
ANMÄLAN AV KANDIDATER

TILL KOMMUNALVALET

Den valmansförening/lokala förening/etablerade kommunala politiska förening (det obehövliga utelämnas)
som jag är ombud för anmäler bifogade kandidatlista/-or (det obehövliga utelämnas - endast en
etablerad kommunal politisk förening får anmäla flera kandidatlistor) till kommunalvalet.

Förslag till beteckning för kandidatlistan i sammanställningen av kandidatlistor:

______________________________________________________________________________________________

(Förslaget ska innehålla den etablerade politiska föreningens namn ifall anmälan görs av en etablerad
kommunal politisk förening eller en lokal förening. En valmansförening som föreslår en beteckning
som innehåller en registrerad förenings namn ska ha fått tillstånd av föreningen. Om ingen beteckning
föreslås, eller om den föreslagna beteckningen inte kan godkännas, ger centralvalnämnden en bokstavs-
beteckning åt en kandidatlista som anmälts av en valmansförening).

Jag försäkrar att kandidaterna på den/de bifogade kandidatlistan/-orna är valbara.

Jag försäkrar också att undertecknarna av stiftelseurkunden för valmansföreningen är röstberättigade i
kommunalvalet och att de egenhändigt har undertecknat stiftelseurkunden (utelämnas om anmälan görs

av en lokal förening eller en etablerad kommunal politisk förening).

Samtidigt meddelar jag att valmansföreningen/den lokala föreningen/den etablerade kommunala 
politiska föreningen (det obehövliga stryks) har ingått valförbund med de andra kandidatlistor som
framgår av den anmälan som samtidigt med denna anmälan har ingetts till centralnämnden (ute-

lämnas om valförbund inte har ingåtts).

……….............................……………….. den …………………..20……..

…………….......................................………………………………………………
(Egenhändig underskrift)          

………………………......................................……………………………………
(Namnförtydligande)          

……………………….......................................……………………………………
(Postadress)          

……………………….......................................……………………………………
(Telefon, fax, e-post)          

Bilagor

1. För alla:

 - kandidatlista/-or (formulär 5 19). Endast en etablerad kommunal politisk förening får anmäla flera kandidatlistor.

 - kandidaternas skriftliga medgivande att motta uppdrag som fullmäktigeledamot samt deras försäkran att de inte

   samtyckt till att bli uppställda som kandidater på någon annan kandidatlista (formulär 7 19)

2. För valmansföreningar dessutom:

 - stiftelseurkund (formulär 2 19).

3. För etablerade kommunala politiska föreningar dessutom:

 - protokollsutdrag från det organ som fattade beslutet om anmälan och utsåg valombudet.

 - ett av patent- och registerstyrelsen utfärdat utdrag ur vilket föreningens registrerade namn och dess namn-

   tecknare framgår.

4. För lokala föreningar dessutom:

 - protokollsutdrag från det möte som fattade beslutet om anmälan, utsåg valombudet och gav ombudet

   fullmakt att anmäla föreningens kandidatlista under den etablerade politiska föreningens namn.

 - ett meddelande från den etablerade politiska förening som gett den lokala föreningen rätt att företräda den.

 - namn och kontaktuppgifter för den etablerade föreningens valombud och ersättare i kommunen samt fullmakt för dem.

Till den kommunala centralvalnämnden


