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Läget i länet

Länsstyrelsens uppdrag
Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Det betyder att vi 
ansvarar för att planera och genomföra allmänna val, val till 
Europaparlamentet och nationella folkomröstningar.
Innan varje val delar vi in länet i valkretsar och valdistrikt samt 
tar emot beställningar av valsedlar och anmälningar av 
kandidater som ska stå på valsedlarna. Under valnatten 
rapporterar valdistrikten sina röstresultat till Länsstyrelsen.
Dagen efter valet påbörjar Länsstyrelsen den slutliga 
rösträkningen. Då kontrollräknas alla röster. Det innebär bland 
annat att alla länets röster räknas på nytt, personkryss räknas 
för första gången och ogiltiga röster granskas. 

Läget framåt
Mellan valen utser Länsstyrelsen efterträdare för ledamöter och 
ersättare i region- och kommunfullmäktige som avgår under 
mandatperioden. Dessa beslut går att överklaga.
Vi utbildar också de kommunala valnämnderna inför valen och 
ger dem råd och hjälp. Detta för att alla val ska kunna 
genomföras på ett säkert sätt och i enlighet med lagen.
Länsstyrelsen kan även genomföra extra val och 
folkomröstningar om riksdagen beslutar om det.
2024 är det EU-val. Då ansvarar Länsstyrelsen för att lägga till 
eller ta bort EU-medborgare ur röstlängden, beroende på om 
de vill rösta i Sverige eller i ett annat EU-land.

Nuläge
Sverige har ett robust valsystem. Det är decentraliserat vilket 
innebär att röstningen sker lokalt över hela landet, liksom 
rösträkningen. Alla röster räknas manuellt och kontrollräknas 
minst två gånger i den slutliga rösträkningen. Röstmottagning 
och rösträkning är offentliga. Alla röstsedlar sparas tills nästa 
val vunnit laga kraft. Effekten blir att det är svårt att påverka 
valresultatet.

Utmaningar
Med ökad digitalisering och sociala medier följer nya 
förutsättningar för att sprida information, likväl som 
desinformation. Till exempel vilseledande information om hur 
man röstar, försök att undergräva förtroendet för 
valadministrationen, ryktesspridning om, eller hot mot, 
tjänstepersoner som ansvarar för att genomföra valet. 
Samtidigt är fokus på säkerhet större.
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