 
harom. 

18 § Lansstyrelsens beslut over anmarkning mot siirskild rostlangd fM 
overklagas endast i sam band med overklagande av det val vid vilket 
beslutet har gallt. I ett sAdant arende fAr endast bevis sam har fOretetts has 
lansstyrelsen Aberopas. 

Har rostlangden i nAgon del fdrklarats felaktig pA grund av talan som 
avses i fOrsta stycket, skall lansstyrelsen ratta langden i enlighet med 
fOrklaringen. Lag (1987: /334). 



19 § Sarskild rostiangd galler fdn oeh med den I september det ~r rost
langden upprattas till oeh med den 31 augusti p~fOljande itr, om ej annat 
fOljerav 18 § andra styekel. Lag (1974.'215), 

20 § Nar valager rum, skall sarskild rostiangd vara tillganglig i vallokalen 
fdr det valdistrikt som lansstyrelsen bestammer. Beslul harom meddelas 
senast vid anmarkningssammantradet oeh antecknas pfl rostUingden. 

21 § Liinsstyrelsen skall senast den 20 juni kungora var oeh nar sarskild 
rostiangd kommer att vara framlagd fOr granskning. I kungorelsen anges 
aven tid Deh satt fOr framsUillande av anmarkning mot Hingden samt tid 
oc~ plats fOr provning av anmarkning. Kungorelsen skall anslAs pA kom
munernas anslagstavlor Deh infOras i ortstidning iDom valkretsen. Lag 
(1981: 525). 

5 kap. Registrering av partibeteekning oeh anmalan av kandidater 

I § Parti kan efter ansokan oeh p~ de villkor som anges i 2 - 4 §§ fa sin 
partibeteckning registrerad hos centrala valmyndigheten samt anmaia kan
didater i valet enligt 8 §. 

Om valsedel med registrerad partibeteckning finns bestammelser i 6 
kap. 3 § tredje styeket oeh 14 kap. 5 §. 

2 § Ansokan om registrering av partibeteckning gors skriftligen. I ans6k
ningshandlingen skall anges fOr vilket slag av val registrering soks oeh, om 
ansokningen avser registrering fOr val av landstingsledamoter eller kom
munfullmaktige, fOr vilken landstingskommun eller kommun som regi
strering begars. Till handlingen skall fogas rorldaringar enligt 3 § tredje 
styeket eller intyg av notarius publicus att sAdana fOrklaringar har visats 
upp for honom. 

For att partibeteekning skall ~tnjuta skydd vid val skall ansokan om 
registrering av beteekningen ha kammit in till eentrala valmyndigheten, 

, 

vid ordinarie val till riksdagen oeh val i hela riket av landstingsledamoter 
och kommunfullmaktige rore utgAngen av februari val~ret oeh vid annat 
val inom en veeka efter det att beslut om valdagen meddelades. Lag 
(1985: 203). 

3 § Partibeteekning f~r registreras, om 
I. partibeteekningen bestAr av eller innehAller ord, 
2. partiet ieke utgor underavdelning av politisk sammanslutning, 
3. ansokan bitrads, vid registrering fOr val till riksdagen av minst 1 500 

rostberattigade medlemmar i hela riket oeh vid registrering for val av 
landstingsledamoter oeh fOr val av kommunfullmaktige av minst 100 
respektive minst 50 rostberattigade medlemmar i den landstingskornrnun 
eller komrnun fOr vilken registrering soks, 

4. partibeteekningen kan antas ej leda till fOrvaxling rned beteekning 
sam redan ar registrerad eller som, med anledning av tidigare gjord anso
kan, kan komma att registreras med giltighet fOr det valet eller fOr annat 
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val fOr vilket den oya registreringen enligt 4 § f6rsta stycket kommer aU 
gaHa, 

5. partibeteckningen kan anlas ej leda till fOrvaxling med beteckning 
som fOr hogst fern Af sedan har avrorts ur registret efter namnbyte oeh vars 
registrering hade sAdan giltighet som avses i punkt 4. 

I frAga om parti som ar representerat i riksdagen galler iote fOrsta stycket 
3. 

De medlemmar som enligt fOrsta stycket 3 bitdider en ansokan skall 
lamna egenhandigt underteeknade fOrklaringar om detta oeh darvid uppge 
personnummer oeh kyrkobokfOringsort. Lag (1981: 525). 

4 § Registreras partibeteckning fOr val till riksdagen, gallef registreringen 
aven fOr val av landstingsledamoter oeh kommunfullmaktige i hela riket. 
Registreras partibeteckning fOr val av landstingsledamoter, gallee registre
ringen val i den landstingskommun som anges i registreringsbeslut samt 
val av kommunfullmaktige i de kommuner som ar beHigna inom lands
tingskommunen. Registreras partibeteekning fOr val av kommunfuHmak
tige, galler registreringen val i den kommun som anges i registreringsbeslu
tet. 

A vser ansokan registrering fOr val till riksdagen oeh ar partibeteekning
en redan registrerad eller ar ansokan om dess registrering redan gjord fOr 
annat val, f~r registrering beviljas utan hinder av 3 § fOrsta styeket 4, om 

I det parti fOr vilket registrering sAlunda har skett eller sokts har lam nat sitt 
medgivande. Detsamma galler om ansokan avser registrering fOr val av 
landstingsledamoter oeh partibeteekningen redan ar registrerad eHer ansO
kan om dess registrering tidigare ar gjord fOr val av kommunfullmaktige 
inom landstingskommunen. Behorig aU lamna medgivande ar det ombud 
som partiet har anmalt enligt 5 §. Lag (1981: 525). 

5 § For parti som f~tt sin partibeteekning registrerad skaH finnas ombud. 
Ombud skall anmalas till eentrala valmyndigheten inom en mAnad efter 
det aU registreringen av beteekningen kungjorts enligt 7 §. 

6 § Registrerad partibeteekning skaH avfOras ur registret, om 
1. partiet beglir det, 
2. partiet ej vid tv~ p~ varandra fOljande ordinarie val tiH riksdagen eHer 

val i hela riket av landstingsledamoter eHer kommunfuHmaktige anmalt 
kandidater enligt 8 § eHer 

3. partiet underlAter att an mala ombud enligt 5 §. Lag (/977: 187). 

7 § Nar partibeteekning registrerats eHer avrorts ur registret, skall eentrala 
valmyndigheten kungora deUa i Post- oeh Inrikes Tidningar. 

8 § For att registrerad partibeteekning skaH ~tnjuta skydd vid val skaH 
partiet som kandidater an mala 

fOr val till riksdagen i viss valkrets minst fyra oeh hogst fern ton perso
ner, 

fOr val av landstingsledamoter minst fyra oeh hogst trettio personer i 
landstingskommunen oeh 



fdr val av kommunfullmaktige minst fyra och hogst tjugo personer i 
kommunen. 

Centrala valmyndigheten bestammer infOr varje val nar anmalan av 
kandidater senast skall goras. Kungorelse harom skall fdras in i Post- och 
Inrikes Tidningar. Underriittelse om beslutet skall vidare tillstallas varje 
registrerat parti. 

Anmalan av kandidater skall goras hos centrala valmyndigheten eller, i 
den man regeringen eHer myndighet som bestams av regeringen fdreskri
ver det, lansstyrelsen. Anmalan skall goras skriftligen av partiets ombud 
eller av person som ombudet utsett. Till anmalningshandlingen skall fogas 
skriftlig fOrklaring frAn varie kandidat att han givit partiet tiIIstAnd att 
an mala honom. Lag (1987: 1334). 

9 § Finner den myndighet hos vilken anmalan gors anledning till anmark
ning mot anmalningshandlingen eller handling som atfdljer denna, skall 
myndigheten genast underratta den som &jort anmalan. Darvid skall anges 
tid fOr andring och komplettering av anmalningshandlingen. Darefter skall 
centrala valmyndigheten sA snart som mojligt slutligt prova arendet. 

Har det ej visats att anmald kandidat givit partiet till stand aU anmaia 
honom, skall hans namn pA anmalningshandlingen anses obefintligt. Lag 
(1978: 907). 

10 § Centrala valmyndigheten uppriittar fOr varie slag av val och fOr vaIje 
riksdagsvalkrets, landstingskommun och kommun listor over de kandida
ter som partierna an malt. Listorna skall sandas till postverket. Skall rost
ning aga rum hos utlandsmyndighet eller pA fartyg, skall listorna om 
miiiligt sandas aven till myndigheten och fartygets befalhavare. Listorna 
fdr varje riksdagsvalkrets, landstingskommun och kommun skall sa snart 
som miiiligt tillstallas lansstyrelsen. 

11 § Centrala valmyndighetens beslut i arenden som avses i detta kapitel 
fAr iiverklagas hos valpriivningsnamnden. Lag (1987: /334). 

6 kap. Valsedlar 

1 § Till valsedlar skall anvandas sarskilda blanketter som tilihandahAlies 
av centrala valmyndigheten. 

2 § Valsedlarna skall vara lika till storlek och material. Fiir val till riksda· 
gen skall anvandas gula, fdr val av landstingsledamoter bH\ och fdr val av 
kommunfullmaktige vita valsedlar. 

PA valsedel skalilinnas partibeteckning. Valsedel biir dessutom innehAl· 
la 

I. namn pA en eller nera kandidater, 
2. bcteckning som visar fdr vilken valkrets sedeln ar avsedd (valkretsbe

teckning) samt 
3. uppgift om det val fOr vilket sedeln galler (valbeteckning). 
Va ric kandidat skall anges pA sMant satt att det klart framgAr vern som 
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avses. DarfOr bor nAgon form av identifieringsuppgift sattas ut vid kandi
datens namn. Lag (/987: /334). 

3 § Om valsedel upptager mer an ett kandidatnamn, skall·namnen uppta
gas i en fOljd under varandra oeh fOrses med Dummer som visar ordningen 
rnellan demo 

Namnen galler sjalva valet samt, i den mAn de ej darvid lages i ansprAk, 
val av ersattare fOr riksdagsledamoter oeh val av suppleanter fOr lands
tingsledamoter oeh kommunfullmaktige. 

Upptager valsedel med registrerad partibeteckning Damn pel kandidater, 
skall valsedeln, om partiet enligt 5 kap. 8 § an malt kandidater fOr valet, 
som fOrsta Damn upptaga narnnet pA kandidat som tagits upp pA lislan 
over kandidater partiet anmalt. Lag (/977: /87). 

4 § Efter besUillning av ett parti, som ar representerat i den fOrsamling 
valet galler eller, i frAga om val till riksdagen, vid nAgol av de tvA senaste 
valen har rAtt mer an en procent av rosterna i hela landet, tiIlhandahAller 
eentrala valmyndigheten partiet blanketter till valsedlar till det antal parti
et onskar. 

Gores besUillning av annat parti an som anges i fOrsta stycket eller av 
annan an den som ar behorig fOretradare fOr partiet tillhandahAlIer centra
la valmyndigbeten blanketter till valsedlar endast om bestallaren betalar 
blanketterna i llirskott. Lag (/987: /334). 

5 § I frAga om ett parti, som deltar i riksdagsval oeh som vid nAgot av de 
tvA senaste riksdagsvalen har tau eller vid det fOrestAende valet fAr mer an 
en procent av rostema i hela tandet, svarar staten fOr kostnaden fOr 
blanketter till valsedlar till ett antal som motsvarar fyra gAnger antalet 
rostberattigade i valkretsen. Detta galler aven ett parti som utan att ha 
uppnAtt den angivna rostandelen ar eller genom det fOrestaende valet blir 
representerat i riksdagen. 

I frAga om parti, som deltager ivai av landstingsledamoter eller kom
munfullmaktige oeh som ar eHer genom det fOrestAende valet blir represen
terat i den fOrsamling valet galler, svarar statsverket fOr kostnaden fOr 
blanketter till valsedlar till ett an tal som motsvarar fyra ganger antalet 
rostberattigade i valet. 

Vid tillampning av fOrsta oeh andra styekena beraknas antalet rostberat
tigade pa grundval av stommarna till mantalslangderna fOr Aret. Lag 
(/987: 1334). 

6 § Har blanketter till valsedlar betalats i fOrskott oeh har valsedlarna 
anvants for parti som enligt 5 § ar beriittigat aU fA valsedelsblankeUer 
kostnadsfritt vid valet, skall fOrskottet Aterbetalas i den mAn antalet val
sedlar som partiet fAr kostnadsfriU darigenom ej kommer aU overstiga, i 
frAga om val till riksdagen fyra gAnger antalet rostberattigade i valkretsen 
oeh i frAga om annat val fyra gAnger antalet rostberattigade vid valet. 
Antalet rostberattigade beraknas pA grundval av stommarna till mantals
langderna fOr Are!. Belopp som Aterbetalas tillstalls partiet oavsett vern 
som har erlagt fOrskottet. Lag (/985: 203). 



7 § Om best.llaren beg.r det, fOrser eentrala valmyndigheten utan s.rskild 
ersattning valsedelsblankettema med partibeteckning, kandidatnamn 
samt valkrets- oeh valbeteckningar. 

Centrala valmyndigheten fAr fOrse valsedelsblanketter oeh valsedlar 
med s.rskild silfer- eller bokstavsbeteekning (listtypbeteekning). 

7 a § Om nAgon har angetts som kandidat pA en valsedelsblankett som 
tillhandahAlIs med kandidatnamn vid ett val utan att han har samtyekt till 
det, kan han anm.la detta till I.nsstyrelsen. Till anm.lningen, som skall 
goras skriftligen, skall ragas etl exemplar av valsedeln. Uinsstyrelsen skall 
fOra en fOrteckning over de anmalningar som kommer in fOre valet. Lag 
(1988: 161). 

8 § N.r val skall fOrr.ttas, best.mmer centrala valmyndigheten den sista 
dag dA best.llning av valsedlar skall ha gjorts fOr att leverans skall kunna 
ske 45 dagar fOre valdagen. Far siirskilda fall fAr best.mmas senare dag fOr 
besHillning Deh, om det beh6vs, aven senare dag fOr leverans. Kommer en 
bestallning in senare an centrala valmyndigheten har besHimt, fullgors 
leverans codast under fOrutsattning aU denna kan ske fdre valdagen Deh 
utan aU leveransen av tidigare gjorda besUilIningar fOrsenas. Lag 
(1987: 1334). 

9 § I lokal d.r rastning liger rum skall v.!jama fOr varje val ha tillgAng till 
1. valsedlar som fdrsetts med parti- Deh valbeteckning fOr varje parti 

som vid nAgot av de tvA senaste riksdagsvalen har fAu mer an en proceDt 
av rasterna i hela landet (partimarkerade valsedlar) samt 

2. blanketter till valsedlar. 
Lantbrevbarare som mottager valsedelsfdrsandelser bor medfOra parti

markerade val sedlar och valsedelsblanketter enligt fOrsta stycket. 
Partimarkerade val sedlar oeh valsedelsblanketter enligt fOrsta styeket 

tillhandahMles genom eentrala valmyndighetens fOrsorg. Lag 
(1987: 1334). 

10 § Centrala valmyndighetens beslut i .renden som avses i detta kapitel 
overklagas hos valprovningsnamnden. 

Centrala valmyndigheten har raU aU erh~lIa bitrade av lansstyreise i 
.rende som avses i detta kapitel. Lag (1987: 1334). 

7 kap. Rostkort m. m. 

1 § Vid val skall, i den mAn centrala valmyndigheten ej fOrordnar annat, 
fOr var och en som enligt gallande rostlangd ar rostberauigad vid valet 
uppriittas raSlkort med uppgifter om den rastber.ttigade. Rostkortet skall 
dessutom innehAlla uppgifter om valet tilliedning fOr den rostberattigade. 

For rostberattigad som cj har kand adress uppraUas rostkort endast om 
han beg.r det. 
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2 § Rostkort upprattas fOr den som ar upptagen i allman rostlangd av 
skattemyndigheten och fOr den som ar upptagen i siirskild rostlangd av 
Hinsstyrelsen. 

Vid ordinarie val till riksdagen Deh val i hela riket av landstingsledamo. 
ter och kommunfullmaktige skall rostkorten sandas till de rostberattigade 
senast 30 dagar fOre valdagen. Vid annat val skall rostkorten sandas till de 
rostberattigade senast 16 dagar fdre valdagen. 

For val som ager rum samtidigt upprattas gemensamt r6stkort. Lag 
(1990: 363). 

3 § Har rostberattigad fOrlorat sitt rostkort eller har rostkortet ej kommit 
honom tillhanda, iir han beriittigad att efter framstiillning fA ett duplett
rostkort. 

Framstallning om duplettrostkort gores hos den myndighet som enligt 
, 2 § har att uppratta rostkortet. Duplettrostkort fftr ej lamnas ut senare an 

dagen fOre valdagen. Vid framstiillningen skall sokanden uppge 
1. sitt fullstandiga namn Deb personnummer samt 
2. sitt hemvist i den ort dar han af uppfdrd i allm3" rostHingd eller, om 

han ar uppfOrd i sarskild rostlangd, hemvistet i den ort i riket dar han 

senast var kyrkobokfOrd. 
Forsta Deh andra styckena tiger motsvarande tillampning, om den r05t

bera.ttigacte onskar fa. rostkort iona" rostkorten blivit oversanda till de 
rostberattigade. Rostkort fAr dock icke utlamnas innan den rostlangd som 
skall galla vid valet kommit till stAnd enligt 4 kap. 5 eller 17 §. 

4 § Centrala valmyndigheten bor pA lampligt satt sprida kannedom bland 
, allmanheten om tid Deh salt fdr roslning Deh om de bestammelser i ovrigt 
, som giBler fOr valet. 

8 kap. Allmanna bestiimmelser om rostningen 

1 § Rostning sker pA valdagen i vallokalen fOr det valdistrikt dar valjaren 
ar upptagen i rostliingd. Rostberiittigad, som pA grund av vistelse Ulom 
riket eller pft annan ort inom riket ellef av annat skat finner sig vara 

I fOrhindrad att resta pli valdagen i vallokalen fOr del valdistrikt dar han ar 
upptagen i rostUingd, fAr rosta pA postkontor inom riket, hos svensk 

: utlandsmyndighet elier pA svenskt fartyg i utrikes fart. 
am flera val tiger rum samtidigt, skall vaijare som rostar pA postkontor. 

hos utlandsmyndighet eller pA fartyg vid ett och samma tillfalle ut6va sin 
rostratt i samtliga val som han viii deltaga i. Lag (1987: 1334). 

2 § Viiljaren skall sjiilv Himna sin valsedel till valfdrrattaren eller, om 
rostningen sker pA postkontor, hos utlandsmyndighet eller pA fartyg, till 
rostmottagaren dar. 

Om avlamnande av valsedel genom bud (rostning med valsedclsfdrsiin
delse) fOreskrives i II kap. Lag (1987: 1334). 



3 § Valjare bor vid rostning i vallokal medfOra sitt rostkort. 
Rastning p~ postkontor, hos utlandsmyndighet eller p~ fartyg fAr icke 

ske utan aU rastkortet avliimnas. Valjare som viII rasta hos utlandsmyn
dighet eller pA fartyg fAr dock i stallet fOr att avlamna rastkort fOrete giltigt 
svenskt pass. Vidare felr valjarc som innehar sjafartsbok eller annan giItig 
identitetshandling rasta p~ fartyg utan att rastkort avlamnas. I fall d~ 
valjaren ej avlamnar rostkort skall rostmottagaren uppraua ett adresskort 
fOr honom. Lag (1987: 1334). 

4 § Vid rostning i vallokallagger valjaren fOr varje val in sin valsedel i ett 
valkuvert oeh larnnar kuverten till valfOrrattaren. Mottagna valkuvert 
samlas upp i valurna. En valurna anvandes for vart oeh ett av de samtidiga 
val som fOrrattas i vallokalen. 

5 § Vid rastning pA postkontor, hos utlandsmyndighet eller pA fartyg logger 
valjarcn fOr varje val in sin valsedel i ett valkuvert oeh I3mnar kuverten till 
rostmottagaren. Denne lagger in mottagna kuvert tillsammans med valja
rens rostkort eller adresskort i ett fOnsterkuvert som tillslutes. Lag 
(1987: 1334). 

6 § Har rostning skett pa. postkontor, sander rostmottagaren iordningstall
da fOnsterkuvert till vederborande valnamnd. Har rostning skett has ut
landsmyndighet eller pA fartyg, sander rastmottagaren iordningstallda fOn
sterkuvert till centrala valmyndigheten. Lag (1987: 1334). 

7 § Vid rostning med valsedelsfOrsandelse lagger valjaren fOr varje val in 
sin valsedel i ett innerkuvert. Iordningstallda kuvert laggs darefter in i ett 
ytterkuvert fOr valsedelsforsandelse som till sluts. Detta lamnas genom bud 
till valfOrrattaren eller rastmottagaren. 

AvHimnas valsedelsfOrsandelse i vallokal, oppnar valforrattaren ytter
kuvertet och lagger de innerkuvert sam valjaren iordningstallt i valuma. 

Avlamnas valsedelsfOrsandelse pa. ett postkontor, has en utlandsmyn
dighet eller pA ett fartyg, logger rastmottagaren in fOrsandeisen tillsam
mans med valjarens rostkort i ett fonsterkuvert. I de fall som avses i II 
kap. 8 § andra stycket laggs adresskortet i fOnsterkuvertet i stallet fOr 
rostkortet. Fonsterkuvertet behandlas darefter sam anges i 6 §. Lag 
(1987: 1334). 

8 § Kuvert tilihandahAlies endast genom centrala valmyndighetens fOr
sorgo 

Valkuvert oeh innerkuvert fOr valsedelsfOrsandelse skall vara sa. beskaf
fade att fargen pA inneliggande valsedel kan iakttagas utan att valhemlighe
ten rajes. Lag (I 987: 1334). 

9 § Valkuvert tillstalls valnamnder och rostmottagare. Fonsterkuvert sam 
avses i 5 § tillstalls rostmottagare. 

Valkuvert f~r lamnas ut endast i 53mband med rastning. lnner- och 
ytterkuvert fOr valsedelsfOrsandelse skall i god tid fOre valet finnas till
giingliga 

Val/ag 8 kap. 21 



22 Vallag 8 kap. 

I. hos valniimnden oeh hos de personer At vilka niimnden har uppdragit 
att gA viiljarna till handa i sAdant hanscende, 

2. pA postkontor samt hos lantbrevbiirare som tar emot valsedelsfOrsiin
delser, 

3. hos utlandsmyndigheter oeh pA fartyg dar rostning skallaga rum. 
Inner- oeh ytterkuvert fOr valsedelsfOrsiindelse skall dessutom pA bega

ran kostnadsfritt tillhandahAllas parti som vid nAgol av de tvA senaste 
riksdagsvalen har fAtt mef an en procent av rosterna i hela landet. Lag 
(1988: 161). 

10 § Rostning ager rum infOr oppna dorrar. I lokal dar rostning ager rum 
skall fionas ett Himpligt antal avskilda platser dar valjaren utan insyn kan 
Higga in sina valsedlar i valkuvert. 

Sefinoer sig nAgon, naf tideD fdr rostningen gAr ut, i rostningslokalen 
eller pA anvisad plats intill deona men har han ej hunnit rosta, skall han ges 
tillflille till det. 

11 § Den som uppehAller sig i rostningslokalen eller utrymme darintill ar 
skyldig atl ratta sig efter de fOreskrifter som valfdrrattare eller rostrnotta· 
gafe meddelar fdr aU trygga rostningens genomfOrande. UppstAr oordning 
som ej kan avstyras, har valfdrrattaren eller rostmottagaren TaU aU 3vbry
ta rostningen. 

A vbrytes rostning i vallokal. skall valuma oeh rostHingd fdrseglas samt 
fOrvaras pA betryggande salt. Nar rostningen Aterupptages, skall valfOrriit
taren visa de narvarande att fOrseglingama ar obrutna. A vbrytes rostning 
pA postkontor, hos utlandsmyndighet eller pA fartyg, skall mottagna fOns
terkuvert under avbrottet fOrvaras pA betryggande satt. 

Tal fAr ej hAllas i rostningslokal eller i anslutande utrymme. Ej heller fAr 
tryekta eller skrivna upprop siiltas upp eller delas ut till valjarna pA sAdan 
plats. Lag (1987: 1334). 

12 § I lokal dar rostning ager rum skall ett exemplar av denna lag finnas 
tillgangJigt. 

I vallokal skall finnas anslagna de listor som centrala valmyndigheten 
upprattat over de kandidater som partierna anmalt fOr valen i den valkrets 
till vilken valdistriktet hor. PA postkontor dar rostning ager rum skalllistor 
finnas tillgangliga fOr samtliga valkretsar. Listor fOr samtliga valkretsar 
bor finnas tillgiingJiga iiven hos utlandsmyndighet oeh pA fartyg dar rost
ning ager rum. Lag (1987: 1334). 

13 § Protokoll skall fOras over valfOrrattning i vallokal enligt formular som 
faststalles av eentrala valmyndigheten. 

PA postkontor, hos utlandsmyndighet oeh pA fartyg skall fortlOpande 
anteekningar fOras over rostningen. Lag (1987: 1334). 

14 § Valjare, som pA grund av kroppsligt fel ieke kan avge sin rost 
fOreskriven ordning, fAr vid rostningen anlita bitrade som han utsett. 

15 § Atgard eller anordning som det enligt denna lag Aligger kommun, 



valnamnd eller valfOrrattare att vidtaga eller ombes6rja bekostas av kom
munen. 

9 kap. Sarskilda beslammelser om rosIning i vaUokal 

, 
I § Vallokal skall Milas oppen fdr rosining mellan klockan 8 och 20. 
Centrala valmyndigheten f~r besUimma all vallokalen i visst valdistrikt 
skall vara oppen fOr rostning kortare tid an nu sagts, om det kan antagas att 
valjarna likval har tillfredsstallande mojligheler all ulova sin rostrall. Lag 
(1978: 907). 

2 § Nar vallokalen har oppnats fOr rostning, visar valfOrrattaren de narva
rande att varje valuma ar tom. Harefter flr rostningen borja. 

3 § Roslningen g~r till p~ fdljande sail. 
Nar valjaren kommer in i vallokalen, fAr han ett valkuvert fOr vart oeh 

ett av valen. Han upps6ker darefter en av de avskilda platserna oeh Uigger 
dar fOr varje val in sin valsedel i ett valkuvert. Valsedel flr ej vikas. 

Valjaren lamnar iordningstallda valkuvert till valfOrrattaren. Om denne 
begar det, skall va\jaren uppge Sill fullstandiga namn, sin fddelsetid och 
sitt hemvist inom valdistriktet eller, am han ar upptagen i sarskild rost
langd, hemvistet i den ort i riket dar han senast var kyrkobokfdrd. ValfOr· 
rattaren kontrollerar aU valjaren ar upptagen som rostberattigad i 
rostlangden, all han ej redan rostat i valet, all han slallt i ordning endasl 
ett valkuvert fOr varje val och att kuvert ej ar fOrsett med obehorig 
markning. ValfOrdittaren lagger darefter i va.ljarens narvaro valkuverten i 
valurnorna. I samband harmed anteeknas i rostlangden aU valjaren rostaL 

4 § Ar valkuvert tomt eller fOrsell med obehorig markning, P.u del ej 
mOllagas. Delsamma galler om det ej klart framg~r all kuvert inneh~lIer 
valsedel. Har valjaren lamnat mer an etl valkuvert for m\got val, flr endast 
ell av dessa mollagas. Om valjaren begar det, skall samtliga kuvert fOr det 
valet AterHimnas till honom. 

S § Nar vallokalen stangts fOr rostning oeh de som ar narvarande rAtt 
tillfalle alliamna sina valsedlar, fOrklaras rostningen avslutad. 

6 § Kommunen skall tilihandaMlla lampliga vallokaler. I anslutning till 
vallokalen eller i denna skall anordnas lamplig plats dar de partier som 
deltar i valen kan lagga ut sina valsedlar. ValfOrriillaren skall se·till all 
va\jarna dar har tillgAng till blankeller fOr valsedlar och partimarkerade 
valsedlar fOr varje parti som vid nAgot av de tvA senaste riksdagsvalen har 
flll mer an en procent av rosterna i hela landet. Lag (1987: 1334). 

7 § Kommunen bor pA valdagen ordna med valskjutsar fOr de valjare som 
bor avHigsel eller isolerat och som endast med avsevard koslnad eller 
lidsspillan kan infinna sig i vallokalen. 

VaJ/ag 8 - 9 kap. 23 



24 Val/ag /0 kap. 

10 kap. Slirskilda bestlimmelser om rostning pa postkontor, hos 
utlandsmyndighet och pa fartyg 

RosIning pa poslkontor 

1 § Vid ordinarie val till riksdagen Deh val i hela riket av landstingsleda
mOter Deh kommunfullmaktige Br rostning ske pA varje postkontor ioom 
riket frnn och med den tjugofjarde dagen fOre valdagen till och med 
valdagen. Vid andra val fAr rostning pA postkontor ske frAn och med den 
tionde dagen fOre valdagen till och med valdagen. 

Att rostning pA postkontor kan begriinsas i vissa fall framgAr av 2 §. Lag 
(1988: 161). 

2 § Rostning pA postkontor ager rum under tid dA postkontoret ar oppet 
fOr allmanheten. PA forslag av postverket fAr centrala valmyndigheten 
begransa den tid dA rostning fAr ske pA postkontor fore valdagen. Rostning 
skall dock alltid kunna aga rum under minst en timme varje dag dA 
postkontoret ar oppel fdr allmanheten. PA valdagen skall postkontor vara 
oppel fOr rostmottagning minst en timme fdre klockan I J Deh minst en 
timme efter klockan 15. Vid sAdana val av landstingsledamoter Deh kom
munfullmaktige sam ej omfattar hela riket fAr dock centrala valmyndighe
len besHimma aU rostmottagning ej skall anordnas pA valdagen. 

Finns det siirskilda sklil, fAr centrala valmyndigheten pA forslag av 
postverket bestarnma aU rostmottagning skall anordnas codast pei vissa 
postkontor. Vid val till riksdagen och vid sAdana val av landstingsledamo... 
ter eller kommunfullmaktige sam omfattar hela riket skall rostning dock 
alltid kunna aga rum plt minst eU postkontor i vade kommun. 

Inrattas med anledning av valet postkontor vid sjukhus, ltlderdomshem, 
kriminalvltrdsanstalt eller liknande vltrdinrattning eller vltrdanstalt, ager 
rostning dar rum plt tid som postverket bestammer efter samrltd med 
valnamnden och med vltrdinrattningens eller vltrdanstaltens ledning, dock 
tidigast sjunde dagen fOre valdagen. Postverket skall samrltda med val
namnden och med vltrdinrattningens eller vltrdanstaltens ledning om hur 
rostningen skall genomfOras. Plt begaran av postverket skall valnamnden 

: utse erforderligt antal personer aU bitrada rostmottagarc pA postkontoret. 
Inrattas med anledning av valet annat postkontor, skall postkontoret 

; vara oppet for rostmoUagning plt valdagen, under tid som postvcrket 
'I bestammer cfter samrltd med valnamnden i den kommun dar poslkontoret 
': inrattas. Rostning skall dock alltid kunna aga rum under minst en timme 
.' fOre klockan II och minst en timme efter klockan 15. Lag (1987: 1334) . 

. , 

3 § Rostmottagare plt postkontor ar den som postverket utser. Lag 
(1987: 1334). 

4 § Rostning pA postkontor gAr till pA fOljande satt. 
Nar valjaren visat upp sitt rostkort fdr rostmottagaren, fAr han av denne 

ett valkuvert for vart och ett av valen. Han uppsoker darefter en av de 
avskilda platserna och lagger dar fOr varje val in sin valscdel i ett val
Ikuvert. Valsedel fAr ej vikas. 



Valjaren iamnar valkuvert och rostkortet till rostmottagaren. Denne 
kontrollerar att valjaren stallt i ordning endast ett valkuvert fdr varje val 
och att kuvert ej ar fOrsett med obehorig markning. Darefter lagger rost
mottagaren i valjarens narvaro in mottagna valkuvert i ett fdnsterkuvert 
tillsammans med valjarens rostkort, vilket piaceras narmast f6nsterkuver
tets fOnster, och tillsluter fOnstcrkuvcrtet. Rostmottagaren tar slutligen 
hand om fOnsterkuvertet samt antecknar pA en sarskild fOrteckning valja
rens namn och den valnamnd till vilken fdnsterkuvertet skall sandas. PA 
fdnstcrkuvertet antecknas det vardcpostnummer sam ar angivet i fdrteck
ningen. 

Valjare som cj ar kand fdr rostmoUagaren skalilegitimera sig. Gor han ej 
det, f4r han icke rosta. Lag (1987: J 334). 

5 § Ar valkuvert tomt eller fOrsett med obehorig markning, f4r det ej 
mottagas. Detsamma galler am det ej klart framgAr aU kuvert innehAller 
valsedel. Har valjaren lam nat mer an ett valkuvert fdr nAgot val, fAr endast 
ett av dessa mottagas. Om valjaren begar det, skall samtiiga kuvert fOr det 
valet Aterlamnas till honom. 

5. § I eller i anslutning tililokal dar postrostning ager rum skall anordnas 
lamplig plats dar valsedlar kan laggas ut av partier vars valsedlar ej 
tilihandahAlis enligt 6 kap. 9 §. Endast partimarkerade valsedlar fAr laggas 
ut. Lag (1985: 203). 

6 § Rostmottagare skall sanda mottagna fdnsterkuvert till valnamnden i 
den kommun dar valjaren ar upptagen j allman rostlangd eller, om valja
ren ar upptagen i sarskild rostlangd, till valnamnden i den kommun inom 
vilken den vallokal ar belagen dar den sarskilda rostiangden enligt 4 kap. 
20 § skall Iinnas tillganglig. Forsandelsen skall anordnas som vardepos!. 
Lag (1987: J 334). 

Rosining has utlandsmyndighel 

7 § Nar val skall fOrrattas, bestammer centrala valmyndigheten efter sam
r.\d med utrikesdepartementet hos vilka svenska utlandsmyndigheter rost
ning skall aga rum. Vid val som cj omfattar hela riket fAr dock centrala 
valmyndigheten bestamma aU rostning has svensk utlandsmyndighet ej 
skall aga rum. 

Vid ardinarie val till riksdagen ach val i hela landet av landstingsleda
mOter och kommunfullmaktige fAr rostning has en utlandsmyndighet bor
ja tidigast den tjugafjarde dagen fOre valdagen. Vid andra val f4r rostning 
has en utiandsmyndighet borja tidigast den tjugande dagen fOre valdagen. 

Rostningen has en utiandsmyndighet fAr pAgA sA lange att avgivna 
valsedlar kan beraknas vara den centrala valmyndigheten till handa senast 
klackan 12 dagen fOre valdagen. 

Utlandsmyndighetens chef bestammer nar och var rostning ager rum 
hos myndigheten samt kungor tid och stalle fdr rostningen. 

Rostmottagare hos utlandsmyndighet ar myndighetens chef eller den 
han utser. Lag (1988: 161). 

Val/ag JO kap. 25 



26 Va/lag 10 kap. 

7. § Kuvert och sAdana partimarkerade valsedlar och valsedelsblanketter 
som avses i 6 kap. 9 § fOrsta stycket samt ovrig materiel som behovs fOr 
rostning skall finnas tillglingJig hos de svenska utlandsmyndigheter som 
centrala valmyndigheten bestammer efier samrAd med utrikesdeparte
mente!. Lag (1982: /46). 

8 § Rostning hos utlandsmyndighet gAr till p~ fOljande slitt. 
NaT valjareD visat upp sitt rostkort eller gilligt svenskt pass fdr rostmot

tagaren, flr han av denne ett valkuvert fOr vart Deh etl av valen. Han 
uppsoker diirefier en av de avskilda platsema och lagger dar fOr varje val in 
sin valsedel i ett valkuvert. Yalsedel fAr ej vikas. 

Ya!jaren lamnar valkuvert och rostkortet till rostmottagaren. Kan va!ja
ren iote fc>rete rostkort skall rostmottagaren med ledning av valjarens pass 
och de uppgifier denne kan lamna uppratta ett adresskort. Rostmottagaren 

i kontrollerar aU valjaren stallt i ordning eodast ett valkuvert fOr varje val 
Deh aU kuvertet iote ar fOrsett med nAgon obehorig markning. Darefter 
Uigger rostmottagaren i valjarens narvaro in mottagna valkuvert i eU 
f6nsterkuvert tillsammans med vaijarens rostkort eller adresskort, vilket 
placeras narmast del kuvertets rooster, Deh tillsluter fdnsterkuvertet. Rost
mottagaren tar slutligen hand om fOnsterkuvertet samt antecknar valjarens 
namn pA en sarskild fOrteckning. PA fdnsterkuvertet antecknas det varde
postnummer som ar angivet i fOrteckningen. 

Valjare som ej ar kand fOr rosfmottagaren skalliegitimera sig. Gor han ej 
det, fAr han icke rosta. Lag (1987: 1334). 

9 § ft.r valkuvert tomt eller fOrsett med obehorig miirkning, fAr det ej 
mottagas. Detsamma galler om det ej k1art framg~r att kuvert innehAller 
valsede!. Har valjaren lam nat mer an ett valkuvert fOr n~got val, fAr endast 
ett av dessa mottagas. Om va!jaren begar det, skall samtliga kuvert fOr det 
valet Aterlamnas till honom. 

10 § Rostmottagare skall sanda mottagna fOnsterkuvert och den i 8 § 
omnamnda fOrteckningen till centrala valmyndigheten. Sandes kuvert 
med posten, skall fOrsandelsen anordnas som vardepos!. Lag (1987: 1334). 

II § Centrala valmyndigheten fOrtecknar fortlopande de fOnsterkuvert 
som kommer in frAn utlandsmyndighet. Myndigheten sander darefter 
mottagna fdnsterkuvert till valnamnden i den kommun dar valjaren ar 
upptagen i all man rostlangd eller, om valjaren ar upptagen i sarskild 
rostlangd, till valnamnden i den kommun, inom vilken den vallokal ar 
belagen dar den sarskilda rostlangden enligt 4 kap. 20 § skall finnas till
ganglig. Forsandelsen skall anordnas som vardepos!. Lag (1987: 1334). 

Rosining pa jarlyg 

12 § Nar val skall fdrdittas, bestammer centrala valmyndigheten pA vilka 
svenska fartyg i utrikes fart som rostning skall aga rum. Vid val som ej 
omfattar hela riket flr dock centrala valmyndigheten bestamma att rost
ning pA svenskt fartyg i utrikes fart ej skall aga rum. 



Va/lag 10- 11 kap. 27 

Ratt att rosta p~ fartyg dar rostning anordnas har den som tillhor 
fartygcts besattning eller annan personal pA fartyget eller ar passagerare 
dar. 

12 a § Kuvert och sAdana partimarkerade valsedlar och valsedelsblanket
tef som avses i 6 kap. 9 § fdrsta stycket samt ovrig materiel som behovs fOr 
rostning skall finnas tillganglig p~ de svenska fartyg i utrikes fart som 
centrala valmyndigheten bestammer. Lag (1982: 146). 

13 § Vid ordinarie val till riksdagen och val i hela landet av landstingsleda
moter och kommunfullmaktige fAr rostning pA ett fartyg borja tidigast den 
femtiofemte dagen fOre valdagen. Vid andra val f1Ir rostning p~ ett fartyg 
b6rja tidigast den trettionde dagen fdre valdagen. 

Rostning pA fartyg fAr pAgA sA lange att avgivna valsedlar kan beraknas 
vara centrala valmyndigheten till hand a seoast klockan 12 dagen fOre 
valdagen. 

Fartygets befalhavare bestammer naf Deh var rostning ager rum samt 
underrattar dem som befinner sig ombord om tid Deh sHiIle fOr rostningen. 

Rostmottagare pA fartyg ar fartygets befalhavare eller den han utser. Lag 
(1988: 161). 

14 § I frAga om rostning pA fartyg ager 8-10 §§ motsvarande tillampning. 
R6stmottagare pA fartyg fAr dock iamna rnottagna fOnsterkuvert till svensk 
uUandsmyndighet som centrala valmyndigheten bestammer fOr vidarebe
rordran till centrala valmyndigheten. 

Kan vaijarcn ej fckete rostkort eller giitigt svenskt pass men innehar han 
sjofartsbok eller annan giltig identitetshandling, skall rostmottagaren i 
stallct uppratta eU adresskort fOr hanam med ledning av identitetshand
lingen och de uppgifter han kan lamna. Adresskortet lagges in i fOnster
kuvertet tillsammans med valkuvert som valjaren avgivit. Lag 
(1987: 1334). 

15 § I frAga om fOnsterkuvert som kommer in till centrala valmyndigheten 
frAn rostmottagare pA fartyg ager II § motsvarande tillampning. Lag 
(1987: 1334). 

16 § Rostmottagare pA fartyg har ratt till ersattning av statsverket fOr 
nodvandiga utgifter fOr uppdragets fullgorande enligt de narmare bestam
melser som meddelas av centrala valmyndigheten. 

II kap_ Siirskilda bestiimmelser om rOSining med 
valsedelsf1irsiindelse 

1 § Valjare som ar gift fAr lamna valsedel genom sin make. SAdan valse
delsfOrsandelse anordnas pA fOljande salt. 

Valjaren lagger fOr varje val sjalv in sin valscdel i ctt innerkuvert. I 
nan'aro av ett viune Jagger han sedan in iordningstallda innerkuvert i ett 



28 Vallag 11 kap .. 

ytterkuvert fOr valsedelsfdrsandelse oeh tillsluter detta. Darefter tecknar 
valjaren pA ytterkuvertet fOrsakran pA heder Deh samvete aU han fdrfarit 
p~ detta satt. Vittnet intygar skriftligen att valjaren egenhandigt under
tecknat fOrsakran. Vittne skall ha fyllt 18 k Valjarens make eller barn 
eller makens barn f~r ej vara vittne. Lag (1982: 146). 

2 § ValsedelsfOrsandelse fr~n den som ar gift lamnas p~ valdagen i valloka
len fOr del valdistrikt dar valjaren ar upptagen i rostlangd. S;\dan fOrsan
delse f~r lamnas ocks~ p~ postkontor, hos utlandsmyndighet eller p~ fartyg 
dar rostning ager rum. Lag (1987: 1334). 

3 § Valjare, som pA grund av sjukdom, rorelsehinder eller hog ~Ider ej kan 
installa sig i vallokalen fOr det valdistrikt dar han ar upptagen i rostHingd 
eller, om han vistas utomlands, hos narmaste utlandsmyndighet dar rosl
ning ager rum, fAr (amna valsedel genom bud. Bud fAr den vara som aT 
valjarens barn, barnbarn, fader, moder eller syskon eller hans vArdare Deh 
som fyllt 18 k S~dan valsedelsfOrsandeise anordnas pA fOljande satt. 

Valjaren Bigger fOr varje val sjaiv in sin valsedel i etl innerkuvert. 
I narvaro av budet Deh ett vittne Higger han sedan in iordningstallda 
innerkuvert i ett ytterkuvert fOr valsedelsfOrsandelse och tillsluter detta. 
Darefter teeknar valjaren pA ytterkuvertet fOrsakran pA heder oeh samvete 
att han fOrfarit pA detta satt samt att han av anledning som anges i fOrsta 
styeket ej kan install a sig fOr rostning i vallokalen fOr valdistriktet eller hos 
utlandsmyndigheten. Budet oeh vittnet intygar skriftligen att valjaren 
egcnhandigt underteeknat fOrsakran samt aU nAgot fOrhAllande som stri
der mot inneMllet ej ar kant fOr demo Vittne skall ha fyllt 18 k Valjarens 
make eller barn eller makens barn f~r ej vara vittne. Lag (1982: 146). 

4 § ValsedelsfOrsiindelse enligt 3 § lamnas i vallokalen ror det valdistrikt 
dar valjaren ar upptagen i rostlangd. SAdan fOrsandelse fftr iamnas aven pA 
postkontor eller hos utlandsmyndighct dar rostning ager rum. Lag 
(1987: 1334). 

5 § Valjare som betjanas av lantbrevbarare fAr lamna valsedel genom 
denne, om rostning ager rum vid det postkontor till vilket lantbrevbararen 
ar knuten. Vid val som ej omfattar hela riket fAr dock centrala valmyndig
heten pA fdrslag av postverket begransa antalet linjer vid vilka valsedel fAr 
iamnas genom lantbrevbarare. 

Valsedelsrorsandelse som avses i fOrsta stycket anordnas pA f61jande 
salt. Valjaren lagger fOr varje val sjalv in sin valsedel i ett innerkuvert. I 
narvaro av ett vittne Jagger han sedan in iordningstallda innerkuvert i ett 
ytterkuvert ror valsedelsfOrsandelse och tillsluter detta. Darefter tecknar 
vaijaren pft ytterkuvertet f6rsakran pA heder oeh samvcte aU han fOrfarit 
pA detta satt. Vittnet intygar skriftligen att valjaren egenhandigt under
teeknat fOrsakran. Viune skall ha fyllt 18 Ar. Valjarens make eller bam 
eller makens barn fAr ej vara vittne, ej heller lantbrevbararen. 

Valjaren iamnar sjalv valsedelsfOrsandelsen oeh sitt rostkort till lant
brevbararen. Valjare som ej ar kand fdr lantbrevbararen skall legitimera 
sig. Gor han ej det, fAr han ieke lamna fOrsandelsen. Lantbrevbararen 



intygar pA ytterkuvenet att han mottagit fOrsandelsen av valjaren. Lag 
(1987: /334). 

6 § Valsedelsfdrsandelse enligt 5 § lamnas pA postkontor till vilket lant
brevbararen ar knuteD. Valsedelsfdrsandelsen fAr mottagas aven under tid 
dA postkontoret ej ar oppet fOr allmanheten. Lag (1987: /334). 

6 a § Vid ordinarie val till riksdagen Deh val i hela riket av landstingsleda
moter Deh kommunfullmaktige fAr valsedelsfOrsandelse vara anordnad 

tidigast 24 dagar fOre valdagen. Forsiindelse som liimnas pA fanyg fAr dock 
vara anordnad tidigast 55 dagar fOre valdagen. 

Vid andra val Ilr en valsedelsfdrsandelse som liimnas i vallokalen eller 
pA ett postkontor vara anordnad tidigast 10 dagar fOre valdagen. En 
fOrsiindelse som lamnas hos en utlandsmyndighet fAr vara anordnad tidi
gast 20 dagar fOre valdagen oeh en fOrsandelse som lamnas pA ett fanyg 
tidigast 30 dagar fOre valdagen. 

Dagen fOr fdrsandelsens anordnande anges pA ytterkuvertet. Lag 
(1988: /6/). 

7 § Lamnas valsedelsfOrsandelse i vallokal, kontrollerar valfOrriittaren att 
vaijaren ar upptagen som rostberattigad i cOs-lUi.ogden, aU han ej redan 
rostal i valet, aU fdrsandelsen aT i fOreskrivet skick och har anordnats 

inom fOreskriven tid samt att ytterkuvenet ar tillslutet. Darefter bryter 
valfdrrattaren ytterkuvertet Deh kontrollerar aU iordningstallda inner
kuvert aT av fOreskriven beskafi'enhet, aU valjaren sHillt i ordning endast 
ett innerkuvert fOr varje val samt att innerkuvert ej ar fOrsett med obehorig 
markning. I narvaro av den sam lam nat valsedelsfOrsandelsen Bigger dar
efter valfOrrattaren mottagna innerkuvert i valurnorna. I samband harmed 
anteeknas i rostlangden att va!jaren rostat. Lag (/975: 310). 

8 § Lamnas en valsedelsfOrsandelse pa. ett postkontor, hos en utlandsmyn
dighet eller pA ett fartyg, kontrollerar rostmottagaren att fOrsandelsen ar i 
fOreskrivet skiek oeh har anordnats inom fdrcskriven tid samt att ytter
kuvertet ar tillslutet. I narvaro av den som har lam nat valsedelsfOrsandel
sen Higger darefter rostmottagaren in fdrsandelsen i ett fonsterkuvert till
sam mans med valjarens rostkort, vilket plaeeras narmast det kuvertets 
f<inster. oeh tillsluter f<insterkuvenet. Rostmottagaren tar slutligen hand 
om fOnsterkuvertet samt anteeknar valjarens namn pA en sarskild fOrteek
ning. Rostmottagare p:\ postkontor skall dar anteekna aven den valnamnd 
till vilkcn fonsterkuvertet skall sandas. P:\ fOnsterkuvertet anteeknas det 
vardepostnummer som ar angivet i fOrteekningen. 

Om den som viII lamna en valsedelsfOrsandelse hos utlandsmyndighet 
eller p:\ fartyg inte kan fOrete valjarens rostkort, skall rostmottagaren 
uppratta ett adresskort med ledning av valjarens pass oeh de uppgifter om 
valjaren som budet kan lamna. Vid rostning pa. fartyg fAr vliljarens sj6-
fartsbok eller annan giltig identitetshandling fOretes i stallet fOr pass. 

Ar den som villlamna valsedelsf<irsandelsen ej kand f<ir rostmottagaren. 
skall han legitimera sig. Gor han ej det, fAr han ieke avlamna fOrsandelsen. 
Lag (1987: 1334). 

VaJlag II kap. 29 



30 Vallag JJ - 12 kap. 

9 § Foreligger brist eller felaktighet i nAgot hanseende som' valfOrrattaren 
eller rostmottagaren skall kontrollera enligt 7 eller 8 § .. skall valsedelsfOr
sandelsen eller innerkuvertet ej mottagas. Detsamma galler om inner
kuvert ar tomt eller om det ej klart framgAr att kuvert inneMlier valsedel. 
Har vaijaren stallt i ordning mef an ett innerkuvert fOr nAgot val, fAr ej 
nAgot av dessa mottagas. Innerkuvert som ej mottages skall rore AterHim
nandet Higgas in i etl sarskilt kuvert som tillslutes. ValsedelsfOrsandelse 
som medfOres av lantbrevbarare men som ej mottages skall av lantbrevba
raren Aterstallas till valjaren. Lag (1975: 3/O). 

12 kap. Den vidare behandlingen av roster som avgivits pa 
postkontor, hos utIandsmyndighet eller pa fartyg 

1 § Fonsterkuvert, som fOre valdagen kommer in till valnamnden frnn 
rostmottagare pA postkontor eller frAn centrala valmyndigheten, sorteras 
pA valdistrikt. Fonsterkuverten sandes dareftcr till valfOrrattarna i valdi
striktet. Oversandandet borske i sAdan tid aU fOnsterkuverten ar valfOrrat
tama till handa nar rostningen i vallakalen dar borjar. Fore oversandandet 
skall fOnsterkuverten Higgas in i sarskilda omslag som fOrseglas oeh fOrses 
med anteekning om det antal fOnsterkuvert varje omslag innehAlier. 

I avbidan pA att oversandandet till valrorrattama sker skall ronster
kuverten rarvaras pA betryggande slitt. Lag (1987: 1334). 

2 § Fonsterkuvert som pA valdagen kommer in till valnamnden, san des till 
valfOrrattama i valdistriktet, om kuverten kan beraknas vara valfOrrattar
na till handa innan rostningen i vallokalen slutar. Fore oversandandet skall 
de ,\tgarder vidtagas som anges i I §. Kommer fOnsterkuvert in till val
namnden efter valdagen eller sA sent denna dag att de ej kan beraknas 
komma valfOrrattama till handa innan rostningen i vallokalen slutar, skall 
valnamnden beMlia dem och fOrfara med dem pA slitt som anges i 13 kap. 
9 §. Lag (I 987: 1334}. 

3 § Valnamnden skall i sarskilt protokoll fortlopande anteekna de Atgarder 
sam namnden vidtager med irikomna fOnsterkuvert. Protokollet f6res 
enligt formular sam faststalles av eentrala valmyndigheten. Lag 
(1987: 1334). 

4 § Omsl~g med fOnsterkuvert som sants till valdistrikten fOrvaras dar 
abrutna till dess rostningen i vallakalen f6rklarats avslutad och rostrak
ning enligt 13 kap. I § pAborjas. I protokollet anteeknas antalet mottagna 
omslag oeh det antal fOnsterkuvert sam omslagen enligt anteekning pA 
dem innehAlier. 

Kommer omslag med f6nsterkuvert valf6rrattarna till handa efter det aU 
rostningen i valdistriktet avslutats, skall amsiaget inte brytas utan Atcrsan
das till valnamnden efter rorrattningens slut enligt 13 kap. 7 §. En anteek
ning om Atersandandet skall goras i protokollet. 

Om f6rhAliandena medger det, fAr valfOrrattarna under pAgAende rost
ning fOreta Atgarder enligt 13 kap. 3 - 5 §§ betralfande ronster- oeh ytter
kuvert fOr valsedelsfOrsandelse vilka kammit in till valdistriktet. Darvid 



Vallag 12-13 kap. 31 

skall dock iakltas alt valkuvert oeh innerkuvert, som efter granskning 
befunnits vara i behorigt skick. Aler Higgs in i fOnsterkuvertet tillsammans 
med valjarens rostkort. Innerkuvertet skall dessfdrinnan Ater Higgas in i etl 
ytterkuvert fOr valsedelsfdrsandelse. Forst naT rostningen har fOrklarats 
avslutad fAr valkuvert oeh innerkuvert laggas i urna. Lag (1987: 1334). 

5 § Den omstandigheten alt det i rostlangd anteeknats alt valjare rostat pA 
postkontor, hos utlandsmyndighet eller pA fartyg utgor ej hinder fOr ho
nom alt rosta i vallokalen. Innan han fAr rosta dar skall det fOnsterkuvert 
som harror frAn honom tagas fram och liiggas in i etl sarskilt kuvert som 
tillslutes och fOrses med anteekning om innehAlIet. Om vad sAlunda fO
revarit skall anteckning goras i protokollet. Lag (1987: 1334). 

13 kap. Preliminiir riistriikning 

Preliminiir rostriikning i vallokal 

1 § Omedelbart efter det alt rostningen i vallokal fOrklarats avslutad, 
raknar valfOrrattarna preliminart de avgivna rostema. Har val till riksda
gen mrrattats samtidigt med annat val, raknas riksdagsvalet fOrst. Rostrak
ningen ar offentlig oeh skall genomfOras utan avbrott. Lag (1975: 310). 

2 § Har flera val fOrrattats samtidigt, sker den preliminara rostrakningen 
gemensamt fOr alia valen sAvitt giiller Atgarder som avses i 3 - 5 §§. 

3 § Rostrakningen inledes med att fr;\n valnamnden inkomna omslag med 
fdnsterkuvert brytes. Fonsterkuverten raknas och antalet antecknas i pro
tokollet. Darefter granskas fonsterkuverten. Darvid kontrolleras att 

I. fdnsterkuvert icke blivit oppnat efter tillslutandet, 
2. samma valjare icke avgivit mer an ett fdnsterkuvert, 
3. valjaren ar rostberattigad i valdistriktet, 
4. valjaren icke rostat i vallokalen under valdagen. 
I fall dA de namnda kraven ar uppfyllda, fOrfares med fOnsterkuvert pA 

salt som fdreskrives i 4 §. I annat fall Higges fdnsterkuvert At sidan. Lag 
(1987: 1334). 

4 § Nor kontroll enligt 3 § skelt, oppnas de fOnsterkuvert som inte lagts At 
sidan och inneliggande roslkort, adresskort, valkuvert och valsedelsfdrsan
delser tas ut. 

Valkuvcrten granskas. Darvid kontrolleras att varje kuvert ar av fdre
skriven beskaffenhet och inte fdrsett med obehorig markning samt att 
valjaren har stallt i ordning endast ett valkuvert for varjc val. Godkanda 
valkuvcrt ltiggs i urnorna. I sam band darmcd antecknas vid valjarcns 
namn i rostlangden all han utovat sin rostratt. 

Valsedelsfdrsandelserna granskas. Darvid kontrolleras aU forsandclsen 
ar i fdreskrivet skick och har anordnats inom foreskriven tid samt aU 
ytterkuvertet ar tillslutet. Dareftcr brytes ytterkuvertet. Innerkuverten 
granskas. Darvid kontrolleras att de ar av fdreskriven beskaffenhet, aU 



32 Vallag /3 kap. 

valjaren stallt j ordning eodast ett innerkuvert fOr varje val Deh aU inner
kuvert ej aT fOrsett med obehorig markning. Godkanda innerkuvert lligges 
i urnorna. I samband darmed antecknas vid vliijarens namn i rostHingden 
alt han utovat sin rostralt. Lag (1987: /334). 

5 § Foreligger brist eller felaktighet i nAgot hanseende sam valfOrraltaren 
skall kontrollera enligt 4 §, skall det bristfalliga kuvertettillsammans med 
valjarens rostkort eller adresskort :iter laggas in i fOnsterkuvertet. Detsam
rna giiller om innerkuvertet ar tomt eller om det iDle klart framgAr aU 
kuvertet innehAller valsedel. Innerkuvertet skall dessfOrinnan ilter Higgas 
in i ett ytterkuvert fOr valsedelsfOrsandelse. Fonsterkuverten Higgs At si
dan. 

Fonsterkuvert sam har lagts At sidan enligt fOrsta styeket eller enligt 3 § 
andra styeketlaggs darefier in i sarskilda omslag. Lag (1987: 1334). 

6 § Sedan de i 3 - 5 §§ fOreskrivna Atgarderna vidtagits, fOrfares fOr vaIje 
val fOr sig pA fOljande salt. 

I. Val- Deh innerkuvert tages ut ur uman Deh raknas. Antalet personer 
sam enligt rostHingd deltagit i valet raknas. Antalet kuvert oeh rostande 
anteeknas i protokollet. Overensstammer de framraknade siffroma ej med 
varandra, anges i protokollet den sannolika orsaken till skillnaden. 

2. Valsedlama tages ut ur kuverten. InnehAller kuvert mer an en valse
del, lagges valsedlarna tillbaka i kuvertet. 

3. Kan det antagas all valsedel ar ogiltig enligt 14 kap. 4 § lagges 
valsedeln tillbaka i kuvertet. 

4. Val sedlar sam lagts tillbaka i sina kuvert enligt punkterna 2 och 3 
laggs darefter in i sarskilda omslag, som tillsluts. Varje omslag fOrses med 
anteekning om det antal kuvert som omslaget innehAller. 

5. Ovriga valsedlar ordnas i grupper efter partibeteekning. Antalet val
sedlar inom varje grupp raknas och antalet anteeknas i protokollet. Valsed
larna lagges darefter partivis in i siirskilda omslag. PA omslagen anteeknas 
vilkct partis valsedlar omslaget innehAller oeh valsedlamas antal. 

6. De sarskilda omslagen f6rses med uppgift om valdistriktet oeh fOrseg
las. Lag (1985: 203). 

7 § Protokollct underskrives av ordfOranden oeh tvA av de narvarande 
valfOrrattarna. Darmed ar fOrrattningen avslutad. 

Omedelbart darefter sands rostiangd, protokoll oeh de sarskilda kuvert 
oeh omslag som avses i 3, 5 oeh 6 §§ till valnamnden. Sker insandandet 
med posten, skall fOrsandelsen anordnas sam vardepost. Lag (1982: 41 1). 

8 § Det Migger valnamnden all se till all samtiiga handlingar sam avses i 
7 § kommit in till namndcn oeh alt, om sA ej ar fallet, infordra det som 
fatlas. 

Valnamnden behAlier rostiangderna oeh vidarebefordrar omgAende ov
rigt material till lansstyrelsen. Sker oversandandet med posten skall fOr
sandelsen anordnas som vardepost. 



Val/ag /3 - I4 kap. 33 

Preliminiir riislriikning has valniimnden 

9 § Vid offenllig f<irrattning som pAborjas sA snart det kan ske, dock 
tidigast onsdagen efter valdagen, granskar valnamnden de f<insterkuvert 
som kommit in till namnden och behAllits dar samt kuvertens innehAlI. 
Darvid ager 3 - 5 §§ motsvarande tillampning. PA samma satt granskar 
namnden de fOnsterkuvert som valfOrrattama har lagt At sidan eoligt 3 och 
5 §§. Godkanda val- och innerkuvert laggs i uroor. For varje val och 
valkrets anviinds en uma. I samband med aU kuvert Higgs i uman anteck
nas vid valjarens Damn i rostUingden aU han utovat sin rostratt. 

Avgivna roster raknas. Darvid ager 6 § motsvarande tillampning. Lag 
(1987: 1334). 

10 § Kommer f<insterkuvert in efter f<irrattningens borjan, lagges det utan 
vidare Mgard At sidan. Kuvert som lagts At sidan lagges darefter in i ett 
eller flera sarskilda omslag som f<irseglas och f<irses med anteckning om 
innehAlIet. Lag (1987: 1334). 

11 § Over f<irriittning som avses i 9 § f<ires protokoll enligt formular som 
fastsUilles av centrala valmyndigheten. Nar fOrriittningen slutfOrts, sander 
valnamnden omgAende rostHingder, protokoll samt iordningsHillda 
kuvert och omslag tilliansstyreisen. Sker oversiindandet med posten, skall 
fOrsandelsen anordnas som vardepost. 

14 kap. Slutlig sammanriikning och mandatliirdelning 

AI/manna bestammelser 

1 § Den slutliga sammanriikningen verksUilles av Hinsstyrelsen vid offent
lig f<irrattning som pAborjas sA snart det kan ske. Lansstyrelsen skall 
kungora tid oeh plats fOr sammanrakningen. I kungorelsen anges i vilken 
ordning sam de olika valen kommer aU raknas, om hinder ej mOter. 
Kungorelsen skall anslAs pA kommunernas anslagstavlor samt senast dagen 
fOre sammanrakningens borjan infOras i ortstidning inom lanet. 

Fore sammanrakningens borjan skall lansstyrelsen ha tillseu att de 
handlingar sam behovs fOr sammanrakningen har kommit in frAn val
namnden i den kommun sammanrakningen avser. Ar inkomna handlingar 
ofullstandiga eller ej i behorigt skick, skall lansstyrelsen infordra det som 
faltas eller, om det behovs, inhamta uppgift om anledningen till att hand
lingarna ar ofullstandiga eller ej i behorigt skick. Lag (1977: 712). 

2 § Vid den slutliga sammanrlikningen provar llinsstyrelsen valsedlamas 
giltighet och meddelar de beslut sam denna provning oeh de vid rostning
en rorda protokollen roranleder. 

Har avgivna val sedlar ej fOrvarats pA fOreskrivet saU, skall de fOrklaras 
ogiitiga, om det ej kan antagas aU obehorig Atgard ej vidtagits med demo 

Over fOrrattning hos lansstyrelsen fOres protokoll enligt formular sam 
faststalles av centrala valmyndigheten. 



34 Val/ag /4 kap. 

3 § I frAga om riksdagsval bestammer lansstyrelsen ordningen mellan 
kandidatnamnen pA partiemas valsedlar i valkretsen i den utstrackning 

som behovs fdr utseende av riksdagsledamoter och ersattare fOr demo 
I frAga om landstings- oeh kommunfullmaktigval fOrdelar lansstyrelsen 

mandaten mellan partierna. Uinsstyrelsen faststaller aven fOr varje val
krets vilka personer som skall erhAlla mandaten som ledamOter samt ulser 
suppleanter fOr landstingsledamoter oeh kommunfullmaktige. 

Forrattningen skall genomfdras utan drojsmA1. Vid avbrott i fdrrattning
en skall valsedlama oeh ovriga valhandlingar laggas i sakert fOrvar. Innan 
fOrrattningen Aterupptages, skalliansstyreisen se till att obehorig Atgard ej 
vidtagits med valhandlingarna. Lag (1982: 411). 

4 § Valsedel ar ogiltig, om den 
I. saknar partibeteekning eller upptager mer an en partibeteekning, eller 
2. ar fOrsedd med kanneteeken som uppenbarligen blivit anbragt pA 

valsedeln med avsikt. 
Finns i ett valkuvert mef an en valsedel, aT valsedlarna ogiitiga. InnehAI

ler valkuvertet tvA eller tre valsedlar oeh bar alia samma partibeteekning, 
skall dock en valsedel raknas som giltig. Uppvisar i sAdant fall valsedlama 
olikheter i frAga om kandidatnamn, skall namnen pA sedlama anses obe
finUiga. Lag (1975: 310). 

5 § Utover vad som galler enligt 4 § andra styeket skall namn pA valsedel 
anses obefintligt, 

I. om kandidaten ej aT val bar eller del ej framgAr klart vern som avses, 
2. om ordningen mellan narnnet oeh annat Damn ej framgAr klart eller 
3. om valsedeln galler registrerat parti, fOr vilket anmaits kandidater 

enligt 5 kap. 8 §, och valsedeln ej som fOrsta namn upptager namnet pA 
nAgon av de anmalda kandidaterna. 

Vid bedomning enligt fdrsta styeket 3 av vilket namn som ae det fOrsta 
skall namn ej anses abefintligt darfae aU kandidaten har avlidit eller visat 
sig ej vara valbar. Lag (1975: 310). 

Riksdagsvalet 

6 § Ordningen mellan kandidatnamnen inom vaIje parti faststalles genom 
sarskilda utrakningar. Vid varje utrakning galler valsedel endast fOr ett 
namn. 

Vid den farsta utrakningen giiller valsedel fOr det namn sam stAr fOrst pA 
sedeln. Valsedlar med samma fOrsta namn bildar en grupp. Varje grupps 
rostetal raknas fram. Rostetalet ar lika med det antal valsedlar som ingAr i 
gruppen. Samma tal ar ocksA jamfOrelsetal fOr det namn som stAr fOrst pA 
gruppens valsedlar. Det namn vars jamfdrelsetal ar storst fAr den fdrsta 
platsen i ardningen. 

Vid vaIje fOljande utrakning galler valsedel fOr det namn som stAr fOrst 
pA sedeln, varvid bortses frAn namn som redan fAtt plats i ordningen. Den 
eHer de grupper, vilkas val sedlar vid niirmast fdregAende utrakning giillde 
fdr det namn sam fiek plats i ordningen, uppJoses aeh ordnas i nya 
grupper, sA att valsedlar som vid den pAgAende utrakningen galler fOr ett 



och samma namn bildar en grupp. Ovriga befintliga grupper behAlles 
daremot ofOrandrade. For varje nybildad grupp rliknas rostetalet fram. 
Rostetalet ar lika med det antal valsedlar som ingAr i gruppen. For samtli
ga namn, som deltager i utrakningen, berliknas rostetal och jamfOrelsetal. 

Rostetalet fOr ett Damn aT lika med rostetalet fOr den grupp cller det 
sammanlagda rostetalet fOr de grupper vilkas valsedlar galler fOr namnet. 
lamfdrelsetalet fOr ett namn aT lika med dess rostetal, om icke grupp av 
val sedlar som giUler fOr namnet deltagit i besattandet av fOrut utdelad 
plats. Om detta ar fallet, erhAlles namnets jamfdrelsetal genom aU dess 
r6stetal delas med det tal som motsvarar den del gruppen tagit i besattan
det av plats eller platser som utdelats (gruppens platstal), okat med I, eller, 
om flera grupper av valsedlar, sam gliller fOr namnet, deltagit i besattandet 
av fOrut utdelad plats, med dessa gruppers sammanlagda platstal, okat 
med I. Platstalet fOr en grupp beraknas sAlunda att gruppens rostetal delas 
med det storsta jamfOrelsetaiet vid utrakningen narmast fOre gruppens 
bildande. BrAktal, som uppkommer vid delning, beraknas med tvA deci
maier. Den sista decimalsiffran fAr ej hojas. 

Det namn, vars jamfOrelsetal ar storst, fAr nasta plats i ordningen. 
Mellan Iika tal avgores fOretradet genom lottning. 

7 § For varje namn som erhAllit plats i ordningen enligt 6 § bestammer 
lansstyrelsen i erforderlig utstrackning genom sarskilda sammanrakningar 
inom det parti som namnet tillhor sarskild ordning mellan namnen pA 
partiets valsedlar fOr utseende av ersattare. 

Ersattare utses pA grundval av de valsedlar som gallde for namnet, nar 
det erholl plats i ordningen enligt 6 §. Vid denna utrakning galler varje 
valsedel som hel rost. Med iakttagande av att namn pA den sam redan fAtt 
plats i den sarskilda ordningen anses som obefinUigt skall rostvardet 
tillgodoraknas det namn som stAr rramst pA sedeln. Den som fAr hogsta 
rostetalet erhAller plats i den sarskilda ordningen. Mellan lika tal avgores 
fOretriidet genom lottning. Lag (1975: 1105). 

8 § Sedan de i 6 och 7 §§ fOreskrivna Atgardema vidtagits, lagges valsedlar
na in i sarskilda omslag, de godkanda fOr sig och de ogiltiga fOr sig. 
Omslagen fdrsegias. Valsedlarna fOrvaras till utgangen av den tid fOr 
vilken valet galler. 

Forrattningen avslutas genom att protokollet Hises upp. Protokollet san
des genast till centrala valmyndigheten. Lag (1978: 907). 

9 § Celltrala valmyndigheten fOrdelar mandaten i riksdagen pA grundval 
av protokollen frAn lansstyrelserna och med tillampning av 3 kap. 6 - 8 §§ 
regeringsformen. 

Vid mrdelningen av de fasta valkretsmandaten enligt 3 kap. 8 § fOrsta 
stycket regeringsformen tilldelas mandaten ett efter annat det parti sam fOr 
varje gAng uppvisar det storsta jiimf6relsetalet. JamfOrelsetalet beriiknas, 
sA Hinge partiet annu ej tilldelats nAgot mandat, genom att partiets rostetal 
i valkretsen delas med 1,4. Darefter erhAlles jamforelsetalet genom att 
partiets rostetal delas med det tal som ar I hogre an dubbla antalet mandat 
som redan tilldelats partiet i valkretsen. 

Vallag 14 kap. 35 
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Vid besHimmandet av det sammaniagda antal mandat i riksdagen som 
parti skall ha enligt 3 kap. 8 § andra stycket regeringsfortnen fOr att bli 
proportioneilt representerat tiJUimpas fOrdeiningsregein i andra stycket pi\ 
hela riket som en valkrets. Varje parti tilldelas sA mAnga utjamningsman
dat som behovs fOr att detta antal skall uppn~s. 

A v de utja.mningsmandat som eU parti har erhAllit tillfdrs del fdrsta den 
valkrets dar partiet efter fdrdelningen av de fasta valkretsmandaten uppvi
sar storTe jamfOrelsetal an i ovriga valkretsar. AterstAende utjamnings
mandat tillf6rs ett efter annat den valkrets dar partiet fOr varje gAng 
uppvisar storstjamfdreisetai vid fortsatt tilliimpning av fordelningsregeln i 
andra stycket pA partiets rostetal i valkretsarna. I en valkret~ dar partiet 
iDte har erhAliit nfigot fast valkretsmandat ar dock jamfOrelsetalet vid 
tilldelningen av det fOrsta utjamningsmandatet lika med partiets rosteta1. 

Har parti i nAgon valkrets erhAllit flera mandat an antalet pa. partiets 
valsedlar upptagna namn, flyttas overskjutande mandat, med motsvaran
de tillampning av Garde stycket, till annan valkrets dar partiet deltager i 
fOrdelningen av fasta valkretsmandat. Kan mandat ej besattas genom 
tiIHimpning av detta fOrfarande, skall det vara obesatt under den tid fOr 
vilken valet giiller. 

Mellan lika tal avgores fOretradet genom lottning. Lag (1988: 16/). 

10 § Centrala valmyndigheten faststaller p~ grundval av protokollen fr~n 
lansstyrelserna vilka personer som skall erhAlla mandaten som ledamOter. 

Har lansstyrelsen ej bestamt ordning mellan sA mAnga namn som behovs 
fOr att de mandat som eU parti erhAliit i valkretsen skall kunna besattas 
med ledamoter, skall lansstyrelsen pA anmodan av eentrala valmyndighe
ten vid ny fOrrattning bestamrna ytterligare namn i ordningen. SAdan 
fOrrattning skall kungoras enligt I §. 

Har kandidat fAU plats i ordning i mer an en valkrets eller fOr mer an ett 
parti och skulle han till fOljd darav erhAlla mandat i mer an en valkrets 
eller fOr mer an ett parti, skall han tilltrada det mandat fOr vilket hans 
jamfOrelsetal ar storst. Mandat som kandidat ej tilltrader tillfaller den som 
star frarnst i den fOr kandidatens namn enligt 7 § bestamda sarskilda 
ordningen. Darvid bortses frAn namn pA den som redan valts tilliedamot. 
Har till fOljd av denna paragraf tv~ eller flera mandat ej tilltratts, tillsatts 
de ett och ett alit efter storleken p~ jamfOrelsetalen fOr namnen enligt 6 §. 
Lag (1975: 1105). 

11 § Sedan mandaten besans med ledamoter, utser centrala valmyndigbe
ten ¢ grundval av den enligt 7 § bestamda ordningen mellan kandidat
namnen fOr varje ledamot lika manga ersattare som ledamotens parti fAU 
mandat i valkretsen. Minst tre ersattare skall dock alltid utses fOr varje 
ledamot. Vid utseende av ersaUare skall bortses frAn namn pA den sam 
valts till ledamot. 

Finns ej n~gon som enligt fOrsta stycket kan utses till ersattare, skall den 
kandidat inom valkretsen, som enligt 6 § stAr i tur aU erhAlla mandat fOr 
partiet, utses till ersattare fOr ledamoten. Finns ej nAgon sAdan kandidat pA 
partiets valsedlar, skall centrala valmyndigbeten med tillampning av 9 § 
fernte styeket bestamma annan valkrets, frAn vilken ersattaren skall utses, 
oeh dar till ersattare utse den sam stAr narmast i tur aU erh:\lIa mandat fOr 



partie!. For led arnot fM finnas endast en ersattare enligt detta styeke. 
Fi'ons ej nAgon som sA lunda kan utses till erstittare, skall diirvid bero. 

Om del beh5ys, skall lansstyrelsen pa. anmodan av centrala valmyndig
heten vid ny fOrrattning faststalla ordning enligt 6 oeh 7 §§ mellan namnen 
p~ partis valsedlar. SMan fOrrattning skall kungoras enligt I §. Lag 
(1974: 2/5). 

12 § Nar mandaten fOrdelats mellan partierna och besatts med ledamoter 
samt ersattare utsetts, tillkannager centrala valmyndigheten valets utgAng 
genom kungorelse i Post- och Inrikes Tidningar. Diirmed ar valet avslutat. 
De handlingar som ror valet lagges i sakert fOrvar och bevaras till utgAngen 
av den tid valet galler. 

13 § Har ledamot av~tt fOre utg~ngen av den tid fOr vilken han blivit vald, 
ulser centrala valmyndigheten pa. anmaian 3V riksdagens tal man till ny 
ledamot i den avgAngnes stalle den ersattare som enligt den mellan ersat
larn3 bestamda orctningen stAr i Wr aU intriida. Kan mandatet ej besattas 
med crsattare. skall del vara obesatt under Aterstoden av valperioden. 

Har till ny ledamot utsetts den som enligt II § andra stycket varit utsedd 
till ersattare fOr den avgA.ngne ledamoten, utses ersattare fOr honom enligt 
II §. Har mandatet flyUats fr~n en valkrets till en annan, skall darvid 
anses som om mandatet vid valet tilldelats sistnamnda valkrets. Ersattare 
fOr annan ledamot, som tratt i stallet fOr avgA.ngen ledamot, ar de ovriga 
personer som skulle ha varit ersattare fOr den avgAngne ledamoten. Lag 
(1974: 2/5). 

14 § P~ anmalan av riksdagens tal man utser eentrala valmyndigheten med 
tillampning av II § om mojligt tv~ nya ersattare, om 

I. antalet ersattare fOr en riksdagsledamot har ~tt ner till halften eller 
darunder av det vid valet utsedda antalet genom att ersattare har utsetts 
till ordinarie ledamot eller har aVgAtt av annan orsak, cHer 

2. antalet ersattare inte ar tillraekligt fOr att ersattare skall kunna intrada 
i ledamots stalle enligt fOreskriftema i regeringsformen och riksdagsord
ningen. Lag (1979: / /0/). 

14 • § Centrala valmyndigheten utf.rdar kungorelse i Post- oeh Inrikes 
Tidningar om utgAngen av fdrrattning som avses i 13 eller 14 §. Forratt
ningen ar darrned avslutad. Lag (1974: 2/5). 

Landstings- och kommunJul/miiktigvalen 

15 § Ordningen mellan kandidatnamnen inom varje parti faststalles ge
nom sarskilda utrakningar. Vid varje utrakning galler valsedel endast fOr 
ett namn. Vid faststallande av ordningen mellan namnen fdrfares i enlig
het med 6 § andra-femte styekena. Lag (1975:474). 

15 B § Mandaten i landstinget fdrdelas mellan partier. Endast parti som 
har fAu minst tre procent av rOsterna i hela landstingskommunen ar 
beraltigat att deltaga i fOrdeiningen av mandaten i landstinge!. Lag 
(1977: /87). 

Val/ag 14 kap. 37 
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IS b § De fasta valkretsmandaten i landstinget fdrdelas fdr varje valkrets 
proportionellt mellan partierna p:\ grundval av valresultatet i valkretsen. 
Harvid tilldelas mandateD, ctt efter annat, del parti som fdr varje gAng 
uppvisar det stOrsta jamfdrelsetalet. Jamfdrelsetalet beraknas, sA Hinge 
partiet annu ej tilldelats nAgol mandat, genom aU partiets rostetal i val-

" kretsen delas med 1,4. Darefter erh:\Jles jamfdrelsetalet genom aU partiets 
rostetal delas med det tal som ar I hogre an det dubbla antalet av de 
mandat som redan tilldelats partiet i valkretsen. 

Utjamningsmandaten fdrdelas mellan partiema sA, att fdrdelningen av 
alia mandat i landstinget blir proportion ell mot partiemas rostetal i hela 
landstingskornmunen. Vid bestammandet av del sammanlagda antal man
dat i landstinget som parti skall ha fdr att bli proportionellt representerat 
tillampas fdrdelningsregeln i fdrsta styeket pA hela landstingskommunen 
som en valkrets. Varje parti tilldelas sA mAnga utjamningsmandat som 
behovs fdr att detta antal skall uppnAs. 

Har parti vid fOrdelningen av de fasta valkretsmandaten erhAllit flera 
mandat an som motsvarar den proportionella representationen i lands
tinget fOr partiet enligt andra stycket, bortses vid fOrdelningen av utjam
ningsmandaten frAn partiet och de fasta valkretsmandat det har erhAllit. 

A v de utjamningsmandat som ett parti har erhAllit tillfOrs det fOrsta den 
valkrets dar partiet efter fdrdelningen av de fasta valkretsmandaten uppvi
sar storre jamfOrelsetal an i ovriga valkretsar. AterstAende utjamnings
mandat tillfOrs ett efter annat den valkrets dar partiet fOr varje gAng 
uppvisar storstjamfOrelsetal vid fortsatt tillampning av fOrdelningsregeln i 
fOrsta stycket pA partiets rostetal i valkretsarna. I en valkrets dar partiet 
inte har erhAllit nAgot fast valkretsmandat ar doek jamfOrelsetalet vid 
tilldelningcn av det fOrsta utjamningsmandatet lika med partiets rostetal. 

Har parti i nAgon valkrets erhAJlit flera mandat an antalet pA partiets 
val sedlar upptagna narnn, flyttas overskjutande mandat, med matsvaran
de tillampning av Ijarde stycket, till annan valkrets. Kan mandat ej besat
tas genom tillampning av detta fdrfarande, skall det vara abesatt under 
den tid fOr vilken valet galler. 

Mellan lika jamfOrelsetal avgores fdretradet genom lottning. Lag 
.. (1988: 161). 

;115 c § For varje mandat som ett parti har erhAllit i landstinget utses en 
::landstingsledamot. Den fOrsta platsen sam tilldelats parti bcsattes med 
;:den kandidat som stAr framst i den enligt 15 § bestamda ordningen mellan 
!;namnen, den andra med den kandidat som darefter stAr narmast i ordning
en och sA vidare efter samma grund. Lag (1977: 187). 

,IS d § Mandaten i kommunfullmaktige fordelas fdr varje valkrets propor
'itionellt mellan partierna pA grundval av valresultatet i valkretsen. Harvid 
tilldelas mandaten, ett efter annat, det parti som fOr varje gAng uppvisar 
,del storsta jamfOrelsetalet. lamfdrclsetalet beraknas, sA lange partiet annu 
'ej tilldelats nAgot mandat, gen,om att partiets rostetal i valkretsen delas 
med 1,4. Darefter erhAlls jamfOrelselalet genom att partiets rostetal delas 

':med del tal som ar I hogre an det dubbla antalet av de mandat som redan 
har tilldelats partiel i valkretscn. 
i 



For varje mandat som ett parti har erhG.lIit i kommunfullmaktige utses 
en fullmaktig. Det fOrsta mandatet som har tilldelats ett parti besiitts med 
den kandidat som st~r framst i den ordning som har faststallts enligt 15 §, 
det andra med den kandidat som darefter st~r narmast i ordningen oeh s~ 
vidare efter samma grund. 

Har ett parti erhAllit flera mandat an vad sam motsvarar antalet namn 
p~ partiets valsedlar, skall overskjutande mandat vara obesatt under den 
tid fOr vilken valet galler. Ar kommunen indelad i valkretsar, skall dock 
overskjutande mandat nyttas till annan valkrets med tillampning av 15 b § 
fjarde styeket. Kan mandatet inte besiittas genom detta fOrfarande, skall 
det vara obesatt under den tid fOr vilken valet galler. 

Mellan lika jamfOrelsetal avgores fOretriidet genom lottning. Lag 
(J982:41/). 

16 § Har en kandidat vid landstings- eller kommunfullmaktigval ffitt plats 
i ordning i mer an en valkrets eller for mer an ett parti och skulle han till 
fOljd darav erh~lla mandat i mer an en valkrets eller fOr mer an ett parti, 
skall han tilltrada det mandat, fOr vilket hansjlimfOrelsetal ar storst. 

Pfi grundval av de valsedlar som gallde fOr kandidatens namn nar detta 
erholl plats i ordningen faststalles vid ny sammanrakning vern som skall 
erhAlla mandat som kandidaten ej tilltrader. Vid denna utrakning giiller 
varje valsedel som hel rost. Med iakttagande av att namn pA kandidat som 
redan tilltriitt mandat fOr partiet anses som obefinUigt skall rostvardet 
tillgodoriiknas det namn som stAr framst p~ sedeln. Den som f~r hogsta 
rostetal erMller mandatet. Mellan lika tal avgores fOretriidet genom lott
ning . 
. Har till fOljd av denna paragraftv~ eller nera mandat ej tilltrlitts, tillsiitts 

de ett oeh ett alit efter storleken p~ jlimfOrelsetalen fOr namnen enligt 6 §. 
Lag (/982:41/). 

17 § Nlir mandaten i land sting oeh kommunfullmaktige fOrdelats mellan 
partier och besatts med ledamoter, skalliansstyreisen utse suppleanter for 
landstingsledamoter och kommunfullmiiktige. Lag (/982: 4//). 

18 § For landstingsledamoter utses suppleanter pA fOljande satt. 
For varje landstingsledamot gores inom det parti, fOr vilket han blivit 

vald, lika mAnga nya sammanrakningar, dock minst tre, som partiet erhAI
lit platser. Vid varje sammanrakning ager 16 § andra stycket motsvarande 
tillampning. 

Kan fOreskrivet antal suppleanter icke utses enligt andra stycket, skall 
diirvid bero. Lag (J977: /87). 

19 § For kommunfullriiiiktige utses suppleanter p~ fOljande slitt. 
For varje ledamot gors en sammanrakning inom del parti, fOr v{lket han 

har blivit vald. Vid varje sammanriikning tas hiinsyn endast till de val
sedlar som upptar ledamotens namn och som pA grund harav gallde fOr 
delta namn, nar det tick plats i ordning. Varje valsedel galler som hel rost. 
Med iakttagande av att namn pfi kandidat som har blivit genom valet 
utsedd till Icdamot skall anses som obefinUigt tillgodoriiknas rostviirdet 

Vallag /4 kap. 39 
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det namn som stAr framst pA sedeln. Den som fAr hogsta rostetalet ar 
utsedd till suppleant fOr den ledamot som sammanrakningen avser. Mel
Ian lika tal avgors fOretradet genom lottning. 

Om det an tal suppleanter som har utsetts enligt andra stycket ae mindre 
an det antal som kommunfullmaktige har bestamt enligt 2 kap. 2 § kom
munallagen (1977: 179) och samma suppleant har utsetts fOr tre eller nera 
ledamoter. gors ytterligare en sammanrakning fOr var och en av dessa 
ledamoter. Dafvid skall aven Damn pi kandidat som har blivit genom 

.' valet utsedd till suppleant fOr den ledamot som sammanriikningen avser 
anses som obefintligt. I ovrigt fOrfars pA satt som anges i andra styeket. 

Om antalet suppleanter fortfarande ae mindre an det antal som kom
munfullmaktige har bestiimt enligt 2 kap. 2 § kommunallagen och samma 
suppleant har utsetts fOr fern eller flera ledamoter, gors ytterligare en 
sammanrakning fOr var och en av dessa ledamoter. 

Darefter gors pA motsvarande satt successivt ytterligare sammanriik
pingar fOr de ledamoter vilkas suppleanter har utsetts fOr sju eller flera 
ledamoter, nio eller flera led.moter, och sA vidare, sA lange antalet sup
'pleanter ar mindre an det antal som kommunfullmaktige har bestamt 
enligt 2 kap. 2 § kommunallagen. 

Kan nAgon sllppleant fOr en viss ledamot iote utses enligt andra - femte 
styekena, utses ingen suppleant fOr den ledamoten. Lag (1982:41 I). 

20 § Nar liinsstyrelsen fOretagit de Atgarder som fOreskrives i 15, 15 b - 15 
d, 16, 18 oeh 19 §§, lagges valsedlarna in i siirskilda omslag, de godkanda 
fOr sig oeh de ogiltiga fOr sig. Omslagen fOrsegias. Valsedlarna fOrvaras till 
~tgAngen av den tid valet galler. 

Valets utgAng kungores genom upplasning av protokollet. Darmed ar 
valet avslutat. Lag (1978: 907). 

21 § Om mindre an half ten av det bestiimda antalet landstingsledamoter 
eller kommunfullmiiktige har blivit utsedda vid valet, skall lansstyrelsen 
anmala detta till valprovningsnamnden. Lag (1987: 1334). 

22 § Har en ledamot av landsting eller kommunfullmaktige avgAtt fOre 
utgAngen av den tid fOr vilken han blivit vald, skall lansstyrelsen pA 
anmalan av landstingets respektive kommunfullmaktiges ordfOrande till 
ordinarie ledamot inkalla den suppleant som enligt den mellan supplean
t~rna bestamda ordningen stAr i tur att intrada. 

Finns ej nAgon som enligt fOrsta stycket kan inkallas till ordinarie 
ledamot, skall lansstyrelsen vid offentlig fOrrattning genom ny sam man· 
dkning iDom del parti fOr vilket den avgAngne blivit vald utse eftertradare 
fOr honom. Vid den nya sammanrakningen tillampas 15 b, 15 e oeh 16-
18 §§ nar det galler eftertradare fOr landstingsledamot oeh 15 d, 16, 17 oeh 
19 §§ nar det galler eftertradare fOr fullmaktig. 

,Finns ej nAgon som kan utses till eftertradare fOr landstingsledamot eller 
fu.\lmaktig, utses ingen eftertradare. Lag (1982: 4 I I). 

23 § Har en suppleant fOr landstingsledamot eller fOr fullmaktig intratt 
som ordinarie ledamot eller avgAtt som suppleant av annan orsak, skall 



Val/ag 14-15 kap. 41 

lansstyreisen pA anmalan av landstingets respektive kommunfullmaktiges 
ordforande vid offentlig fOrrattning utse ytterligare en suppleant fdr varje 
berord ledamot. Ytlerligare suppleant fOr fullmaktig skall dock utses en
dast om antalet suppleanter ar mindre an det antal som fullmaktige har 
bestamt. Vid den nya sammanrakningen tillampas 18 § nar det galler 
suppleanter fOr landstingsledamot och 19 § nar det galler suppleanter fOr 
fullmaktig. 

Finns ej nAgon som kan utses till suppleant fOr landstingsledamot eller 
kommunfullmaktig, skall darvid bero. Lag (1985: 203). 

24 § Med upplasning av protokollet ar fOrrattning som avses i 22 och 23 §§ 
avslutad. Efter sammanra.kningen skall valsedlama Aler Uiggas in i omslag 
pA satt som fOreskrives i 20 §. 

15 kap. Bevis, iiverklagande av val ocb fiirriittning, m, m. 

I § For den som blivit utsedd till ledamot av riksdagen eller till ersattare 
utfardar centrala valmyndigheten genast bevis darom. I beviset anges 
narnnet pA den som blivit utsedd samt tid, parti oeh valkrets som han 
blivit utsedd fOr. Bevis fOr ersattare skaU dessutom inneMlIa uppgift om 
den eller de ledamoter som han utsetts till ersattare for oeh, om flera 
ersattare utsetts fOr samma ledamot, ordningen mellan ersattarna. 

Som bevis galler utdrag ur protokoll eUer annan handling frAn fOrratl
ning vid vilken ledamoten eUer ersattaren blivit utsedd. Bevis skall tillstal
las den som blivit utsedd samt valprovningsnamnden oeh riksdagens tal
man. Lag (1974: 215). 

2 § For den som blivit utsedd tilliedamot av landsting eller kommunfull
ma.ktige eller till suppleant utfardar lansstyrelsen genast bevis darom. I 
beviset anges namnet pA den som blivit utsedd samt tid, parti och, i 
fOrekommande fall, valkrets fOr vilken han blivit vald. 

Som bevis gaUer utdrag ur protokoll eller annan handling frnn fOrratl
ning vid vilken ledamoten eller suppleanten blivit utsedd. Bevis skall 
tillstallas den som blivit utsedd samt landstinget respektive kommunen. 
Lag (l974:215). 

3 § Valprovningsniimnden skall granska bevis fOr riksdagsledamot och 
ersattare och darvid prova om beviset blivit utrardat i enlighet med I §. 
Granskningen skall vara avslutad senast dagen innan den riksdag till 
vilken valet skett samlas till riksmote eller, i frAga om bevis som kommer 
in till valprovningsnamnden medan riksmote pAgAr, sA snart det kan ske. 
Berattelse om granskningen skall ofOrdrojligen overlamnas till riksdagens 
talman. Lag (1974: 215). 

4 § Beslut, varigenom centrala valmyndigbeten eller lansstyrelsen har 
faststaUt utgAngen av val eller av sMan fOrriittning som avses i 14 kap. 13, 
14, 22 eller 23 §, tlr overklagas hos vaiprovningsnamnden. 

Ett beslut fIlr overklagas av den som enligt rostiangd var rostberattigad 
vid valet samt av den som enligt beslut av lansstyrelsen over anmarkning 
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mot rostlangden var utesluten frAn rostratt. Det fAr ocksA overklagas av ett 
parti som har deltagit i valet. 

Skrivelsen med overklagandel skall ges in lill beslulsmyndighelen och 
vara myndighelen lill handa inom lio dagar efter del att valel eller fOrratt
ningen avslutades. Har skrivelsen kommit in till vaiprovingsniimncten fOre 
overklagandelidens ulgAng, skall den omslandighelen att inlagan kommil 
in lill beslulsmyndighelen fOrSI darefter dock inle fOranleda att overkla
gandet iDte tas upp till provning. Valprovningsnamnden provar om 
skrivelsen har kommit in i ratt tid. 

Snarasl mojligl efler overklagandelidens ulgAng skall beslulsmyndighe
I ten samtidigt kungora samtliga overklaganden och sanda skrivelsema till 
valprovningsnamnden. Om etl 6verklagande avser riksdagen, inrors kun

:gorelsen i Post- och Inrikes Tidningar. Om etl overklagande avser lands
ting eller kommunfullmaktige, inrors kungorelsen i ortstidning inom 

'landstingskommunen respektive kommunen. I kungoreisen anges viss kart 
tid inom vilken fOrklaring over overklagandena skall ha kommit in till 
valprovningsnamnden. Beslulsmyndighelen skall dessulom skyndsaml in
komma till valprovningsnamnden med yttrande over overklagandena. 
Beslammelserna i 27 och 28 §§ fOrvallningslagen (1986: 223) om omprov
ning av beslul skall inle tillampas. 
, Overklagande av beslut, varigenom utgAngen av val i hela riket av 
landstingsledamoter eller kommunfullmaktige har faststallts, pro vas av 
valprovningsnamnden i den sammansattning denna hade vid tiden fOr 
valet. Lag (1987: 1334). 

5 § Den som viII overklaga har raIl att hos beslulsmyndighelen genasl fA 
'~tdrag ur protokoll eller annan handling over f6rrattningen. Lag 
(1987: 1334). 

6 § Finner valprovningsnamnden i arende enligl 4 § behovligl att nAgon 
hores som vittne vid domstol, kan namnden fOrordna att vittnesfOrhor 
skall aga rum vid all man underratt. 
" I frAga om bevisupPlagning enligl fOrsla slyckel giiller 35 kap. 10 och 
II §§ rattegAngsbalken i lilUimpliga delar. Ersiittning lill vittne ulgAr av 
~Ilmanna medel. Kostnaden harf6r skall stann a pA statsverket. 

SlatIiga och kommunala myndigheler skall lamna valprovningsniimn
den de upplysningar och yttranden som den begiir. Lag (1982: 411}. , 

7 § Har i den verksamhet fOr fOrberedande och genomfOrande av val, fOr 
yilken en myndighet svarar, f6rekommit avvikelse frAn fOreskriven ord· 
ning eller har nAgon hindrat rostningen, fOrvanskat avgivna roster eller 
~Iillborligen verkal vid valel pA n~gol annal satt, skall valprovningsnamn
den, om del med fog kan anlas att vad som fOrekommil har inverkal pA 
valutgAngen, vid provning av ett overklagande upphava valet i den omfatt· 
ning som behovs och fOrordna om omval i valkrets. Kan rattelse Astad· 
kommas genom fOrnyad sammanrakning eHer annan sAdan mindre ingri. 
~ande Atgard, skall namnden dock i stallet fOr aU fOrordna om omval 
uppdra AI beslulsmyndighelen att vidla sAdan rattelse. 

Har vid fOrriittning som avses i 14 kap. 13, 14, 22 eller 23 § fOrekommil 



avvikelse friln fdreskriven ordning oeh ar det inte osannolikt att avvikelsen 
har inverkat pil utgilngen av fdrrattningen, skall valprovningsnamnden 
vid provning av ett overklagande upphava fdrrattningen oeh uppdra ilt 
beslutsmyndigheten att vidta den rattelse som behovs. 

Om en lansstyrelse har gjort anmalan enligt 14 kap. 21 §, skall valprov
ningsnamnden upphava valet och besluta om omval betraffande samtliga 
ledamoter oeh suppleanter i landstinget eller kommunfullmaktige. 

Om enligt nilgon bestammelse i lag ett vi sst beslut inte filr overklagas 
eller om det skall overklagas i sarskild ordning, fAr en omstandighet som 
avses med beslutet inte a.beropas vid ett overklagande sam avses i denna 
paragraf. 

f 4 kap. 6 §, 8 § tredje styeket oeh 18 § fOrsta styeket finns bestammelser 
om talan i sam band med ett overklagande av val mot en lansstyrelses 
beslut over anmarkning mot rostlangd eller om rattelse av all man rost· 
langd. Lag (1987: 1334). 

8 § Eu beslut varigenom nAgon har utseUs till ledamot av landsting eller 
kommunfullmaktige eller till suppleant galler aven om beslutet har over
kJagats. Utses med anledning av overklagandet nAgon annan till ledamot 
eller suppleant, galler del beslutet sa. snarl det val eller den fdrrattning 
varigenom han blivit utsedd har avslutats. 

I 3 kap. II § regeringsformen finns bestammelser om vad som sker nar 
ett beslut, genom vilket nAgon har utseUs tilliedamot av riksdagen eller till 
ersattare, har overklagats. 

Bestammelsema om inhibition i 29 § fOrvaltningslagen (1986: 223) galler 
inte beslut som sags i denna paragraf. Lag (1987: 1334). 

9 § Nar valprovningsnamnden avgor arende enligt denna lag skall namn
dens samtliga ledamoter vara narvarande. 

Namnden fAr uppdra At ordfOranden eller ersattaren fOr denne aU pA 
namndens vagnar i arenden av enklare beskaffenhet granska bevis fdr 
riksdagsledamot oeh ersattare fdr riksdagsledamot som utses under lopan
de valperiod med anledning av aU riksdagsledamot avgAtt eller ersaUare 
utsetts enligt 14 kap. 14 § denna lag. 

,Mot valprovningsnamndens beslut enligt denna lag fAr talan ej fOras. 
Lag (1987: 1334). 

VaJ/ag 15 kap. 43 
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Lag om brevriistning i Fiirbundsrepubliken Tyskland och 
Schweiz (SFS 1991: 189) 

1 § Vid 1991 Ars ordinarie val till riksdagen Deh det samtidiga valet av 
landstingsledamOter Deh kommunfullmaktige samt vid extra val till riks
dagen oeh folkomrostning som infaller fOre 1994 Ars motsvarande val fAr 
rostberattigade som vistas i Forbundsrepubliken Tyskland cller Schweiz 
rosta genom aU frAn samma land sanda sina valsedlar till valnarnnden med 
posten (brevrostning). 

Vid brevrostning tillampas bestammelserna i vallagen (1972: 620), om 
inte annat fOljer av denna lag. 

2 § Brevrostning skall gA till pA fOljande satt. 
Vliljaren Jagger fOr varje val sjalv in sin valsedel i ett innerkuvert. 

narvaro av tvA vittnen (agger han sedan in iordningsHiIlda innerkuvert i ett 
ytterkuvert fOr brevrostningsfdrsandelse Deh tillsluter detta. Darefter 
skriver vliljaren pA ytterkuvertet en fdrsakran pA heder Deh samvete aU 
han gjort pA delta salt Deh aU fOrsandelsen har stallts i ordning i Forbunds
republiken Tyskland respektive Sehweiz. Vidare anger han pA ytterkuver
tet dels den dag dA brevrostningsfOrsandelsen har gjorts i ordning, dels sitt 
personnummer. Vittnena intygar skriftligen att valjaren egenhandigt 
underteeknat fOrsakran samt aU de inte kanner till nAgot fOrhAllande som 
strider mot de uppgifter valjaren lam nat pA YUerkuvertet. Vittnenas adres
ser anges pA ytterkuvertet. Vittnena skall ha fyllt 18 Ar. Valjarens make 
eller barn eller makens barn flr inte vara vittne. 

Sedan brevrostningsfOrsandelsen har gjorts i ordning enligt andra stye
ket lagger va)jaren in fOrslindelsen tillsammans med sitt rostkort i ett 
omslagskuvert oeh tillsluter detta. Darefter lamnas f6rsandelsen fOr post
befordran till valnamnden i den kommun dar valjaren ar upptagen i 
allman rosUangd eller, om valjaren ar upptagen i sarskild rosUangd, till 
valnamnden i den kommun inom vilken den vallokal ar beJagen dar den 
sarskilda rosUangden enligt 4 kap. 20 § vallagen (1972: 620) skall finnas 
tillganglig. 

Vid val till riksdagen, vid val i hela landet av landstingsledamoter oeh 
kommunfullmaktige oeh vid en folkomrostning filr brevrostningsfOrsan
delsen vara' iordninggjord tidigast 24 dagar fOre valdagen oeh skall avges 
senast dagen fOre valdagen. Vid extra val till riksdagen oeh vid folkomrost
ning samtidigt med sAdana val fAr brevrostningsfOrsandelsen vara iord
ninggjord tidigast 20 dagar fOre valdagen. Forsandelsen skall anses avgiven 
den dag dA den ar poststampJad. Brevrostningst;"6rsandelsen bor lamnas fOr 
postbefordran i sA god tid att den kan beraknas vara valnamnden till 
handa senast andra dagen efter valdagen. 

3 § Vid varje tillfalle dA brevrostningsfOrsandelser kommer in till val
namnden skall antalet anteeknas i ett sarskilt protokoll. I vantan p~ den 
offentliga fOrrattningen fOr preliminar rostriikning skall fOrsandelsema 
fOrvaras pA ett betryggande saU. 

4 § Granskning oeh rostrakning skall i fr~ga om brevrostningsfOrsandelser 



ske vid den offentliga fOrriittning sam avses i 13 kap. 9 § vallagcn 
(1972: 620). Sedan de Atglirder som anges i samma paragrafs fOrsta styeke 
har vidtagits, skall brcvrostningsfOrsandelsema granskas pA fOljande satt. 

Granskningen inleds med atl inkomna omslagskuvert med brevrost
ningsfOrsandelser raknas, vareftcr antalet antecknas i protokollet. Darefter 
granskas omslagskuverten. Darvid kontrolleras att 

I. omslagskuvertet inte har blivit oppnat efter tillslutandet, 
2. omslagskuvertet har avlamnats for postbefordran i Forbundsrepubli

ken Tyskland eUer Sehweiz, 
3. brevrostningsfOrsandelsen inte har avgetts senare an dagen fOre val

dagen. 
I de faU dA de namnda kraven ar uppfyUda, behandlas omslagskuvertet 

pA det satt som fOreskrivs i 5 §. I annat faUlaggs omslagskuvertet At sidan. 
Omslagskuvcrt som har lagts At sidan laggs darefter in i ctt eller flera 
sarskilda omslag som fOrseglas och r6rscs med anteckning om innehAllet. 

5 § Nar kontroUen enligt 4 § ar avslutad, oppnas de omslagskuvert som 
inte har lagts At sidan. Darefter kontrolleras all 

I. omslagskuvertet innehAller valjarens rostkort, 
2. samma valjare inte har avgivit sAdant fOnsterkuvert sam avses i 13 

kap. 3 § fOrsta styeket vaUagen (1972: 620) eUer mer an en brevrostnings
forsiindelse, . 

3. valjaren ar rostberattigad i valdistriktet, 
4. valjaren inte rostat i vallokalen under valdagen. 
I de fall dA de namnda kraven ar uppfyUda, behandlas ytterkuvertet pA 

det satt som fOreskrivs i 6 §. I annat faU laggs ytterkuvertet tillsammans 
med valjarens rostkort Atcr in i omslagskuvertet, som laggs At sidan. 
Omslagskuvert som har iagts At sidan laggs darefter in i ett eller flera 
sarskilda omslag som fOrseglas och forses med anteekning om innehAUet. 

6 § Nar kontroUen enligt 5 § ar avslutad, granskas ytterkuverten tiU de 
valfOrsandelser som inte har lagts At sidan. Darvid kontrolleras atl fOrsan
delsen ar i fOreskrivet skick och har gjorts i ordning inom fOreskriven tid 
saml aU ytterkuvertet ar tillslutet. Darefter bryts ytterkuvertet. Inner
kuverten granskas. Darvid kontrolleras aU de ar av fOreskriven beskaffen
het, aU valjaren har stallt i ordning endast etl innerkuvert fOr varje val och 
aU innerkuverten inte ar fOrsedda med obehorig markning. Godkanda 
innerkuvert laggs i urnorna. I samband darmed antecknas vid valjarens 
namn i rostUingden aU han har utovat sin rostratt. 

Foreligger nAgon brist eller felaktighet j eU hanseende som valnamnden 
skaU kontrollera enligt fOrsta styeket. skall det eUer de bristfaUiga kuverten 
tillsammans med vliljarens rostkort och ytterkuvertet Ater Uiggas in i om
slagskuvertet. Detsamma galler, am etl innerkuvcrt ar tomt eller om del. 
inte klart framgAr atl etl kuvert innehAller en valsedcl. Omslagskuverten 
Iliggs i sin tur in i etl eller flera omslag som fOrseglas och fOrses med 
anteckning om innehAliet. 

Avgivna roster skall raknas tillsammans med de roster som avses i 13 
kap. 9 § andra styeket vallagen (1972: 620). 

Denna lag trader i kraft den I juli 1991 oeh gliUer tiU utglingen av Ar 
1994. 

Brevrostning 45 
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Lag om kyrkofullmiiktigval. m. m. (SFS 1972: 704) 

, Inledande bestiimmelser 

I § Denna lag giiller vid val av kyrkofullmaktige och av direktvalda kyr· 
korM. 

Vad som i lagen sags om fOrsamlingar skall tillampas ocksA pA kyrkliga 
samfalligheter dar kyrkofullmaktige skall utses. 

Vid val av ett direktvalt kyrkorM skall vad som i denna lag sags om 
.kyrkofullmaktige och kyrkofullmaktig tillampas pA kyrkorAdet respektive 
pA ledamot av kyrkorMet. Lag (1988: 1 95). 

,2 § For val enligt denna lag finns en central valmyndighet. Regeringen 
bestammer vilken myndighet som skall vara central valmyndighet. Lag 
(1974: 2/6). 

3 § Vid val i hela riket av kyrkofullmaktige ar valdag tredje sondagen i 
oktober. 

Vid val av kyrkofullmaktige som inte omfattar hela riket ar valdag den 
sondag som centrala valmyndigheten bestammer eOer samrAd med Hins
styrelsen. SAdant val fAr inte hAllas samtidigt med val av landstingsleda· 
mater eller kommunfullmaktige inom valdistriktet. Lag (1987: 1335). 

3 • § Om en andring i fOrsamlingsindelningen skall triida i kraft den 
januari Aret efter det Ar dA val i hela riket av kyrkofullmaktige ager rum, 
skall redan del valet avse fdrsamlingen enligt den oya indelningen. Lag 
(198 I: 526). 

Valkretsar. valdistrikt Deb valniimnd m. m. 

4 § Vid val av fullmaktige i fOrsamling skall varje fOrsamling utgora en 
valkrets. 

Vid val av fullmaktige i kyrklig samfallighet skall varje i samfalligheten 
ingAende fOrsamling eller sAdan grupp av fOrsamlingar som har bestamts 
enligt 4 a § tredje stycket utgora en valkrets. Stiftsstyrelsen fAr fOrordna att 
valbarheten skall vara inskrankt till valkretsen. Lag (1990: 297). 

4 • § I varje fOrsamling i en kyrklig samfallighet skall valjas en ledamot i 
samfallighetens fullmaktige. A v det AterstAende antalet ledamoter skall i 
varje fOrsamling vtlljas en ledamot fOr varje gAng som antalet rostberattiga
de i fOrsamlingen ar jamnt delbart med det tal som erMlIs, nar antalet 
rostberattigade i samfalligheten delas med det AterstAende antalet ledamO
ter i samfallighetens fullmaktige. Om det antalledamoter som skall utses 
enligt dessa regler inte uppgAr till det antal som har bestamts fOr samfallig· 
heten, skall fOr att detta antal skall kunna uppnAs de fOrsamlingar i vilka 
antalet rostberattigade mest overskjuter de tal som ar besUimmande fOr 
fullma.ktiges an tal iDom fOrsamlingama varn berattigade aU vaT fOr sig i 
ordning efter overskottens storlek valja ytterligare en ledamot. Ar over-
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skottstalen Iika fOr tvA eller flera fOrsamlingar, avgors fOretriidet genom 
lottning. 

Lansstyrelsen skall fOre maj mAnads utgAng det Ar dA val i hela riket av 
kyrkofullmaktige skall aga rum faststalla det antalledamoter i fullmaktige 
som varje fOrsamling skall utse enligt fOrsta styeket. 

Stiftsstyrelsen f1Ir besluta att alia eller vissa fOrsamlingar i samfalligheten 
skall fOras samman till en eller flera grupper vid tillampningen av fOrsta 
och andra styekena. Om sA har skett, skall det som sags i fOrsta och andra 
~tyekena om fOrsamling i stallet avse gruppen. Lag (1990: 297). 

4 b § Stiftsstyrelsens beslut enligt 4 § andra styeket om inskriinkt valbarhet 
och 4 a § tredje styeket om valkretsindelning fAr overklagas hos kammar
kollegiet av berorda fOrsamlingar, pastorat oeh flerpastoratssamfalligheter. 
Kammarkollegiets beslut f1Ir inte overklagas. Om arendet ar av principiell 
betydelse eller annars ar av sarskild vikt, f1Ir kammarkollegiet dock med 
eget yttrande overlamna det till regeringen fOr avgorande. 

Lansstyrelsens beslut enligt 4 a § andra styeket om antalet ledamoter i 
fullmaktige far overklagas hos valprovningsnamnden. ValprOvningsnamn· 
dens beslut fAr inte overklagas. Lag (1990: 297). 

5 § Yarje fOrsamling bildar ett valdistrikt. 
IngAr delar av fOrsamling i olika valdistrikt vid val till riksdagen, skall 

varje del bilda eget valdistrikt vid val av kyrkofullmaktige. Lansstyrelsen 
f1Ir dock fOrordna att sMana delar av fOrsamling tillsammans skall utgora 
ett valdistrikt. Innan beslut harom meddelas, skall fOrsamlingen oeh val
namnden beredas tillfalle att yttra sig. 

I frAga om beslut som avses i andra styeket ager 3 kap. 3 § liarde styeket 
och 6 § fOrsta styeket vallagen (1972: 620) motsvarande tiIHimpning. Lag 
(1981: 526}. 

6 § Uppgifter som enligt denna lag ankommer pA valnamnd fullgores av 
valnamnden i den kommun in om vii ken valdistriktet finns. I valdistrikt 
inom nybildad kommun fuIlgores uppgifterna av den valnamnd som ul
sells fOr den nybildade kommunen. 

Om valdistrikt omfattar delar av flera kommuner, fdrordnar Uinsstyrel
sen valnamnden i o:igon av kommunerna aU i frAga om valdistriktet 
fullgora de uppgifter som ankommer pA valnamnd. lonan beslut harom 
meddelas, skall fOrsamlingen oeh valnamnderna i kommunerna beredas 
tillfalle all yttra sig. 

7 § Bestammelserna om valfOrriillare i 3 kap. 4 och 5 §§ samt 6 § andra 
styeket vallagen (1972: 620) ager motsvarande tillampning vid val av kyr
kofullmiiktige. 

Riistliingd 

8 § Yid upprattandet av allman rostlangd skall utover vad som sags i 4 kap. 
vallagen (1972: 620) fOljande sarskilda bestammelser iakttagas. 

For den som den I JUDi enligt skattemyndighetens personband ej ar 
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medlem av svenska kyrkan eller som enligt personbandet tillhor icke
territoriell fOrsamling gores anteckning i rostHingden om detta fOrhAllan
·de. 

Omfattar valdistrikt, som avses i vallagen, tvc\ eller flera fOrsamlingar 
eller distrikt eller delar av fOrsamlingar eller distrikt vid val av kyrkofull
maktige, skall slirskild del av rostlangden upplaggas fOr varie fOrsamling 
eller kyrkligt valdistrikt eller del darav. Om det behovs med anledning av 
beslutad andring i forsamlingsindelningen, skall sarskild del av rostlang
den upplaggas fOr det omrMe av fOrsamlingen som indelningsandringen 
avser. 

Har det betralrande n~gon gjorts anteckning enligt andra stycket och har 
anmarkning haremot ej framstallts p~ satt som fOreskrives i 4 kap. 4 § 
fOrst a stycket vallagen, skall lansstyrelsen efter ansokan av honom eller 
skattemyndigheten besluta om rattelse i rostlangden, om det ar uppenbart 
att anteckningen ar felaktig. SMan ansokan skall ha gjorts hos lansstyrel
sen senast den I oktober det Ar dA rostlangden upprattades. I fmga om 
s~dan ansokan och beslut med anledning darav ager 4 kap. 8 § vallagen 
motsvarande tillampning. Lag (1990: 364). 

V:dsedlar 

9 § Till val sedlar fOr val av kyrkofullmaktige fOr kyrklig samflillighet skall 
anvandas sarskilt papper som tilihandahAlis genom centrala valmyndighe
tens fOrsorg. Lag (1981: 526). 

IO§ Valsedlarna skall vara i format 105xl48 millimeter (A 6). For val av 
kyrkofullmaktige fOr fOrsamling skall anvandas vita och fOr val av kyrko
fullmaktige fOr kyrklig samfallighet bl~ valsedlar. 

PA valsedel skall finnas partibeteckning. Valsedel bor dessutom inneh~l
la 

J: namn p~ en eller nera kandidater, 
2. beteckning som visar fOr vilken valkrets sedeln aT avsedd (valkretsbe

teckning) samt 
3.' uppgift om det val fOr vilket sedeln galler (valbeteckning). 
Varje kandidat skall anges pA sMant satt att det klart framgAr vern som 

avse~. DarfOr bor nAgon form av identifieringsuppgift sattas ut vid kandi
datens namn. Lag (1987: 1335). 

II § Om valsedel upptager mer an ett kandidatnamn, skall namnen uppta
gas i en fOljd under varandra oeh fOrses med Dummer som visar ordningen 
mellan demo 

Namnen galler sjalva valet samt, i den mAn de ej darvid tages i ansprAk, 
val av suppleanter fOr kyrkofullmaktige i fOrsamling dar sMana skall 
finnas. 

11 a § Efter bestallning av ett parti som ar representerat i en sMan 
fullmaktigfOrsamling fOr kyrklig samfallighet som valet galler tillhandah~l
ler centrala valmyndigheten partiet papper till valsedlar fOr detta val i den 
mangd "partiet onskar. 
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Gors bestallning 3V annat parti an som anges i fdrsta stycket eller 3V 

annan an den som ar behorig fOretradare fOr partiet, fAr centrala valmyn
digheten besluta att papper till valsedlar skall tillhandaMllas endast om 
bestallaren betalar papperet i fOrskott. Lag (1981: 526). 

12 § Forsamling mr besluta aU parti som ar eller genom valet blir represen
terat i kyrkofullmiiktige i fOrsamlingen skall erhAlla bidrag av fOrsamlingen 
till partiets kostnader fOr valsedlar. Seslutet skall innehAlla att ersiittning 
utgAr till varie sMant parti efter enhetliga grunder. 

Detsamma galler kyrkliga samfalIigheter diir det ingAr en fOrsamling 
med ett direktvalt kyrkorM. Seslut om bidrag skall diirvid avse ett parti 
som iir eller genom valet blir representerat i kyrkorMet i f6rsamlingen. 
Lag (1988: 195). 

13 § I lokal dar rostning ager rum skall valjarna ha tillgAng till blanketter 
till valsedlar. 

Lantbrevbarare som tar emot valsedelsfOrsandelser bor medfOra valse
delsblanketter. 

Valsedelsblanketter tillhandaMlls genom eentrala valmyndigbetens fOr
sorgo Lag (1981: 526). 

13 • § Om nAgon har angetts som kandidat pA en valsedelsblankett som 
tillhandahAlls av nAgon vid ett val utan att han har samtyekt till det, kan 
han anmala detta till lansstyreisen. Till anmalningen, som skall goras 
skriftligen, skall fogas ett exemplar av valsedeln. Lansstyrelsen skall fOra 
en fOrteckning over de anmalningar som kommer in fore valet. Lag 
(1988: 162). 

Rostkort m, m, 

14 § Vid val av kyrkofullmaktige skall, i den mAn centrala valmyndigbeten 
ej fOrordnat annat, fOr var och en som enligt giillande rostHingd ar rostbe
rattigad vid valet upprattas rostkort med uppgifter om den rostberattiga
de. Rostkortet skall dessutom innehAlla uppgifter om valet till ledning fOr 
den rostberiiltigade. 

For val av kyrkofullmiiktige fOr fOrsamling och fOr kyrklig samfalIigbet 
som ager rum samtidigt upprattas gemensamt rOstkort. 

15 § I fmga om rostkort tilliimpas 7 kap. I § andra styeket, 2 § fOrsta 
styeket oeh 3 § vallagen (1972: 620). Rostkorten skall vid val i hela landet 
sandas till de rostberattigade senast 30 dagar fOre valdagen. Vid annat val 
skall rostkorten sandas till de rostberiittigade senast 16 dagar fOre vaIdagen 
Lag (1988: 162). 

16 § Centrala vaImyndigbeten bor pA lampligt satt sprida kiinnedom bland 
allmanheten om tid och san fOr rostning och om de bestammelser i ovrigt 
som galler fOr valet. 
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Allminna bestimmelser om riistningen 
" 

17 § Rastning sker p~ valdagen i vallokalen fOr det valdistrikt dar valjaren 
ar. upptagen i rastIangd. Rastberattigad, som pA grund av vistelse utom 
riket eller pA annan ort iDom riket eller av annat skat finner sig vara 
fOrhindrad aU rosta pA valdagen i vallokalen fOr det valdistrikt dar han ar 
upptagen i rastIangd, fAr rasta pA postkontor inom rike!. 

10m val av kyrkofullmaktige fOr fOrsamling oeh fOr kyrklig samfallighet 
ager rum samtidigt, skall vaijare som costar pA postkontor vid etl oeh 
samma tillfalle utOva sin rastratt i de val som han viII deltaga i. Lag 
(1987: 1335). 

18 § I frAga om rastningen i vallokal oeh pA postkontor galler i avrigt 8 
kap. 2 § fOrsta styeket, 3 - 5 §§, 7 § , 9 § fOrsta och andra styekena samt 10, 
II, I3 oeh 14 §§ vallagen (I 972: 620) i tillampliga delar. Lag (1987: 1335). 

19 § Kuvert tillhandah~lls endast genom eentrala valmyndighetens fOr
sorgo 

Valkuvert oeh innerkuvert fOr valsedelsfOrsandelse skall vara s~ beskaf
f~de att fargen pA inneliggande valsedel kan iakttas utan att valhemlighe
ten rajs. Lag (1987: 1335). 

20 § Om avlamnande av valsedel genom bud (rastning med valsedelsfor
sandelse) finns bestammelser i 36 §. 

21 § Ilokal dar rastning ager rum skall ett exemplar av denna lag samt av 
vallagen (1972: 620) finnas tillgangliga. 

22 § Atgard eller anordning som det enligt denna lag ~ligger kommun, 
valnamnd eller valfdrrattare aU vidtaga eller ombesorja bekostas av kom
munen. 

Sirskilda bestimmelser om riistning i vallokal 
" 
23 § Vallokal skall hAllas appen fOr rastning minst tv~ tim mar mellan 
klockan 8 oeh 15, dock ej under tid fOr allman gudstjanst, samt daIjamte 
mellan kloekan 18 oeh 20. Centrala valmyndigheten fAr bestamma att 
vallokalen i visst valdistrikt skall vara oppen fOr rostning kortare tid an nu 
sagts, om det kan antagas att valjama likval har tillfredsstallande majlighe
tee aU utova sin rostratt. 

Valtider fOr vaIje valdistrikt bestammes av valnamnden efter horande 
av kyrkorMe!. Lag (1978: 908). 

24 § Nar vallokalen har oppnats fOr rostning, visar valfdrrattaren de nar
varande aU varje valuma ac tom. Harefter fAr rostningen borja. 

25 § Rastningen gAr till pA fOljande sat!. 
Naf valjaren kommer in i vallokalen, fAr han ett valkuvert fOr vart oeh 
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etl av valen. Han uppsoker dareftcr en av de avskilda platserna oeh iagger 
dar fOr varje val in sin valsedel i eU valkuvert. Valsedeln fAr iote yikas. 

Valjaren Himoar iordningstallda valkuvert till valfOrrattaren. Om denne 
begiir det, skall valjaren uppge sitt fullstandiga namn, sin fOdelsetid och 
silt hemvist inom valdistriktet. ValfOrrattaren kontrollerar aU viiljaren ar 
upptagen som rostberattigad j rostHingden, au han ej redan rostal i valet, 
aU han stallt i ordning codast ett valkuvert fOr varje val och aU kuvert ej aT 
fOrsett med obehorig markning. ValfOrrattaren lagger darefter i valjarens 
naTvaro valkuverten i valurnorna. I samband harmed antecknas i rostHing
den att valjaren rostat. Lag (/981: 516). 

26 § Ar ett valkuvert tomt eller fOrsett med obehorig markning, f1Ir det ej 
tas emat. Detsamma galler om det iote klart framgAr au kuvertet innehAl
ler DAgon valsedel. Har valjaren Uimnat mer an ett valkuvert fOr nAgot val, 
f~r endast ett av dessa tas emot. Om valjaren begiir det, skall samtiiga 
kuvert ror det valet Alerlamnas till honom. Lag (1981: 516). 

27 § Nar vallokalen stangts fOr rostning och de sam ar narvarande fAtt 
tillralle att lamna sina valsedlar, fOrklaras rostningen avslutad. 

28 § Kommunen skall tillhandahAlla lampliga vallokaler. I anslutning till 
vallokalen eller i denna skall anordnas lamplig plats dar de partier som 
deltager i valen kan lagga ut sina valsedlar. ValfOrraltaren skall tillse alt 
valjarna dar har tillgAng till blanketter fOr valsedlar. 

29 § Kommunen bor p~ valdagen ordna med valskjutsar fOr de valjare som 
bor avlagset eHer isolerat och sam eodast med avsevard kostnad eller 
tidsspillan kan infiona sig i vallokalen. 

Sarskilda bestammelser om rostning pa postkontor 

30 § Rostning f1Ir ske pA varje postkontor inom riket, vid val i hela landet 
fr~n och med den tjugoljarde dagen och vid annat val frAn och med den 
tiande dagen fOre valdagen till och med torsdagen fOre valdagen, am inte 
annat fOljer av andra eller tredje stycket. 

Rostning pA postkontor ager rum under tid dA postkontor ar oppet fOr 
allmanheten. PA forslag av poslverket fAr centrala valmyndigheten begran
sa den tid dA rostning f~r ske pA postkontor. Rostning skall dock alltid 
kunna aga rum under minst en timme varje dag dA postkontoret ar oppet 
fOr allmanheten. 

Finns det siirskilda skal, f~r centrala valmyndigheten pA fOrslag av 
postverket bestamma att rostmottagning skall anordnas endast pA vissa 
postkontor. Vid val som omfattar hela riket skall rostning dock alltid 
kunna aga rum pA minst ett postkontor i varje kommun. 

Inrattas med anledning av valet postkontor vid sjukhus, Alderdomshem, 
kriminalvArdsanstalt eller liknande vArdinrattning eller vArdanstalt, ager 
rostning dar rum pA tid som postverket bestammer efter samrM med 
valnamnden och med vArdinrattningens eller vArdanstaltens ledning, dock 
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tidigast sjunde dagen fOre valdagen. Postverket skall samdda med val
namnden oeh med vArdinrattningens eller vArdanstaltens ledning om hur 
rostningen skall genomf6ra~. PA begaran av postverket skall valnamnden 
u'tse erforderligt antal personer aU bitrada rostmottagare p:i postkontoret. 
"ag (1988: /62). 

31 § Rostmottagare p~ postkontor ar den som postverket utser. Lag 
(/987: 1335). 

32 § Rostning pA postkontor ~r till p~ fOljande satt. 
'Naf valjaren har visat upp sitt rostkort fOr rostmottagaren, ~r han av 

denne ett valkuvert fOr vart och etl av valen. Han uppsoker darefter en av 
de avskilda platserna Deh Higger dar fOr varje val in sin valsedel i etl 
valkuvcrt. Valsedeln rAr iote vikas. .--

Valjaren lamnar valkuvert och rostkortet till rostmottagaren. Denne 
kontrollerar aU valjaren har stallt i ordning eodast etl valkuvert for varje 
val oeh aU kuvert ej ar fOrsett med obehorig markning. Darefter lagger 
rostmottagaren i valjarens narvaro in mottagna valkuvert i ett fdnster
kuvert tillsammans med valjarens rostkort, vilket placeras narmast f6ns
terkuvertets fdnster, och tillsluter f6nsterkuvertet. Rostmottagaren tar 
slutligen hand om fdnsterkuvertet samt antecknar pA en sarskild fdrteck
ning valjarens namn och den valnamnd till vilken fOnsterkuvertet skall 
sandas. PA fOnsterkuvertet antecknas det vardepostnummer som ar angi
vet i fOrteckningen. 

Valjare som ej ar kand fOr rostmottagaren skalliegitimera sig. Gor han ej 
det, fAr han icke rosta. Lag (1987: 1335). 

33 § Ar ett valkuvert tomt eller fOrsett med obehorig markning, fAr det ej 
tas emot. Detsamma giiller om det inte klart fram~r att kuvertet innehAl
ler nAgon valsedel. Har valjaren lam nat mer an etl valkuvert fOr nAgot val, 
fAr endast eU av dessa las emot. Om valjaren begar del, skall samtliga 
kuvert fOr det valet Aterlamnas till honom. Lag (1981: 526). 

34 § Rostmottagare skall sanda mottagna fOnsterkuvert till valnamnden i 
den kommun dar valjaren ar upptagen i allman rostlangd. Forsandelsen 
s«all anordnas som vardepost. Lag (1987: 1335). 

3~, § I frAga om den vidare behandlingen av rOSler som har avgivits pa. 
postkontor tillampas samma f6rfarande som anges i 12 kap. 1-5 §§ val
lagen (1972: 620) med fOljande undantag. 

Fonsterkuvert, som kommer in till valnamnden efter valdagen eller sA 
sent denna dag aU de ej kan beraknas komma valfOrrattarna till hand a 
innan rostningen i vallokalen slutar, skall behAllas av valnamnden som 
darefter fOrfar med dem p~ det satt som anges i 13 kap. 10 § vallagen. Lag 
(1987: /335). 
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Sarskilda bestammelser om rostning med valsedelsfiirsandelse 

36 § Valjare som ar gift rAr lamna valsedel genom sin make. Valjare, som 
pA grund av sjukdom, rorelsehinder eller hog Alder ej kan installa sig i 
vallokalen fOr det valdistrikt dar han ar upptagen i rostlangd, fAr lamna 
valsedel genom bud. Bud flr den vara som ar valjarens barn, barnham, 
fader, moder eller syskon eller hans vArdare och som fyllt 18 AT. 

Va.ljare som betjlinas av lantbrevbarare fAr lamna valsedelsfOrsandelse 
genom denne, om rostning ager rum vid det postkontor till vilket lantbrev
bararen ar knuten. Vid val som ej omfattar hela riket fAr dock centrala 
valmyndigheten pA fOrslag av postverket begransa antalet Iinjer vid vilka 
valsedel fAr lamnas genom lantbrevbarare. Lag (1987: 1335). 

37 § I frAga om anordnande av valsedelsfOrsandelser tillampas II kap. I § 
andra styeket, 3 § andra styeket, 5 § andra styeket samt 6 a § tredje styeket 
vallagen (1972: 620). En valsedelsfOrsandelse fAr vara anordnad, vid val i 
hela landet tidigast 24 dagar oeh vid annat val tidigast 10 dagar fOre 
valdagen. I frAga om avlamnande av valsedelsfOrsandelser tililantbrevba
rare tillampas vidare II kap. 5 § tredje styeket vallagen. Lag (1988: 161). 

38 § ValsedelsfOrsandelse enligt 36 § fOrsta styeket lamnas pA valdagen i 
vallokalen fOr det valdistrikt dar valjaren ar upptagen i rostlangd. SMan 
fOrsandelse fAr lamnas oeksA pA postkontor dar rostning ager rum. 

ValsedelsfOrsandelse enligt 36 § andra styeketlamnas pA postkontor till 
vilket lantbrevhararen aT knuten. ValsedelsfOrsandelsen fAr mottagas a..ven 
under tid dA postkontoret ej ar oppet fOr allmanheten. Lag (1987: 1335). 

39 § I frAga om valsedelsfOrsandelser tillampas i ovrigt II kap. 7 - 9 §§ 
vallagen (1972: 620). Lag (1981: 516). 

40 § Upphuvd. Lag (1981: 516). 

Preliminiir rostriikning och slutlig sammanriikning 

41 § Omedelbart efter det att rostningen i vallokal fOrklarats avslutad 
faknar valfOrdittarna preliminart de avgivna rosterna. Rostrakningen ar 
olfentlig oeh skall genomfOras utan avbrott. 

Den preliminara rostrakningen i vallokal genomfOrs enligt 13 kap. 2-
6 §§ oeh 7 § fOrsta styeket vallagen (1972: 620). Lag (1985: 104). 

42 § Omedelbart efter det att den preliminara rostrakningen i vallokalen 
har avslutals sands rostlangd, protokoll och de siirskilda kuvert oeh omslag 
som avses i 13 kap. 6 § vallagen (1972: 620) till valnamnden. Sker insan
dandet med posten, .skall fOrsandelsen anordnas som vardepost. Lag 
(1981: 516). 

42 • § Det filigger valnamnden att se till att samtliga handlingar som avses 
i 42 § kommer in till namnden oeh att, om sA ej ar fallet, infordra det som 
fattas. 
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.. Valnamnden vidarebefordrar omgAende rostllingder oeh ovrigt material 
till Uinsstyrelsen. Sker oversandandet med posten, skall fOrsandelsen an
ordnas som vardepost. Lag (1985: 204). 

42 b § Upphiivd. Lag (1985: 204). 

43 § Den slutliga sammanrakningen verkstalles av Ui.nsstyrelsen vid offent
lig fOrrattning som pAboIjas sA snart det kan ske. Uinsstyrelsen skall 
Kimgora tid och plats fOr sammanrakningen. I kungoreisen anges i fOre
khmmande fall i vilken ordning som de olika valen kommer aU raknas, om 
ej hinder moter. Kungorelsen skall anslAs pA fOrsamlingamas anslagstavlor 
samt senast dagen fOre sammanrakningens borjan infOras i ortstidning 
inom Hioet. 

I frAga om den sluUiga sammanrakningen tillampas i ovrigt de bestam
melser i 14 kap. I § andra styeket, 2 - 4 §§, 5 § fOrsta styeket I oeh 2 samt 
15,15 d, 16, 17 oeh 19-24§§ vallagen (1972:620) som avser val av 
kommunfullmaktige oeh utseende av suppleanter fOr fullmaktige. 
, Vad som sags i 14 kap. 19 § vallagen om beslut som har fattats med stOct 

av 2 kap. 2 § kommunallagen (1977: 179) skall vid tillampningen av fOrsta 
styeket i stallet glilla beslut som har fattats med stod av 2 kap. 3 §, 5 kap. 
2 § eller 7 kap. 5 § fOrsamlingslagen (1988: 180). Lag (1988: 195). 

44-48 §§ Upphiivda. Lag (1981: 526). 

Bevis oeh iiverklagande av valutgangen 

49 § Bestammelsema i 15 kap. 2 § vallagen (1972: 620) om bevis fOr den 
som blivit utsedd till ledamot av kommunfullmaktige eller till suppleant 
ager motsvarande tillampning vid kyrkofullmaktigval. 

50 § Besiut, varigenom lansstyrelsen har faststallt utgAngen av val eller av 
f6rrattning fOr utseende av eftertradare fdr fullmaktige eller av ytterligare 
suppleant, fAr overklagas hos valprovningsnamnden. 

Ett beslut fAr overklagas av den som enligt rostiangd var rostberattigad 
vid valet samt av den sam enligt beslut av Hinsstyrelsen over anmarkning 
~ot rostlangden var utesluten frAn rostratt. Oet fAr oeksA overklagas av ett 
parti som har deltagif i valet. 

Skrivelsen med overklagandet skall ges in till lansstyrelsen oeh vara 
denna till hand a inom tio dagar efter det att valet eller fOrrattningen 
avslutades. Har skrivelsen kommit in till valpr6vningsnamnden fdre over
klagandetidens utgAng, skall den omstandigheten att inlagan kommit in till 
lansstyrelsen fdrst darefter dock inte fdranleda att overklagandet inle tas 
upp till provning. Valprovningsnamnden provar am skrivelsen har kam
mit in i ratt tid. 

Snarast mojligt efter overklagandetidens utg~ng skaliliinsstyreisen sam
tidigt kungora samtliga 6verklaganden oeh sanda skrivelserna till valprov
ningsnamnden. Kungorelsen infdrs i ortstidning inom den kommun sam 
fdrsamlingen ingAr i. I kungorelsen anges viss kart tid inom vilken fdrkla-
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ring over overklagandena skall ha kommit in till vaiprovningsnamnden. 
Uinsstyrelsen skall dessutom skyndsamt inkomma till valprovningsnamn~ 
den med yttrande over overklagandena. Bestammelsema i 27 oeh 28 §§ 
fOrvaltningslagen (1986: 223) om omprovning av beslut skall inte tillam
pas. 

Den som vill overklaga har raU att hos lansstyrelsen genast f~ utdrag ur 
protokoll eller annan handling over fOrrattningen. Lag (1987: 1335). 

51 § I fr~ga om handlaggningen och provningen av ett overklagande som 
avses i SO§ tillampas IS kap. 6 §, 7 § fOrsta, andra, fjarde oeh femte 
styekena oeh 9 § vallagen (1972: 620). 

Bestammelsema i 15 kap. 7 § tredje styeket vallagen tillampas nar lans
styrelsen enligt 43 § gor en anmalan med tillampning av 14kap. 21 § 
vallagen. Lag (1987: 1335). 

52 § Ett beslut varigenom n~gon har utsetts till kyrkofullmaktig eller till 
suppleant galler aven om beslutet har overklagats. Vtses med anledning av 
overklagandet n~gon annan till fullmaktig eller supple ant, galler det beslu
tet sc\ snarl del val eller den f6rrattning varigenom han blivit utsedd har 
avslutats. 

Bestammelsema om inhibition i 29 § fOrvaltningslagen (1986: 223) gal
ler inte beslut som sags i denna par.graf. Lag (1987: 1335). 
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" ~orordning om central valmyndighet (SFS 1985: 953) 
Rkgeringen fOreskriver att riksskatteverket 5kall vara central valmyndighet 
enligt I kap. 2 § vallagen (1972: 620) oeh 2 § lagen (1972: 704) om kyrko
fullmaktigval. 

,I 



Fiirordning om iindring i fOrordningen (1975: 6) med 
bemyndigande fOr centrala valmyndigheten att meddela 
vissa fOreskrifter (SFS 1980: 30) 

Regeringen overlflter At centrala valmyndigheten aU meddela de narmare 
fdreskrifter som behovs fOr verksHiIIighet av 

I. vallagen (1972: 620), 
2. lagen (1972: 704) om kyrkofullmiiktigval, 
3. folkomrostningslagen (1979: 369), 
4. annan lag med fdreskrifter om rAdgivande folkomrostning i hela riket. 

57 
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Kungorelse om beslutad ny regeringsform (SFS 
1974: 152) 

3 kap. Riksdagen 

I § Riksdagen ulses genom fria. hemliga och direkla val. 
Riksdagen bestAr av en kammare med trehundrafyrtionio ledamoter. 

F6'~ ledamoterna skall finnas ersattarc. 

2 § ',R6striitt vid val till riksdagen tillkommer svensk medborgare som ar 
bosatt i riket. Om r6striitt fdr svensk medborgare som ej ar bosatt i riket 
finns beslammelser i lag. Den som icke har uppnMI aderton Ars Alder 
senast pA valdagen har ej rostratt. 

FrAgan huruvida rOSlratt enligl fOrsla slyckel fOreligger avgores pA 
grundval av en fOre valel upprattad rostHingd. Lag (1988: 1443). 

3 § Ordinarie val till riksdagen fOrrallas vart Iredje Ar. 

4 § Regeringen f1Ir fOrordna om exIra val lill riksdagen mellan ordinarie 
val. Extra val hAlIes iDom tre mAnader efter fOrordnandet. 

Efter val till riksdagen fAr regeringen icke fOrordna om extra val f6rran 
tre mftnader har f6rflutit frAn den nyvalda riksdagens fdrsta sammantradc. 
Ej helJer fftr regeringen fOrordna om extra val under tid dA dess ledamoter, 
ener del att samtliga har entledigats, uppehAller sina befattningar i avbi
dan pA att ny regering skall lilltrada. 

Bestiimrr_"lser om exIra val i vissl fan finns i 6 kap. 3 § . 
. , 

5 § Nyvald riksdag samlas pA femlonde dagen ener valdagen, dock lidigasl 
pA fjarde dagen ener del att valets utgAng har kungjorts. 

Varje val gliller fOr tiden frAn det att den nyvalda riksdagen har samlals 
till dess den narmast darefter valda riksdagen samlas. Denna tid ar riksda
gens val period. 

6 § For val till riksdagen iir rikel indelal i valkrelsar. 
Mangaten i riksdagen utgores av trehundratio fasta valkretsmandat och 

trettionio utjamningsmandat. 
De fa'sta valkretsmandaten fdrdelas mellan valkretsarna pA grundval av 

en berakning av fdrhAllandet mellan aotalet rostberattigade i varje valkrets 
och aotalet rostberattigade i hela rikel. Fordelningen fastsHilles fOr tfe AT i 
sander. 

7 § Mandaten f6rdelas mellan partier. Med parti avses varje sam man slut
ning eller grupp av vaijare, som upptrader i val under sarskild beteckning. 

Endast parti sam har rAu miDst fyra pracent av rosterna i hela riket aT 
berattigat aU deltaga i fOrdelningen av mandaten. Parti som har fAu nirre 
roster deltager dock i fOrdeiningen av de fasta valkretsmandaten i vaikrets, 
dar partiet har fAtt minst tolv procent av r6sterna. 



8 § De fasta valkretsmandaten fOrdelas pA varje valkrets proportionellt 
'mellan partierna pA grundval av valresultatet i valkretsen. 

Utjamningsmandaten fOrdelas mellan partiema sa., att fdrdelningen av 
alia mandat i riksdagen, med un dan tag av de fasta valkretsmandat som har 
tillfallit parti med mindre an fyra procent av rosterna, blir proportio~~11 
mot de i fOrdelningen deltagande partiemas rostetal i hela riket. Har parti 
vid fOrdelningen av de fasta valkretsmandaten erhAllit flera mandat an 
som motsvarar den proportionella representationen i riksdagen fOr partiet, 
bortses vid fOrdelningen av utjamningsmandaten fn\n partiet Deh de Casta 
valkretsmandat det har erMllit. Sedan utjamningsmandaten har fOrdelats 
mellan partierna, tillfOres de valkretsar. 

Vid mandatfOrdelningen mel Ian partierna anvandes uddatalsmetoden 
med fOrsta divisom jamkad till 1,4. 

9 § For varje mandat som ett parti har erhAlIit utses en riksdagsledamot 
samt ersattare fOr honom. 

10 § Endast den som uppfyller villkorcn fOr rostratt kan vara ledamot av 
riksdagen eller ersattare fOr ledamot. Lag (1988: 1443). 

11 § Val till riksdagen fAr overklagas hos en av riksdagen utsedd valprov
ningsnamnd. Den som har valts till riksdagsledamot utovar sitt uppdrag 
utan hinder av att valet har ovcrklagats. Andras valet, intager ny ledamot 
sin plats sa. snart andringen har kungjorts. Vad nu sagts om ledamot ager 
motsvarandc tillampning p:\ ersattare. 

Valprovningsnamnden bestAr av ordfOrande, som skall vara eller ha 
varit ordinarie domare oeh som ej f:\r tillhora riksdagen, och sex andra 
ledamoter. Ledamoterna valjes efter varje ordinarie val, sA snart valet har 
vunnit laga kraft, fOr tiden till dess nytt val till namnden har agt rum. 
OrdfOranden valjes sarskilt. Namndens beslut frlr ej overklagas. 

12 § Ytterligare bestammclser i de amnen som angives i 2 -II §§ samt om 
utseende av ersattare fdr riksdagsledamoterna meddelas j riksdagsordning
en eller annan lag. 

6 kap. Regeringen 

2 § Nar statsminister skall utses. kallar talmanncn foretradare for varje 
partigrupp inom riksdagen till samrAd. Talmannen overlagger med viee 
talmannen oeh avgiver sedan fOrslag till riksdagen. 

Riksdagen skall senast pA Garde dagen harefter, utan beredning i utskott, 
prova fdrslaget genom omrostning. Rostar mer an halften av riksdagens 
ledamoter mot fOrslaget, ar det fOrkastat. I annat fall ar del god kant. 

3 § Forkastar riksdagen tal mann ens fOrslag, fOrfares pA nytt enligt 2 §. Har 
riksdagen fyra gAnger fOrkastat talmannens fOrslag, skall fOrfarandet fOr 
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utseendc av statsminister 3vbrytas Deh AteriIpptagas fOrst sedan val till 
riksdagen har hAllits. Om ej ordinarie val andA skall hAllas inom tre 
mAnader, skall extra val fdrrattas ioam samma tid. 

8 kap. Lagar oeh andra liireskrifter 

4 § Fareskrifter om rMgivande folkomrastning i hela riket och om fOrfa
randet vid folkomrastning i grundlagsfrAga meddelas genom lag. Lag 
(1979: 933). 

15 § Grundlag stiftas genom tvA likalydande beslut. Det andra beslutet fAr 
ej fauas, fOrran det efter det fOrsta beslutet har hAllits val till riksdagen i 
hela riket och den nyvalda riksdagen har samlats. Vidare skall minst nio 
mAnader fOrtlyta mellan den tidpunkt dA arendet fOrsta gAngen anmaldes i 
riksdagens kamrnare Deh valet, sAvida icke konstitutionsutskottet genom 
bestul, som fattas senast vid arendets beredning Deh varom minst fern 
sjattedelar av ledamOtema fdrenar sig, medgiver undantag harifn'm. 

Riksdagen fAr icke sAsom vilande antaga etl fOrslag om stiftande av 
grundlag, som ar ofOrenligt med annat vilande grundlagsfdrslag, utan aU 
samtidigt fdrkasta del fOrst antagna fOrsiaget. 

Folkomrastning om vilande grundlagsfOrslag skall anordnas, om yrkan
de darom framstalles av minst en tiondel av riksdagens ledamOter Deh 
minst en tredjedel av ledamaterna rastar fOr bifall till yrkandet. SAdant 
yrkande skall framstallas inom femton dagar frAn det aU riksdagen antog 
grundlagsfOrslaget som vilande. Yrkandet skall ej beredas i utskott. 

Folkomrastningen skall hAllas samtidigt med det val till riksdagen som 
avses i fOrsta stycket. Vid omrostningen fAr de som har rostratt vid valet 
fOrklara huruvida de godtar det vilande grundlagsfOrslaget eller ej. Farsla
get ar fOrkastat, om de fiesta av dem som deltager i omrostningen rostar 
mot fOrslaget oeh de till antalet ar fier an halften av dem som har avgivit 
godkanda roster vid riksdagsvalet. I annat fall upptager riksdagen fOrslaget 
till slutlig pravning. Lag (1988: 1442). 



Kungiirelse om beslutad ny riksdagsordning (SFS 
1974: 153) 

1 kap. Riksmiiten 

I § Ordinarie val till riksdagen Miles i september. Om tid fOr extra val iir 
fOreskrivet i 3 kap. 4 § oeh 6 kap. 3 § regeringsformen. 

2 § Riksdagen sam las efter riksdagsval till lagtima riksmiite pA tid som 
angives i 3 kap. 5 § regeringsformen. 

Under AT naf ordinarie riksdagsval ieke hAiles, samlas riksdagen till 
lagtima riksmote fOrsta tisdagen i oktober, om ej riksdagen pA fOrslag av 
talmanskonferensen vid fdregAende riksmote faststallt annan dag i septem
ber eller oktober fOr riksmOtets barjaD. HaT tillkannagivande om extra val 
gjorts fOre denna dag oeh har ieke riksdagen med anledning av valet 
samlats till riksmote senast i juli, skall dock riksmote enligt detta styeke ej 
inledas. Lag (1976: 2/9). 

5 § Vid fdrsta sammantradet med kammaren under riksmote fdredrages 
berattelse av riksdagens valprovningsnamnd om granskning av bevis om 
val av ledamoter och ersattare. Berattelse om granskning av bevis som 
inkom mer under riksmote fOredrages sA snan det kan ske. 

Vid fdrsta sammantradet anstalles upprop. Darefter vl:.lljes talman oeh 
vice tal man i fall som angives i 8 kap. I §. 
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Kommunallag (SFS 1977: 179) 

Ikap. AllmiiDDa bestiimmelser 

I§ Riket ar indelat i kommuner och landstingskommuner. 
Varje Hin utgor en landstingskommun, om ej annat ar fOreskrivet. 
Om kommunalfdrbund och om and ring i kommunal och landstingskom· 

munal indelning finns sarskilda bestammelser. 

2 § I denna lag avses med fullmaktige kommunfullmaktige och landstinget 
s3Jnt med styrelsen kommunstyrelsen Deh fOrvaltningsutskottet. 

----------------------------
5 § Kommuns och landstingskommuns beslutanderatt utovas av fullmak· 
tige. 

Forvaltning Deh verksHiIlighet ankommer pA styrelsen och ovriga namn
der. Namnderna bereder aven arenden som skall avgoras av fullmaktige. 
For en sAdan uppgift kan tiLisattas en sarskild beredning bestAende av en 
eller flera personer. 

Styrelsen och ovriga namnder skall verka fdr att samrM sker med dem 
som utnyttjar deras tjanster. 

I kommuner oeh landstingskommuner fi'lr inrattas partssammansatta 
orian med uppgift att svara fdr viss beredning, fdrvaltning och verkstallig
het inom styrelsens eller andra namnders verksamhetsomrAden. Lag 
(1988: 134). 

2 kap. Fullmiiktige 

I § Fullmaktige beslutar hur mAnga ledamoter i fullmaktige som skall 
utses. Antalet skall bcstammas till ett udda tal och till minst 

31 i kommun med 12000 rostberattigade invAnare eller darunder och i 
landstingskommun med 140000 rostberattigade invAnare eller darunder, 

41 i kommun med Over 12000 till och med 24 000 rostberattigade 
invanare, 

51 i kommun med over 24 000 till och med 36 000 rostberattigade 
invAnare och i landstingskommun med over 140000 till och med 200 000 
rostberattigade invAnare, 

61 i kommun med over 36 000 rostberattigade invAnare, 
71 i landstingskommun med over 200 000 rostberattigade inv~nare. 
1 Stockholms kommun och i landstingskommun med over 300 000 

rostberattigade invAnare skall dock antalet fullmaktige bestammas till 
min't 101. 

Vid tilUimpningen av fOrsta och andra styckena skall som rostberattigad 
anses den som har upptagits i gallande rostHingd. 

Beslutar fullmaktige om andring av antalet ledamoter, tillampas beslutet 
fOrst,nar val i hela riket av fullmaktige fdrrattas nasta gAng. Beslutet skall 



fattas fOre utgAngen av mars mAnad valArel. Liinsstyrelsen skaH genast 
underrattas om beslutet. Lag (1981: 527). 

2 § For ledamoterna i fuHmaktige skaH utses suppleanter. 
I kommun bestammer kommunfullmaktige del anlal suppleanter sam 

skaHligga tiH grund fOr tillampningen av bestammelsema i 14 kap. 19 § 
vaHagen (1972: 620) om utseende av suppleanter. Antalet skaH utgora viss 
andel, dock hogst halften, av det antal platser som varje parti erhAHer i 
kommunen. Om daTvid uppkommer brutet tal, avrundas deUa till niirmast 
hogre hela tal. Beslutet skaH fattas fOre utgAngen av mars mAnad valArel. 
Uinsstyrelsen skall genast underrattas om kommunfullmaktiges beslut. 

Om antalet suppleanter fOr ledamotema i landstinget galler vad som aT 
fOreskrivet i vaHagen. Lag (1987: 1337). 

3 § Rostratt vid val av ledamoter och suppleanter i kommunfuHmaktige 
har den sam aT kyrkobokfOrd i kommunen och sam har uppnAu aderton 
:\rs Alder senast poi valdagen. Den som ej aT svensk medborgare har rostfa.u 
endast om han har varit kyrkobokfOrd i riket den I november de tre Aren 
narmast fOre vahiret. Varje rostberattigad har en rost. 

Rostratt vid val av ledamoter och suppieanter i landsting har den som aT 
rostberiittigad vid val av ledamoter och suppleanter i kommunfullmaktige 
i kommun inom landstingskommunen. 

FrAgan huruvida rostratt enligt fOrsta och andra styckena fdreligger 
avgores pA grundval av en fOre valet upprattad rostlangd. Lag 
(1988: 1253). 

4 § Ledamoter och suppleanter i fuHmaktige valjes bland dem som uppfyl
ler viHkoren fOr rostratt enligt 3 § fOrsta och andra styekena. 

Landshovding, lansoverdirektor och avdelningschef vid lansstyrelse ar 
ej valbara tilliedamot eller suppleant. Den som ar anstalld hos kommunen 
eller landstingskommunen och som i egenskap av fdredragande hos styrel
sen eHer pA grund av andra uppgifter som hor till tjansten har den ledande 
stallningen bland kommunens eller landstingskommunens tjansteman ar 
ej heller valbar. 

Om ledamot eHer suppleant upphor att vara valbar, fOrfaHer hans upp
drag genast. FuHmaktige skaH befria ledamot eHer suppleant frAn hans 
uppdrag, om han viH avgA oeh siirskilda skal ej talar daremot. 

5 § Ledamot oeh suppleant i fuHmaktige eHer beredning har ratt tiH den 
ledighet frfin anstallning som behovs fOr uppdraget. 

6 § Ledamoter och suppleanter i fuHmaktige valjs fOr tre tjanstgoringsAr 
raknat frnn och med den I november det Ar dA valet har skett. Om 
valprovningsnamnden har beslutat om omval enligt 15 kap. 7 § tredje 
styeket vaHagen (1972: 620), skaH dock tjanstgoringstiden fOrliingas tiH 
dess om valet har avslutats. 

I Stoekholms kommun raknas tjanstgoringstiden fr~n och med den 15 
oktober det Ar dA valet har skett. Lag (1987: 1337). 
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7 § I vaIlagen (1972: 620) finns bestammelser om 
I. kommuns och landstingskommuns indelning i valkretsar Deh valdist

rikt, 
2. vald.g, rostlangd, vals fdrrattande och avslutande samt 
3. fdrfarandet nar ledamot i fuIlmaktige har avg~tt fdre den bestamda 

tjanstgoringstidens utgAng Deb naf suppleant fOr Iedamot har intriitt som 
ledamot i fuIlmaktige eIler av annan anledning har avgMt som suppleant. 

18 § FuIlmaktige f~r besluta att som ett led i beredningen av ett arende 
som tillhor fuIlmaktiges handlliggning skaIl inhamtas synpunkter fr~n 
medlemmar i kommunen eller landstingskommunen. Deua kan ske genom 
omrostning, opinionsundersokning eller Iiknande fOrfarande. Diirvid fAr 
valnamnden i kommunen anlitas, om ej namndens verksamhet i ovrigt 
hindras darigenom. Landstingskommun fAr dock aolita valnamnd eodast 
om kommunfullmaktige beslutar det. Kommun har mtt att fA ersattning 
fOr de kostnader som fdranledes av aU landstingskommun anlitar val
namodeo. 



Lag om iindringar i Sveriges indelning i kommuner och 
landstingskommuner (SFS 1979: 411) 

1 kap. Andring i indelningen i kommuner 

lndelningsandrings ikrafitradande och den kommunala beslutanderallen 
vid sMan lindri ng 

17 § Om en indelningsandring innebar aU en ny komll)un bildas eller om 
andringen annars ar av sAdan omfattning aU kommunen enligt den oya 
indelningen inte bor fOretradas av de gamla kommunfullmaktige, skall 
regeringen besUimma aU kommunen enligt den oya indelningcn skall 
fOretradas av indelningsdelegerade frdn det att dessa har valts till dess de 
nyvalda fullmaktige borjar sin tjanstgoring. Om sddana delegerade finns 
bestammelser i lagen (1979: 412) om kommunala indelningsdelegerade. 
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Fiirsamlingslag (SFS 1988: 180) 

I kap. Allmanna ""stammelser 

Kyrkliga kommuner m. m. 

1 '§ Denna -lag giiller fOr fOrsamlingar och kyrkliga samfalligheter inom 
sv.enska kyrkan. Dessa aT kyrkliga kommuner. 

2 § Riket ar indelat i fOrsamlingar (territoriella fOrsamlingar). 
Om andring i fOrsamlingsindelningen finn~ besHimmelser i kyrkliga 

indelningslagen (I 988: 185). 
I riket finns aven icke·territoriella fOrsamlingar. Denna lag galler i 

tillampliga delar ocksA fOr sAdana fOrsamlingar. 

Be:,lutanderiillen i jOrsamlingar och kyrkliga samjOlligheter 

9 §.I en fOrsamling utovas beslutanderatten av kyrkofullmaktige eller pA 
kyrkostamma, om inte annat fOljer av 10 §. . 

I, fOrsamlingar med over 500 rostberattigade kyrkomedlemmar skall 
beslutanderatten utovas av kyrkofullmaktige. 

Om antalet rostberattigade kyrkomedlemmar i en fOrsamling med kyr
kofullmaktige har gAtt ned till 500 eller darunder, skall beslutanderiitten 
fortfarande utovas av kyrkofullmaktige. Fullmaktige f!r dock besluta att 
fOrsamlingens beslutanderatt skall utovas pA kyrkostamma. 

Kyrkostamman fAr uppdra beslutanderatten At kyrkofullmaktige. For
slag om att upphava ett sMant beslut f!r inte vackas i kyrkofullmaktige 
fOrran tre ~r har fOrflutit sedan ledamoterna i fullmaktige borjade sin 
tjanstgoring. 

10 §Om en fOrsamling med over 500 rostberattigade kyrkomedlemmar 
jngAr i en total pastoratssamfallighet eller en total flerpastoratssamfallig
hel, fAr stiftsstyrelsen besluta att fOrsamlingens beslutanderatt skall utovas 
av ett direktvalt kyrkorAd, om fOrsamlingen begar det. 

11 § Beslut om att infOra eller avskaffa kyrkofullmaktige enligt 9 § eller att 
beslutanderatten skall utavas av etl direktvalt kyrkorAd skall tilUimpas 
frAn och med Aret efter det Ar dA val i hcla riket av kyrkofullmaktige 
fOrrattas nasta gAng. Beslutet skall fattas fOre utgAngen av mars mAnad 
valAret. Uinsstyrelsen skall genast underrlittas om beslutet, liksom stifts
styrelscn vid beslut enligt 9 §. 

12 § I en pastorats- eller flerpastoratssarnfallighet utavas beslutanderatten 
av fOrsamlingsdelegcrade eller, om samfallighcten lir total, av kyrkofull
maktige. 

I en stiftssarnfallighet uta vas beslutandcditten av stiftsfullrnaktige. 



2 kap. Kyrkofullmiiktige i fiirsamling.: . 

Grundliiggande bestiimmelser om val av kyrkoJullmiiktige .. 
1 § I lagen (1972: 704) om kyrkofullmaktigval, m. m. finn. bestammelser 
om 

I. indelning i valdistrikt, 
2. valdag, rostliingd, fOrrattande oeh avsiutande av val~ 
3. utseende av suppleanter samt 
4. fOrfarandet nar en ledamot i fullmaktige har avgAtt under tjanstgo.. 

ringsticten oeh nar en suppleant har intraU som ordinarie ledamot i full· 
maktige eller av annan anJedning har avg:1tt som suppleant. . 

Antaletledamdter och suppleanter 

2 § Kyrkofullmaktige faststaller antalet ledamoter i fullmaktige. Antalet 
skall bestammas till ett udda tal oeh till minst 

15 i fOrsamling med 5 000 rostberattigade kyrkomedlemmar eller darun
der, 

19 i fOrsamling med over 5 000 till oeh med 10000 rostberattigade 
kyrkomedlemmar, 

25 i fOrsamling med over 10 000 rostberattigade kyrkomedlemmar. 
Nar fullmaktige skall utses fOrsta gAngen, beslutar kyrkostamman om 

antalet ledamoter i fullmaktige. Uinsstyrelsen skall genast underrattas om 
besJutet. 

Vid tiilampningen av fOrsta stycket skall som rostberattigad anses den 
som har upptagits i gallande rostiangd. 

Bcslutar fullmaktige om andring 3V antalet lectamoter, tillampas beslutet 
fOrst nar val i hela riket av fullmaktige fOrrattas nasta gAng. Beslutet skall 
fatlas fOre utgAngen av mars mAnad valAret. Uinsstyrelsen skall genast 
underdittas om beslutet. 

3 § For ledamoterna skall suppleanter utses till det an tal som kyrkofull
maktige bestammer. Uinsstyrelsen skall genast underrattas om beslutet. 

Antalet skall utgora en viss andel, dock hOgst halften, av det antal platser 
som varjc parti fAr i fOrsamlingen. Om det darvid uppkommcr ell brutet 
tal. avrundas detta till narmast hagre hela tal. 

Beslutar fullmaktige om andring av antalet suppleanter tillampas 2 § 
Garde styekel. 

Nar fullmaktige skall utses f6rsta gAngen, beslutar kyrkostamman om 
antalet suppleanter. Uinsstyrelsen skall genast underrattas om beslutet. 

Rd"triill vid valet 

4 § Rostratt vid val av kyrkofullmaktige har den som ar kyrkobokfOrd i 
fOrsarnlingen, ar medlem av svenska kyrkan och som ar myndig pA val· 
dagen. Den sam inte ar svensk medborgare har rostratt endast om han har 
varit kyrkobokfdrd i riket den I november ~e tre Aren narmast rore valAret. 
Varje rostberattigad har en rost. 
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;, Den som ar kyrkobokfdrd i en icke-territoriell fOrsamling har iDle r05t
TaU vid val av ledamoter ocb suppleanter i kyrkofullmaktige i annan 
fOrsamiing. 

FrAgan am rostralt enligt fOrsta och andra styekena fOreligger avgors p~ 
grundval av en.fOre valet uppraltad rostIangd. 

Vaibarhel 

5 § Ledamoter och suppleanter valjs bland dem som har rostralt enligt 4 §. 
Den sam innehar en tjanst sam biskop euer bitradande biskop ar iote 

valbar tilliedamot eller suppleant. Den sam innehar en tjanst som kyrko-
herde eller innehar etl IAngtidsvikariat pA en sAdan tjanst samt en prast 
sam enligt 7 kap. 3 § andra styeket har fOrordnats alt vara ledamot i 
fOrsamlingens kyrkorM ar inte valbar. Den sam ar anstalld has fOrsam
lingen oeh sam i egenskap av fOredragande has kyrkorAdet eller pA grund 
av andra uppgifter sam hor till tjansten har den ledande stallningen bland 
fOrsamlingens tjansteman ar iote heller valbar. 

Om en ledamot eUer en sllppleant iote Hingre ar valbar upph6r hans 
uppdrag genast utan sarskilt beslut. Kyrkofullmaktige skall befria en leda
mot'eller en suppleant frAn uppdraget, am han viII av~ oeh sarskilda skal 
inte talar emot det. Lag (1989: 985). 

Rillllilliedighel for uppdragel 

6 § Ledamoter oeh suppleanter i kyrkofullmaktige eller beredning har ralt 
till den ledighet frAn anstallning sam behiivs fOr uppdraget. 

Vaiperiodens iilngd 

7 § Ledamoter valjs fOr tre Ar raknat frAn och med den I januari Aret efter 
det Ar dA valet har skelt. Suppleanter utses fOr samma tid. 

3 kap. Kyrkostamma 

RaSlriill 

1 § Rostralt p~ kyrkostamma har den sam enligt 2 kap. 4 § har rostralt vid 
val av ledamoter i kyrkoful1maktige i fOrsamling. 

4 kap. Forsamlingsdelegerade ., 

Antaieliedamaler och suppieanter 

1 § Antalet ledamoter i fOrsamlingsdelegerade skall bestammas till elt 
udda tal och till minst 



15 i samfallighet med 5 000 rastberiittigade kyrkomedlemmar eller 
darunder, 

25 i samfallighet med aver 5 000 till och med 20 000 rastberattigade 
kyrkomedlemmar, 

35 i samfallighet med aver 20 000 till och med 40000 rastberattigade 
kyrkomedlemmar, 

45 i samfallighet med aver 40 000 rastberattigade kyrkomedlemmar. 
Nar delegerade skall utses fOrsta gAngen, bar fOrsamlingarna traffa aver

enskommelse om antalet ledamoter med ledning av fOrsta stycket. Lans· 
styrelsen skall genast underrattas om beslutet. Om fOrsamlingarna iDte kan 
enas, best am mer lansstyrelsen antalet ledamoter. 

Forsamlingsdelegerade beslutar sjiiiv3 om andring av antalet ledamoter. 
Ett sAdant beslut skall tillampas fr~n och med ~ret efter detAr dA val i hela 
riket av kyrkofullmaktige fOrrattas nasta g~ng. Liinsstyrelsen skall genast 
underrattas om beslutet. 

Farsamlingsdelegerade fAr besluta att suppleanter skall utses fOr leda
materna i delegerade. Suppleanterna skall darvid utses tilllika stort antal 
som ledamaterna. Beslutet skall fattas fOre utg~ngen av mars m~nad 
valAret. Uinsstyrelsen skall genast underrattas om beslutet. 

Uinsstyrelsen bestammer, med tillampning av bestammelsema i lagen 
(1972: 704) om kyrkofullmaktigval, m. m., hur mAnga ledamater i fOrsam
lingsdelegerade som varie fOrsamling skall utse. Beslutet fAr averklagas hos 
vaipr6vningsnamnden. Valpr6vningsnamndens beslut fAr inte overklagas. 

Val Ql' ledamoter och suppleanter 

2 § Ledamater och suppleanter valis av kyrkofullmaktige eller kyrkostam
man i varje fOrsamling. 

Om sllppleanterna inte valjs proportionetlt, skall det vid valet aven 
bestammas i vilken ordning de skall inkallas till tianstgaring. 

Valbarhet 

3 § IfrAga om valbarhet tilliedamot eller suppleant, verkan av att valbar
heten upphar och ratt till avsagelse tillampas bestammelserna i 2 kap. 5 §. 
Dessa bestammelser tillampas ocksA p~ den kyrkoherde som ar ledamot 
och hans ersattare i samfallighetens kyrkorAd. 

Riill tilliedighet for uppdraget 

4 § Ledamoter oeh suppleanter i forsamlingsdelegerade eller ledamoter 
och suppleanter i beredning har ratt till den ledighet frAn anstallning som 
behavs fOr uppdraget. 

Valperiodens liingd m. m. 

5 § Ledamater och suppleanter i fOrsamlingsdelegerade valis fOr tre Ar 
raknat frAn oeh med den I januari Aret efter det Ar dA val i hela riket av 
kyrkofullmaktige har fOrrattats. Nar val av ledamoter och suppleanter inte 
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ager rum under ~r d~ val i hela riket av Jullmaktige fOrrattas, skall valet 
dock inte avse liingre tid an till utgAngen av det ~r dA sAdana val av 
fullmaktige skall aga rum nasta gAng. 

Om val till kyrkofullmaktige, som har utsett ledamoter och suppleanter i 
fd':'Samlingsdelegerade, har upphavts oeh om val har agt rum eller om 
rattelse har vidtagits genom fdrnyad sammanrakning oeh mandatfdrdel
ningen mellan partierna darvid har andrats, upphor uppdragen fOr leda
materna oeh suppieanterna tvA mAnader efter del aU om valet eHer 
sammanrakningen har avslutats. NaT omvalet eller sammanrakningen har 
avslutats, skall fullmaktige fOrratta nytt val av ledamoter och suppleanter 
fdr'ftterstoden av tjanstgoringstiden. 

Val av ledamoter oeh suppleanter i fOrsamlingsdelegerade fdrrattas fOre 
december m~nads utgAng ~ret fOre det Ar d~ tjanstgoringstiden borjar. 

am en ledamot i fdrsamlingsdelegerade avgAr under tjanstgoringstiden, 
fOrrattas fyllnadsval fOr ~terstoden av denna tid. I en samfallighet dar 
suppleanter har utsetts, skall dock fOr en ledamot som har utsetts vid 
proportionellt val intriida en suppleant, enligt den ordning mellan supple
anlerna som har bestamts vid valet, i ledamotens stalle fOr Aterstoden av 
tjanstgoringstiden. 

5 kap. Kyrkofullmaktige i kyrkliga samfiilligheter 

Antalet ledamOler och supp/eanter 

I § Stiftsstyrelsen faststaller antalet ledamoter i kyrkofullmaktige. Uinssty
relsen skall genast underrattas om beslutet. 

Be#ammelser om kyrkliga samfalligheters indelning i valkretsar oeh om 
faststallandet av det antal ledamoter i fullmaktige som skall utses i varje 
rorsamling finns i lagen (1972: 704) om kyrkofullmaktigval. m. m. 

2 § For ledamoterna skall suppleanter utses till det antal som kyrkofull
maktige bestammer. Antalet skall utgora en viss andel, dock hogst hiilften, 
av det'antal platser som varje parti fAr i samfalligbetens fullmaktige eller i 
varje valkrets. om valbarheten iir inskrankt till valkrets. I det senare fallet 
skall andelen vara densamma i alIa valkretsama. Om det darvid uppkom
mer eU brutet tal, avrundas detta till narmast hogre hela tal. Uinsstyrelsen 
skall genast underrattas om fullmaktiges beslut. 

Nar fullmaktige skall utses rorsta gAngen, fattas beslut enligt rorsta 
styeket! av stiftsstyrelsen, om stiftsstyrelsen inte med stod av 5 kap. 5 § 
andra stycket kyrkliga indelningslagen (1988: 185) har bestamt att beslu
tander~tten i samfalligheten skall utovas av indelningsdeJegerade. 



7 kap. Kyrkoradet och ovriga niim'!der i forsamling 

Ledamoter och suppleanter 

3 § Kyrkoherden ar ledamol i kyrkorAdet. 
Kyrkoherden fAr fOrordna prast sam tjanstgor i pastoratet aU vara 

. kyrkorAdsledamol i an~exfOrsamling i SlallellOr kyrkoherden. Forordnan
del skall avse den lid fOr vilken ovriga kyrkorAdsledamoler har vaIls . 
. Kyrkoherden skall underratta kyrkofullmiikliges eller kyrkoslammans ord
fdrande' om fdrordnandet. 

Om fOrsamlingar som lillhor olika pasloral har ett gemensaml kyrkorAd, 
fOrordnar domkapitlet en av fOrsamlingarnas kyrkoherdar att vara leda
mot i cAdet oeh en annan aU vara suppleant. 

4 § Andra ledamoler an den'som aves i 3 § saml suppleanler i kyrkorAdel 
valjs, ulom i fall som avses i 5 §; av kyrkofullmaklige eller kyrkostamman 
till del anta} sam fullmaktige eller stiimman bestammer. Anta}et valda 
ledamoter flr dock inle vara mindre lin fyr •. Anlalel suppleanter bar vara 
minst lika stort som antalet valda ledamOter. 

Om suppleanterna iote valjs proportionellt, skall del vid valet aven 
beslammas i vilken ordning de skall inkallas lill Ijanslgoring. 

5 § Om beslutanderatten i en fOrsamling utovas av ett direktvalt kyrkorAd 
skall andra ledamoter an den som avses i 3 § och suppleanler ulses genom 
direkla val nar val i hela rikel lill kyrkofullmaklige fOrrattas. ROSlratt vid 
ett 'sAdanl val har den som uppfylier de villkor som anges i 2 kap. 4 §. 

I lagen (1972:704) om kyrkofullmakligval, m. m. finns bestammelser 
om 

-I. indelnirig i valdistrikt, . 
2: valdag, rosllangd, fOrrattande och avslutanae av val, 
3. utseende av suppleanter samt 
4. fOrfarandel nar en ledamol i kyrkorAdel har avgAII under Ijanstgo.. 

ringstiden och nar en suppleant har intraU sam ordinarie ledamat i kyrko
rAdet eller av annan anledning har avgAtt som suppleant. 

KyrkorAdel beslular hur mAnga ledamoler som skall valjas. Anlalel 
valda ledamoter skall vara jamnt aeh fAr inte vara mindre an tio. 

Beslutar kyrkorAdet am andring av antalet ledamoter tillampas beslutet 
mrsl nar val i hela rikel av kyrkfullmaktige fOrrattas nasla gAng. Beslulel 
skall fattas mre ulgAngen av mars mAnad valAret. Uinsslyrelsen skall 
genast underrattas am beslutet. 

For de valda ledamoterna skall suppleanter utses till det antal som 
kyrkorAdel bestammer. Anlalel skall ulgora en viss andel, dock hOgsl 
hiilften, av del anlal plalser som varje parti fAr i mrsamlingen. Om del 
darvid uppkommer ett brutet tal, avrundas delta till narmast hogre hela 
lal. Uinsslyrelsen skall genasl underrattas om kyrkorAdels beslut. 

Nar kyrkorAdel skall ulses fOrsla gAngen, beslular kyrkofullmaklige eller 
kyrkostamman am antalet ledamoter oeh suppleanter. 
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KyrkorAdet skall rare utgAngen av januari mAnad varje Ar till samfallig
hetens fullmaktige avge en berattelse om sin verksamhet under det fOregA
eode Aret. 



Kyrklig indelningslag (SFS 1988: 185) 

2 kap. Andringar i den territoriella fiirsamlingsindelningen 

Nar beslut om iindring iforsamlingsindelningen trtider i krait 'm. m. 

22 § Om en indelningslindring inneblir att en ny fOrsamling bildas ener om 
andringen annars ar av sAdan omfattning aU fdrsamlingen iote bor fOretra
das av de gamla kyrkofunmliktige, fAr den som beslutar om lindringen 
besHimma aU fOrsamlingen eniigt den nya indelningen skall fOretriidas av 
indelningsdelegerade frAn det att dessa har valts till 'dess att indelningslind
ringen trader i kraft. Om sAdana delegerade finns bestammelser i lagen 
(1972: 229) om kyrkliga indelningsdelegerade. 
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Folkomriistningslag (SFS 1979: 369) 

1 § Denna lag galler fOr folkomrostning som avses i 8 kap. 4 § regeringsfor
men. 

2 § Central valmyndighet som avses i I kap. 2 § vallagen (1972: 620) ar 
oeksA central myndighet fOr folkomrostning. 

3 § For folkomrostning ac riket indelat i omrostningsdistrikt. Del av korn
m~n som vid val enligt vallagen (1972: 620) bildar ett valdistrikt utgor ett 
orrirostningsdistrikt. 

4 § For folkomrostnings genomfOrande svarar iDom varje kommun val
namnd som avses i 3 kap. vallagen (1972: 620). 

Nar folkomrostning fOrrattas i samband med val till riksdagen tjanstgor 
de valfOrrattare som har utsetts enligt 3 kap. 4 § vallagen ocksA som 
omrostningsfdrrattare. lomr annan folkomrostning ulser valnamnden fOr 
varje omrostningsdistrikt minst fyea personer aU vid omrOstningen tja.nst
gora som omrostningsfdrrattare i distriktet. Vad som i 3 kap. vallagen 
fOreskrivs om valfOrrattare tillampas betrliffande sarskilt utsedd omrost
ningsfOrrattare. 

5 § Rostratt vid folkomrostning tillkommer den som ae rostberiittigad vid 
val till riksdagen. 

FrAgan huruvida rostratt enligt fOrsta styeket fOreligger avgors pA grund
val av en fOre omrostningen upprlittad rostlangd. Allman och slirskild 
rostlangd enligt 4 kap. vallagen (1972: 620) llinder till efterrlittelse. Be
stanimelserna i 4 kap. 6 §, 8 § tredje styeket, 9 och 18 §§ samma lag om 
talan mot beslut over anmarkning mot rostHingd respektive talan mot 
beslut om rattelse av rostlangd i samband med besvar over val skall galla 
aven ,j frAga om besvar over folkomrostning. 

Nar omrostning ager rum, skall sarskild rostiangd vara tillganglig 
omrostningslokalen fOr det distrikt som avses i 4 kap. 20 § vallagen. 

6 § Nar en folkomrostning skall fOrrattas, skall, i den mAn den eentrala 
valmyndigheten inte bestammer annat, fOr var oeh en som enligt gallande 
rostlangd ar rostberattigad vid omrostningen upprattas ett rostkon med 
uppgifter om den rostberlittigade. Rostkonet skall dessutom inneMlla 
uppgifter om omrostningen till ledning fOr den rostberlittigade. For folk
omrostning och val till riksdagen sam ager rum samtidigt upprattas ge
mens.mt rostkon. I frAga om rostkon tillampas i ovrigt 7 kap. I § andra 
styeket, 2 § fOrsta oeh tredje styekena samt 3 § vallagen (1972: 620). Rost
kone~ skall sandas till de rostberattigade senast 30 dagar eller, om omrost
ningen ager rum i sam band med extra val till riksdagen eller om den inte 
omfatfar hela riket, senast 16 dagar fOre valdagen. 

Centrala valmyndigheten bor pA lampligt satt sprida kannedom bland 
allmanheten am tid och sau fOr rostning och am de bestammelser i ovrigt 
som galler fOr folkomrostningen. Myndigheten bor vidare infOr folkom-



rostning i grundlagsfrdga pd Himpligt siitt sprida kannedom bland allman
heten om Iydelsen av det rorslag som omrostningen avser. Lag (/.988: 164). 

7 § Vid folkomrostningen f1lr anvandas endast riistsedlar som tillhanda
Mils av eentrala valmyndigheten. 

For varje fOrslag som ar fOremAI fOr omrostning framstalls rostsedlar 
rorsedda med tryekt meningsyttring. Dessutom skall finnas blanka rost
sedlar. Rostsedlar fOr en oeh samma omrostning skall vara lika till storlek, 
farg oeh material. 

8 § Statsverket svarar ror kostnadema ror framstallning av det antal rost
sedlar som behovs. 

I lokal dar omrostning ager rum skall de rostande ha tillgdng till 
I. rostsedlar ror varje rorslag som ar roremd! ror folkomrastning och 
2. blanka rastsedlar. 
I frdga om rastkuvert tillampas bestammelsema i 8 kap. 8 och 9 §§ 

vallagen (1972: 620) om valkuvert. 

9 § lngeo mr rosta fOr mer an ett forslag i en omrostning. Den som iote 
onskar rosta fOr nAgot av fOrslagen fAr avHimna blank rostsedel. 

10 § Rastning sker pd dagen ror folkomrostningen i omrastningslokalen 
fOr del omrostningsdistrikt dar den rostande ar upptagen i rostUingd. 
Rostberiittigad, som pA grund av vistelse utom riket eller pA annan ort 
iDom riket eller av annat skat finner sig vara fOrhindrad aU rosta pA tid och 
plats som nu sagts, f1lr rasta pd postanstaIt inom riket, hos svensk utlands
myndighet eller pd svenskt fartyg i utrikes fart. 

Om flera omrostningar ager rum samtidigt, skan den som rostar pA 
postanstalt, hos utlandsmyndighet eller pd fartyg vid ett och sam rna tillfal
Ie utova sin rostratt i samtliga omrostningar som han viii deltaga i. Om 
omrostning ager rum i sam band med val till riksdagen, skall rostande som 
nu har angivits, som onskar delta bAde i omrostningen och i valet, avge sin 
rost i folkomrostningen samtidigt som han rostar i valet. 

I frAga om rostningen och om den vidare behandlingen av roster som har 
avgivits pd postanstalt, hos utIandsmyndighet eller pd fartyg tillampas i 
ovrigt bestammelserna om ordinarie val till riksdagen i 8 - 12 kap. val
lagen (1972: 620). Om folkomrastning ager rum i samband med extra val 
till riksdagen eller om den inte omfattar hela riket, tillampas i stallet 
bestammelserna om extra val i 8 - 12 kap. vallagen. 

I lokal dar rostning ager rum skall finnas tillgangiiga ett exemplar av 
denna lag, av sarskild lag for den ifrAgavarande folkomrostningen, om 
sMan har beslutats, oeh av vallagen. Sdvitt galler folkomrastning i grund
lagsfrdga skall darjamte finnas tillgangiig texten till det fOrslag som avses 
med omrostningen. Lag (1982: 148). 

11 § Rosterna raknas preliminart i omrostningslokal oeh hos valnamnd. 
Darvid tillampas bestammelserna i 13 kap. vallagen (1972: 620). Har 
omrostning fdrrattats samtidigt med val till riksdagen, sker den prelim ina
ra rostrakningen gemensamt fOr omrostningen oeh valet sAvitt galler Atgar
der som avses i 13 kap. 3 - 5 §§ namnda lag. 
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,Vid rakningen ordnas rostsedlama i grupper efter meningsyttring. B1an~ 
ka.rastsedlar bildar en grupp. Antalet rastsedlar inom varie grupp rliknas 
oeh antalet anteeknas i protokollel. Rastsedlarna lliggs dlirefter gruppvis in 
i slirskilda omslag. Pfi omslagen anteeknas vilken grupp rastsedlar omsla
get: innehMler och rostsei:Uamas antal. 

Vid rostrakning hos valnamnd anvands en uma fOr varje omrostning 
oeb fOr varje omn\de sam bildar en valkrets vid val av kommunfullmakti-, 
ge. 

12 § Rasterna rliknas slutligt av·llinsstyrelsen. Rasterna skall dlirvid redo
visas sarskilt fOr varje omn\rle sam bildar en valkrets vid val av kommun
fullmiiktige. Vid rostriikningen tilliimpas 14 kap. loch 2§§ samt3 § tredje 
styeket vallagen (1972: 620). 

13 § Rostsedellir ogiltig om den 
I.' ej aT sAdan sam for omrostningen har tilihandahAllits av centrala 

valmyndigheten eller 
2.'lir fOrsedd med klinneteeken som uppenbarligen har blivit anbragt pA 

rostsedeln med avsikt. 
Finns i ell rastkuvert tvA eller tre likalydande rastsedlar, skall endast en 

rostsedel raknas. Finns i annat fall i ett. rostkuvert mer an en rostsedel, aT 
rostsedlarna ogiltiga. 

14 § Sedan rastrlikningen inom llinsstyrelsen har verkstlillts, lliggs rastsed
lama in j slirskilda omslag, de godklinda fOr sig och de ogiltiga fOr sig. 
Omslagen fOrsegias. Rastsedlarna fOrvaras minst ell Ar efter det all 
sammanrakningsfOrdittningen har avslutats. 

·Farrlillningen·avslutas genom all protokollet llises upp. Protokollet 
sands"genast tiB centrala valmyndigheten. 

15 § Centrala valmyndigheten sammanraknar fOr hela riket de avgivna 
rasterna pAcgrundval av protokollen frAn llinsstyrelserna oeh tillklinnager 
folkomrostningens utgAng genom kungorelse i Post· oeh Inrikes tidningar. 
Darmed ar folkomrostningen avslutad. De handlingar sam ror folkomrost· 
ningeri' Higgs i sakert fdrvar och bevaras minst ett AT efter det att omrost· 
ningen har avslutats. 

16 § T~lan mot beslut, varigenom eentrala valmyndigheten har faststlillt 
utg~ngen;'av folkomrostning, fOrs has valprovningsnamnden genom be· 
svar. Besvaren I pro vas av valprovningsnamnden i den sammansattning 
denna hade vid tiden fOr omrastningen. I frAga om sMan talan tilliimpas j 

avrigt bestlimmelserna j 15 kap. 4 § tredje oeh Glirde styekena vallagen 
(1972: 620), om besvlir som avser riksdagen samt 5, 6 oeh 9 §§ samma 
kapitel. 

Talan Br fdras av den sam enligt rostlangd var rostberattigad vid folk· 
omrostningen samt av den sam enligt beslut av Hinsstyrelsen over anmark· 
ning mot rostllingden var utesluten fr:1n rostratt. Talan f~r oeksA fOras av 
eU, parti:eller en kampanjkommitte sam har verkat fOr n:1got av de fOrslag 
som omrastningen har glillt. Lag (1982: 413). 



17 § Har i den verksamhet fOr fOrberedande och genomfOrande av folkom
rostning, fOr vilken myndighet svarar, fOrekommit avvikelse frAn fOreskri· 
veo ordning eller har nAgon hindrat omrostningen, fdrvanskat avgivna 
raster eller otillbarligen verkat vid omrastningen pA nAgot annat sat!, skall 
valprovningsnamnden, om del med fog kan antas aU vad som har fOre
kommit har inverkat pA. utgAngen av omrostningen, vid provning av be
svar over omrostningen upphliva denna i den omfattning som beh6vs oeh 
fOrordna om ny omrostning betratfande etl eller fleTa omrAden som bildar 
valkrets vid val av kommunfullmaktige eller, om rattelse kan Astadkom. 
mas genom fOmyad rastrakning, uppdra At eentrala valmyndigheten att 
vidta sAdan rattelse. Forordnande om ny omrostning ffu dock, sAvitt galler 
rAdgivande folkomrostning, rneddelas eodast om vad som fdrekommit kan 
ha lett till aU resultatet av folkomrostningen bar blivit missvisande med 
hansyn till omrostningens andamAI. 

Om enligt bestammelse i lag talan mot visst beslut inte fAr roras eller 
skall roras i sarskild ordning, fAr omstandighet sam avses med beslutet inte 
Aberopas vid besvar som avses i denna paragraf. 

At! bestammelsema i 4 kap. 6 §, 8 § tredje styeket och 18 § fOrsta styeket 
vallagen (1972: 620) om talan i samband med besvar aver val mot liinssty
relses beslut over anmarkning mot rostlangd eller om rattelse av allman 
rastlangd skall tillampas i frAga om besvar aver folkomrastning fOljer av 
5 § andra styeke!. Lag (1982: 4/3). 

18 § Infor rAdgivande folkomrastning anges i sarskild lag den frAga som 
skall stallas till folket samt tidpunkten fOr omrastningen. 
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FiirvaItningslag (SFS 1986: 223) 

Lizgens til/iimpningsamrdde 

1 § Denna lag galler fOrvaltningsmyndighetemas handlaggning av arenden 
Deh domstolamas handla.ggning av fdrvaltningsarenden. Bestlimmelserna i 
4"':: 6 §§ galler ocksA annan fOrvaltningsverksamhet hos dessa myndigheter. 

2 §I 31-33 §§ fOreskrivs begransningar i lagens tillampning i vissa myn
digpeters verksamhet. 

3 §"Om en annan lag eller en fOrordning innehAlIer nAgon bestammelse 
som avviker frAn denna lag, glUIer den bestammelsen. 

Myndigheternas serviceskyldighet 

, 
4 § Varje myndighet skalllamna upplysningar, vagledning, rltd och annan 
sAdan hjalp till enskilda i frAgor som ror myndighetens verksamhetsomrA
de. Hjalpen skalllamnas i den utstraekning som ar lamplig med hansyn till 
frAgans art, den enskildes behov av hjalp och myndighetens verksamhet. 

FrAgor frAn enskilda skall besvaras sA snart som mojligt. 
Oin nAgon enskild av misstag vander sig till fel myndighet, bor myndig

hete~ hjalpa honom till ratta. 

5 § Myndigheterna skall ta emot besok oeh telefonsamtal frAn enskilda. 
Om sarskilda tider fOr detta ar bestamda, skall allmanheten underrattas 
om dem pA liimpligt satt. 

Samverkan mel/an myndigheter 

6 § V"rje myndighet skalllamna andra myndigheter hjalp inom ramen fOr 
den egna verksamheten. 

AI/miinna krav pd handliiggningen av iirenden 

7 § Varje arende dar nAgon enskild ar part skall handlaggas sA en kelt, 
snabbt oeh billigt som mojligt utan att sakerheten eftersatts. Vid handlagg
ningen skall myndigheten beakta mojligheten att sjalv inhamta upplys
ningar och yttranden frAn andra myndigheter, om sAdana behovs. Myndig
heten skall strava efter att uttryeka sig lattbegripligt. Aven pA andra satt 
skall myndigheten underlatta fOr den enskilde att ha med den att gora. 

Talk 

8 § Nar en myndighet har att gora med nAgon som inte beharskar svenska 
eller soin ar allvarligt horsel- eller talskadad, bor myndigheten vid behov 
anI ita tolk. 



Ombud och bitrade 

9 § Den som fOr talan i ett arende fAr ani ita om bud eller bitriide. Den som 
har ombud skall dock medverka person ligen, om myndigheten begiir det. 

Visar ett om bud .eller bitrade oskicklighet eller ofOrstAnd eller ar han 
olamplig pA nAgot annat satt, fAr myndigheten avvisa honom som ombud 
eller bitrade i arendet. 

En myndighets beslut aU avvisa etl ombud eller bitriide Br Qverklagas 
sarskilt och dA i gamma ordning som del beslut varigenom myndigheten 
avgor arendet. 

Inkommande handlingar 

10 § En handling anses komma in till en myndighet den dag dA handling
en, eller en avi om en betald postfdrsandeise som innehAlIer handlingen, 
an lander till myndigheten eller kommer en behorig tjansteman till handa. 
Underrattas en myndighet sarskilt om att ett telegram till myndigheten 
finns hos televerket, anses telegrammet komma in redan nar underrattel
sen oAr en behorig tjansteman. 

Kan del anlas aU handlingen eller en avi om deona en viss dag har 
lamnats i myndighetens lokal eller avskilts fOr myndigheten pA en postan
stalt, anses den ha kommit in den dagen. om den kommer en behorig 
tjansteman till handa narmast fOljande arbetsdag. 

Ett telegram eller annat meddelande som inte ar underskrivet skall 
bekraftas av avsandaren genom en egenhandigt undertecknad handling, 
om myndigheten begiir det. 

Jiiv 

11 § Den som skall handlagga ett arende ar javig 
I. om saken angAr hanam sjalv eller hans make, fdralder, bam eller 

syskon cller nAgon annan narstAende eller om arendets utgilng kan vantas 
medfOra synnerlig nyUa eller skada fOr honom sjalv eller nilgon narstilen
de, 

2. om han eller nAgon narstAende ar stallfOretradare fOr den som saken 
angAr eller fOr nilgon som kan vanta synnerlig nyUa eller skada av arendets 
utgAng, 

3. om arendet har vackts hos myndigheten genom overklagande eller 
understallning av en annan myndighets beslut eller pA grund av tillsyn over 
en annan myndighet och han tidigare hos den andra myndigheten har 
deltagit i den slutliga handlaggningen av eU arende som ror saken, 

4. om han har fOrt talan som ombud eller mot ersattning bitratt nAgon i 
saken, eller 

5. om det i ovrigt finns nAgon sarskild omstandighet SOm ar agnad aU 
rubba fOrtroendet till hans opartiskhet i arendet. 
Fr~n jav bortses nar frAgan om opartiskhet uppenbarligen saknar bety

delse. 

12 § Den som ar javig fAr inte handlagga arendet. Han fAr dock vidta 
Atgarder som inte nAgon annan kan vidta utan olagligt uppskov. 
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Den som kanner till en omstandighet som kao anlas utgora jay mot 
honom, skall sjalvmant ge det till kanna. 

Har del uppkommit en frAga om jay mot DAgon och har DAgon annan 

into tratt i hans stalle, skall myndigheten snarast besluta i javsfrAgan. Den 
som jiivet galler rAr delta i provningen 3V javsfrAgan eodast om myndighe
ten iDte ar beslutfOr utan hanom och nAgon annan iDte kao tillkallas utan 
ol3gligt uppskov. 

Ett beslut i en javsfrAga fAr overklagas endast i samband med overkla
gande av del beslut varigenom myndigheten avgor arendet. 

Remiss 

13 § lonan en myndighet inhamt3r yttrande genom remiss skall den noga 
prov3 behovet av Atgarden. Behover yttrande inhamtas fra.n flera, skall del 
goras samtidigt, om inte sarskilda skal fOranleder nAgot annat. 

Om del inte ar obeh6vligt, skall del anges i remissen i vilka avseenden 
och iDom vilken tid yttrande ooskas. 

Muntlig handlaggning 

14 § ViII en sokande, klagande eller annan part lamna uppgifter muntligt i 
ett arende som avser myndighetsutovning mot nAgon enskild, skall han fA. 
tillflille till del, om det kan ske med hansyn till arbetets behoriga gAng. 

I andra fall bestammer myndigheten am handlaggningen skall vara 
muntlig. Myndigheten skall siirskilt beakta att muntlig handlaggning kan 
underlatta fOr enskilda att ha med den att gora. 

Anteckning av uppgi/ter 

15 § Uppgifter som en myndighet tar pA annat satt an genom en handling 
och som kan ha betydelse fOr utgangen i arendet skall antecknas av myn
digheten, am arendet avser myndighetsutovning mot nagon enskild. 

Parlers rail all./ii del av uppgifter 

16 § En sokande, klagande eller annan part har ratt att ta del av det som 
har tillfOrts arendet, om detta avser myndighetsutovning mot nagon en
skild. Ratten att ta del av uppgifter galler med de begransningar sam fOljer 
av 14kap. 5 § sekretesslagen (1980: 100). 

17 § Ett arende far inle avgoras utan att den som ar s5kande, klagande eller 
annan part har underrattats om en uppgift som har tillfOrts arendet genom 
nAgon annan an honom sjalv och han har tatt tillfalle att yttra sig over den, 
om arendet avser myndighetsutovning mot nagon enskild. Myndigheten 
far dock avgora arendet utan aU sA har skett 

I. om avgorandet inte gAr parten emot, am uppgiften saknar betydelse 
eller om Atgarderna av nagon annan anledning ar uppenbart obehovliga, 

2. om arendet ror tjanstetillsattning, antagning fOr frivillig utbildning. 
betygssattning, tilldelning av forskningsbidrag eller nAgot jamfOrbart och 



det inte ar frAga om provning i hogre instans efter overklagande, 
3. om det kan befaras aU det annars skulle blir avsevart svArare aU 

genomfdra beslutet i arendet, eller 
4. om avgorandet inte kan uppskjutas. 
Myndigheten bestammer om underraUelsen skall ske muntligt, genom 

vanligl brev, genom delgivning eller pA nAgol annal sail. 
Underrallelseskyldigbelen giiller med de begransningar som fOljer av 

14 kap. 5 § sekrelesslagen (1980: 100). 

Omroslning 

18 § Skall beslul fallas av nera gemensaml och kan de inle enas, lagger 
ordfOranden fram de olika fOrslag lill beslul som har vackls. VaIje fOrslag 
laggs fram sA all del kan besvaras med anlingen ja eller nej. Sedan de som 
dellar i avgorandel har fMI la slallning lill fOrslagen, anger ordfOranden 
vad som enligt hans uppfauning har beslutats. Deua blir beslutet, om inte 
omrostning begars. 

Om omrostning begars, skall den ske oppel. Ar fdrslagen fler an tvA, 
skall det fdrst avgoras vilket fdrslag som skall stallas mot vad som enligt 
ordfOrandens uppfallning hade beslulals. UIgAngen beslams genom enkel 
majorilet. Vid lika roslelal har ordfOranden ulslagsrost. 

I arenden som avser myndighetsutovning mot nAgon enskild ar varje 
ledamol som dellar i den slulliga handlaggningen skyldig all della aven i 
avgorandet. Ingen ar dock skyldig all rosla fOr mer an ell fOrslag. 

OrdfOranden ar alilid skyldig all rosla nar del behovs fOr all arendel 
skall kunna avgoras. 

Avvikande mening 

19 § Nar beslul fallas av nera gemensaml kan den som dellar i avgorandel 
reservera sig mot deUa genom aU lAta anteckna avvikande mening. Den 
som inte gor det skall anses ha bitratt beslutet. 

Foredraganden och andra tjansteman som ar med om den slutliga hand
laggningen utan aU delta i avgorandet har faU aU fA avvikande mening 
antecknad. 

A vvikande mening skall anmaias innan beslutet expedieras eller ges till 
kanna pA nAgOI annal sail. Om beslulel inle skall ges lill kanna, skall 
anmiiian goras senast nar det fAr sin slutliga form genom protokollsjuste
ring eller pA liknande satt. 

MOlivering av beslul 

20 § Ell beslul varigenom en myndigbel avgor ell arende skall inneMlIa de 
skal som har bestamt utgAngen, om arendet avser myndighetsutovning 
mol nAgon enskild. Skalen fAr dock ulelamnas hell eller del vis 

l. om beslutet inte gAr nAgon part emot eller om del av nAgon annan 
anledning ar uppenbart obehovligt atl upplysa om skalen, 

2. om beslulel ror Ijanslelillsallning, anlagning fOr frivillig ulbildning, 
belygssallning, lilldelning av forskningsbidrag eller nAgol jamfOrbart, 
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3. om det ar nodvandigt med hansyn till rikets slikerhet, skyddet fOr 
enskildas personliga eller ekonomiska fOrMllanden eller nAgot jamfOrbart 
fOrhAllande, 

4. om arendet ar sA brAdskande att det inte tinns tid att utforma skalen, 
eller 

5. om arendet galler meddelande av fOreskrifter som avses i 8 kap. 
regeringsformen och det iDte ar friga om provning i hogre instans efter 
overklagande. 

liar skalen utelamnats, bor myndigheten pA begaran av den som ar part 
om'mojligt upplysa honom om dem i efterhand. 

Underriiltelse om beslut 

21 § En sokande, klagande eller annan part skall underrattas om innehAllet 
i det beslut varigenom myndigheten avgor arendet, om detta avser myn· 
dighetsutovning mot nAgon enskild. Parten behover dock iDte underrattas, 
om det ar uppenbart obehovligt. 

Om beslutet gAr parten emot och kan overklagas, skall han underrattas 
om hur han kan overklaga det. Han skall dA ocksA underrattas om sAdana 
avvikande meningar sam avses i 19§ eller som har antecknats enligt 
sarskilda bestammelser. 

Myndigheten bestammer om underrattelsen skall ske muntligt, genom 
vanligt brev, genom delgivning eller pA nAgot annat satt. Underrattelsen 
skall. doek alltid ske skriftligt, om parten beglir det. 

Denna paragraf tillampas ocksA nar nAgon annan som fAr ijverklaga 
beslutet begar att fA ta del av det. 

Vern' som filr overklaga 

22 § En beslut fAr overklagas av den som beslutet angAr, om det har gAtt 
hanam emat Deh beslutet kan overklagas. 

H ur beslut overklagas 

» 

23 § Ett beslut overklagas skriftligt. I skrivelsen skall klaganden ange vilket 
beslut som overklagas Deh den and ring i beslutet som han begar. 

Skrivelsen ges in till den myndighet som har meddelat beslutet. Den 
skall ha kommit in dit inom tre veekor frAn den dag dA klaganden tiek del 
av beslutet. 

Tiden fOr overklagande av sAdana beslut som galler fdreskrifter som 
avses i 8 kap. regeringsformen oeh som inte delges raknas frAn den dag dA 
beslutet gayS till kanDa. Har beslutet geus till kanna vid mer an eU tillnille, 
raknas tiden frAn dagen fdr det sista fOreskrivna tillkannagivandet. 

II 
24 § Den myndighet som har meddelat det overklagade beslutet provar om 
skrivelsen med Qverklagandet har kommit in i diU tid. Har skrivelsen 
kom~it in fOr sent, skall myndigheten avvisa den, om inte annat fOljer av 
andra eller tredje styeket. 

Skri'velsen skall inte avvisas, om fOrseningen beror pA att myndigheten 



har lam·nat klaganden en felaktig underrattelse om hur man overklagar. 
Skrivelsen skall iDte hellef avvisas, om den iDom overklagandetiden har 

kommit in till den myndighet som skall prova overklagandet. lett sAdant 
fall skall denna myndighet vidarebefordra skrivelsen till den myndighet 
som har meddelat beslutet oeh samtidigt lamna uppgift om vilken dag 
skrivelsen korn in till den hogre instansen. 

25 § Om skrivelsen inte avvisas enIigt 24§, skall den myndighet som har 
meddelat beslutet Qverlamna skrivelsen Deh ovriga handlingar i arendet till 
den myndighet som skall prova overklagandet. 

Riillelse av skrivfel och liknande 

26 § Ett beslut som innehAlIer en uppenbar oriktighet till fOljd av myndig
hetens eller nAgon annans skrivfel, raknefel eller Iiknande forbiseende, fAr 
rattas av den myndighet som har meddelat beslutet. Innan rattelse sker 
skall myndigheten ge den som ar part tillfalle att yttra sig, om arendet 
avser myndighetsutovning mot nAgon enskild och Atgarden iote ar obehov
lig. Lag (1990: 456). 

Ompr6vning av beslut 

27 § Finner en myndighet att ett beslut, som den har meddelat som fOrsta 
instans, ar uppenbart oriktigt pA grund av nya omstandigheter eller av 
nAgon annan anledning, skall myndigheten andra beslutet, om det kan ske 
snabbt oeh enkelt och utan att det blir till naekdel fOr nAgon enskild part. 
Skyldigheten galler aven om beslutet overkiagas, sAvida inte klaganden 
begar att beslutet tills vidare inte skall galla (inhibition). 

Skyldigheten galler inte, om myndighete" har overlamnat handlingama 
i arendet till en hogre instans eller om det i annat fall finns siirskilda skal 
mot aU myndigheten andrar beslutet. 

28 § Ett overklagande av en myndighets beslut fOrfaller, om myndigheten 
sjalv andrar beslutet sA som klaganden begar. I sA fall tillampas inte 24 oeh 
25 §§. 

Andrar myndigheten beslutet pA annat satt an klaganden begar, skall 
overklagandet anses omfatt3 det oya beslutet. om iote avvisning skall ske 
enligt 24 §. 

Inhibition 

29 § En myndighet som skall prova ett overklagande fAr best am rna att det 
overklagade beslutet tills vidare inte skall galla. 

(Jverklagande av avvisningsbeslut 

30 § Har en skrivelse med overklagande avvisats pA grund av aU den har 
kommit in fOr sent, fAr avvisningsbeslutet overklagas i samma ordning 
som beslutet i huvudsaken. Har avvisningsbeslutet efter overklagande 
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provats av en hogre instans, fAr den hogre instansens beslut i frA.gan inte 
overklagas. Lag (/986: /196). 

Vissa begriinsningar i tagens tilliimpning 

31 § Bestammelserna i 13-30 §§ galler inte sMana arenden hos kommu
nala, landstingskommunala och kyrkokommunala myndigheter i vilka 
besluten kan overklagas enligt 7kap. kommunallagen (1977: 179) eller 
l3kap. fdrsamlingslagen (1988: 180) Lag (I 988: 201). 

32 § Bestammelserna i 8 - 30 §§ galler inte kronofogdemyndigheternas 
exekutiva verksamhet och inte heller polis-. fiklagar- och tullmyndigheter
nas eller kustbevakningens brottsbekampande verksamhet. Lag 
(1988: 449). 

33 § Hirenden i fdrsta instans som avser halso- Deh sjukvArd glUier 14-
30§§ endast om myndighetens beslut kan overk1agas pfi annat salt an som 
anges i 31 §. 



Brottsbalk (SFS 1962: 700)' . 

17 kap. Om brott mot allm3n verksamhet m. m. 

8 § Den som vid val till allman befattning eller vid annan utovning av 
rostratt i allmant arende soker hindra omrostningen eller fOrvanska dess 
utgAng eller e!jest otillborligen inverka pA omrostningen, domes fOr atill· 
bOrligt verkande I'id rosIning till bater eller fangelse i hogst sex mAnader. 

Ar brottet grovt, skall domas till fangelse i hogst fyra Ar. Vid bedomande 
huruvida brottet iir grovt skall siirskilt beaktas, om det fOrovats med vAld 
eller hot om vAld eller innefattat missbruk av tjiinstestiillning. 

Den som mottager, lAter At sig utlova eller beglir otillborlig beloning fOr 
att i allmant arende rosta pa. visst satt eller ieke rosta, domes, om det ej ar 
mutbrott, fOr tagande av otillbOrlig bel6ning vid rosIning till bater eller 
fangelse i hogst sex mAnader. Lag (1977: /03). 

9 § Saker nAgon obehorigen skaffa sig kiinnedom om vad som angAende 
ut6vning av rostralt i aBmant arende skall ha.llas hemligt, domes fOr broil 
mol rosthemlighel till bater eller fangelse i hogst sex mAnader. 
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Riittegiingsbalk (SFS 194~: 740) 

35 Kap. Om bevisning i allmiinhet 

-,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

10 § Beslutar ratten, att bevis skaU upptagas av annan inlandsk domstol, 
skaU ratten hos denna domstol gora framstaUning darom och darvid kort 
redogora fOr saken samt uppgiva beviset oeh den omstandighet, som skall 
styrkas darmed. Vid framstaUningen skaU ratten, om det finnes lampligt 
och hinder ej moter, foga akten i m~let. 

II § Domstol, som anmodats att upptaga bevis, har att utsatta tid och 
staUe fOr bevisupptagningen. Vid denna age domstolen sam rna befogen. 
het; som om rattegAngen fcirdes dar. 

ProtokoUet over bevisupptagningen skaU tiUika med aUa tiU domstolen 
oversanda eUer e!jest tiU arendet horande handlingar tiUstaUas den ratt, 
dar rattegAngen fOres. 



Expeditionskungorelse (SFS 1964: 618) 

Bilaga 

Avgiftslista 

Avdelning II. Expeditioner vid annan inyndighet an domstol 

Folkbokf6ring m. m. 

Stomme till all man rostlangd, avskrift, eftertryck eller utdrag av, 
varje uppslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25 
dock lagst ......................................... 50 
A vgift utg~r icke fOr fdrsta exemplaret av !lingd, som enligt en av 

riksskatteverket godklind plan utfardas pA begliran av ett poli
tiskt parti som vid nAgol av de tvA senaste riksdagsvalen har 
fAU mef an en procent av rostema i hela landet. Delta galler 
aven om i Uingden intagits uppgifter utover vad allm3n rost
llingd skall innehAlla. 

Siirskild rostliingd. avskrift, eftertryck eller utdrag av, 
varje sida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25 
dock lligst ......................................... 50 
Avgift utgAr icke fOr fOrsta exemplaret av llingd, som enligt en av 

riksskatteverket godklind plan utflirdas pA begliran av ett poli
tiskt parti som vid nAgol av de tvA senaste riksdagsvalen har 
fAtt mer an en procent av rostema i hela landet. Forordning 
(/988: /65). 
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Lag om statligt stiid till politiska partier (SFS 1972: 625) 

Inledande bestiimmelse 

I § Till poliliskl parti sam dellagil ivaI lill riksdagen ulgAr slalligl slod 
en\igl denna lag. SIOdformerna ar partistOd och kanslislod. 

Partistod 

2 §:, PartislOd ulgAr sam mandalbidrag. Varje mandalbidrag ulgor 
274850kronor. Lag (1989: 744). 

3 § 'Anlalel mandalbidrag sam varje parti erhAller beslammes Arligen med 
hansyn till utgAngen i de tv" narmast fOregAende ordinarie val en, om ej 
antial fOljer av 4 §. 

Forsla Arel under den IreArsperiod sam fOljer efter ordinarie val lill 
riksdagen erhfliler varje parti sA ma.nga mandatbidrag som motsvarar en 
sjattedel gAnger antalet vunna mandat i del senaste valet plus fern sjatte
delar gAnger antalet vunna mandat i narmast fOregAende val. Andra 6ret 
erhAller partiet s:1 mAnga mandatbidrag sam motsvarar halva antalet man
dat i del senaste valet plus halva antalet mandat i nannast fdregAende val. 
Tredje Arel erhAller partiel sA mAnga mandalbidrag sam molsvarar fern 
sjattedelar gAnger antalet mandat i del senaste valet plus en sjattedei 
gAnger antalet mandat i narmast fOregAencte val. 

Har parti i n:lgot av valen ej blivit fOretriiU i riksdagen, raknas betriiffan
de sAdanl val i slallel fOr mandaI anI aIel hela liondels procenlenheler 
roster over 2,5 procent som partiet erhAllit i valet i bela landet. Har parti i 
nAgot 3V valen blivit fOretratt i riksdagen men ej fAu 4 procent av rostema i 
hela landel, raknas belraffande sAdanl val dels anlalel mandaI, dels anlalel 
bela tiondels procentenheter roster over 2,5 procent. Om det sammanlagda 
antalet mandat oeb tiondels proeentenbeter roster over 2,5 procent over
stiger fjorton, raknas dock ej overskjutande tal. 

4 § Har extra val agt rum efter nAgot av de ardinarie val sam avses i 3 § 
fOrsta stycket, raknas sam an tal mandat vid tiiHimpningen av 3 § andra 
stycket medeltalet av antalet mandat som erbAlIits vid det ordinarie valet 
och vid darefter fOrekommande extra val. Vad sam sagts nu am antal 
mandaI giiller vid lillampningen av 3 § Iredje slyekel anlalel hela liondels 
procenlenheler rosIer. Lag (1974: 563). 

Kanslistiid 

5 § K~nslislod ulgAr sam grundslOd och lillaggsslod. 

6 § Parti sam vid val till riksdagen fa.u minst 4 proeent av rostema i hela 
landel erhAller fOr varje At fOr vilkel valel galler ell hell grundslOd. Hell 
grundslod ulgor 4800000 kronor. Lag (1989: 744). 



7 § Parti som blivit fOretratt i riksdagen men ej fAtt 4 procent av rosterna i 
hela landet erMller fOr vaIje Ar fOr vilket valet galler sA mAnga fjortondelar 
av ett helt grundstod som motsvarar antalet vunna mandat. Lag 
(1974:563). 

8 § Parti som avses i 6 eller 7 § erhAller utover grundstOdet tillaggsstod fOr 
vaIje Ar fOr vilket valet galler med 13 400 kronor fOr vaIje vunnet mandat, 
om partiet ar fOretratt i regeringen oeh annars med 20 100 kronor fOr varje 
vunnet mandaI. Lag (1989: 744). 

9 § Har parti vid val till riksdagen fAtt minst 4 procent av rostema i hela 
landet oeh erhALler partie't en lagre procentandel an fyra vid narmast 
fOljande val, utgar avtrappat grundstod fOr de tre darpA fOljande Aren, 
fOrsta Aret med 75 procent av ett helt grundstod, andra Aret med 50 procent 
av ett helt grundstod och tredje Aret med 25 procent av ett helt grundstod. 
Ar 6 eller 7 § tillamplig, galler dock i stallet bestammelsema dar, om de 
skulle medfOra ett hogre grundstOd. Lag (1974: 563). 

10 § Har parti vid extra val eller omval fAtt minst 4 procent av rostema i 
hela landet och uppnAdde partiet en lagre procentandel an fyra vid nar
mast fOregaende val eller vid det upphavda valet, utgAr en tolftedal av ett 
helt grundstOd fOr vaIje hel mAnad som AterstAr av Aret frAn den dag dA det 
extra valet eller om valet avslutades. Lag (1974: 563). 

11 § Parti kan under ett Ar ej fA hogre belopp i grundstod an som motsvarar 
helt grundstod. Lag (1974: 563). 

GemeRsamma bestammelser 

12 § Ar raknas i denna lag frAn och med den 150ktober. St6d som avses i 
lagen utraknas en gang fOr vaIje Ar, om ej annat fOljer av 10 §. ForhAllande
na vid utrakningstillHiliet bestammer stodets storlek. 

Om det vid utrakning fOr bestammande av stod uppkommer brutet tal, 
sker sedvanlig avrundning till helt tal. Lag (1974: 563). 

13 § FrAga om stod enligt denna lag provas av partibidragsnamnden. 
Namden bestAr av ordfOrande och tvA andra ledamoter. Ledamoterna, 
som ska inneha eHer ha innehaft ordinarie tjanst som domare, utses av 
riksdagens fdrvaltningsstyrelse fOr sex Ar. 

Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en overlaggning i parti
bidragsnamnden tillampas fOreskriftema i 16 kap. rattegAngsbalken om 
omrostning i tvistemAI. Namndens beslut fAr inte overklagas. Lag 
(1989: 241). 

14 § Ansokan om stOd enligt denna lag gors skriftligen vaIje Ar hos parti
bidragsnamnden. Ansokan bor goras fOre utgAngen av oktober. 

Partistod och kanslistOd betalas sAvitt mojligt ut samtidigt. Utbetalning
ama gors av riksdagens fOrvaItningskontor kvartalsvis med en fjardedel 
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varje gAng. Forsta utbetalningen gors inom en mAnad efter det alt ansOkan 
hat gjorts. Utbetalningama sker till respektive partis riksorganisation. PA 
begaran av partiet kan dock kanslistOdet eller del darav betalas till riks
dagsgruppens kansli. Lag (1989: 24/). 



Lag om kommunalt partistod (SFS 1969: 596) 

Komn\un fAr lamna ekononiiskt bidrag till politiskt parti, som under den 
tid beslut om bidrag avser tir representerat i kommunens fullmaktige. 
Beslutet skall inneMlla att bidrag utgAr' till varje sAdant parti med samma 
belopp fOr varje plats som partiet under nlimnda tid har i fullmliktige. 

Vad som sagts nu ager motsvarande tilUimpning pei landstingskommun 
och landsting. 
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