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 שוועדן אין סיסטעם וואל די  .1

  סיסטעם וואל דער .דירעקט און געהיים, פריי זיין צו דארפן וואלן. שטימען אייניגע און אוניווערסאלע אויף באזירט איז סיסטעם וואל שוועדישע די

 שוועדישע די, )ריקסדאגין א באקומט פארטיי איטליכע וואס זיצן די וועלן רעזולטאט אלס, פארטרעטערשאפט פראפארציאנאלע די איז גענוצט

 .באקומען האט פארטיי די וואס שטימען אלע ןעאפשפיגלט( פארלימענ

 

 געזעצן אנדערע נאך און געזעץ רעפערענדום די, ארדינענץ וואל די, געזעץ וואל די. רעפערענדומס און וואלן אריין רעכנט סיסטעם וואל  שוועדישע די

 .ווערן אפגעהאלטן דארפן רעפערענדומס און וואלן וויאזוי דיקטירן

 
  וואלן אלגעמיינע

 .יאר פיר יעדע סעפטעמבער פון זונטאג צווייטן דעם פאר קומען ס'קאונסיל קאונטי און מוניציפאלע די צו  און ,ריקסדאג צום וואלן אלגעמיינע

 

 צווישן  פארלאמענט אייראפעאישער פונעם שטאטן מיטגליד אלע אין יאר פינף יעדע פאר קומען פארלאמענט אייראפעאישער צום וואלן אלגעמיינע

 .זונטאג אום פאר שטענדיג וואלן די קומען שוועדן אין. יוני און אפריל

 

 

 רעפערענדומס .2
 קאנסטיטוציאנאלע און רעפערענדומס קאנסאלטאטיווע :לאנד גאנצן פארן גילטיג זענען וועלכע רעפערענדומס ערליי צוויי פאראן זענען שוועדן אין

 וועלכע און שטימען צו בארעכטיגט איז ווער אויך ווירן, ווע אפגעהאלטן זאל רעפערענדום נאציאנאלע א אויב באשליסט ריקסדאג די .רעפערענדומס

 .ווערן פארגעשטעלט זאלן אויסוואלן

 

 אין שטימען, דיסטריקטן עלעקטארעל אנבאלאנגט ,וואלן פארלימענטארע ווי פארשריפטן זעלבע די צו אויסגעשטעלט זענען רעפערענדומס נאציאנאלע

  .וו.א.א ,שוועדן פון אינדרויסן אדער

 

 קאונטי און מוניציפיליטעט די. קאנסאלטאטיוו אייביג איז קאונטי אדער מוניציפאליטעט איינצעלנע א אין אפגעהאלטן ווערט וואס רעפערענדום א

 .אפגעהאלטן ווערן זאלן רעפערענדומס אזאלכע ווען און אויב באשליסן אליינס טוען קאונסילס

 
  שטימען צו רעכט די .3

 

 פון עלטער די גרייכן וועלכע בירגער שוועדישע פאר געגעבן ווערט פארלאמענט אייראפעאישער די און ריקסדאג צום וואלן אין שטימען צו רעכט די

 .בירגער שוועדישע רעגיסטרירטע געווען אמאל זענען אדער ן,זענע וועלכע און ,וואלן די פון טאג אין ווי שפעטער נישט יאר  18

 

 די פון שטאטן מיטגליד אנדערע פון בירגער פאר געגעבן אויך ווערט פארלאמענט אייראפעאישער די פאר וואלן אין שטימען צו רעכט די

 זייןו מוזן זיי אז בתנאי איז עס .וואלן די פון טאג אין ווי שפעטער נישט יאר 18 פון עלטער די גרייכן וועלכע פארלאמענט אייראפעאישער

 זאלן זיי אז פארלאנגען צו מעלדונג א איינגעבן מוזן זיי אז און וואלן די פון טאג די פאר טעג 30 אמווייניגסטנס שוועדן אין איינוואוינער רעגיסטרירטע

 .שטאט מיטגליד אנדערע שום קיין אין שטימען נישט קענען זיי .ראלל עלעקטארעל די אויף ארויפגיין

 

 18 פון עלטער די גרייכן וועלכע בירגער שוועדישע פאר געגעבן קאונסילסווערט מוניציפאלע און לסקאונסי קאונטי פאר וואלן אין שטימען צו רעכט די

 פאפולאציע פאר מוניציפאליטעט אדער אומגעגענט קאונסיל קאונטי די אין רעגיסטרירט זענען וועלכע און ,וואלן די פון טאג אין ווי שפעטער נישט יאר

 .אומשטענדן זעלבע די אונטער שטימען צו רעכט די האבן נארוועגיע און אייסלאנד פון בירגער און פאראיין  אייראפעאישער די פון בירגער .סיבות

 אפשניט צייט נאכאנאנדע א פאר שוועדן אין איינוואוינער רעגיסטרירטע געווען זענען זיי אויב שטימען צו רעכט די האבן בירגער אויסלענדישע אנדערע

 .וואלן די פון טאג די פאר יאר דריי פון

 

 באשטימט וואלן די פון טאג די פאר טעג 30 אגענטור שטייער שוועדישע די פון דאטאבעיס רעגיסטאר באפעלקערונג די אין געפונען אינפארמאציע די

 אלס איינגעגעבן זענען שוועדן אין איינוואוינער וויילנדע אז באדייט דאס .שטימע זייער אפגעבן קענען זיי ווי און שטימען צו רעכט די האט עס ווער

 .וואלן די פון טאג די פאר טעג 30 איינוואוינער רעגיסטרירטע געווען זענען זיי ווי דיסטריקט עלעקטארעל די אין שטימען צו בארעכטיגט

 ראללס עלעקטארעל

 

 ראלל  עלעקטארעל .4
 יעדע פאר צוזאמגעשטעלט ווערן ראללס עלעקטארעל .שטימען צו ערלויבט ווערן צו כדי ראלל עלעקטארעל די אין איינגעשריבן זיין מוז איינער יעדער

 וואל איין ווי מער אפגעהאלטן ווערט עס ווען .וואלן באטרעפענדע די אין שטימען צו רעכט די האבן וואס מענטשן די אריין נאר רעכנט און וואלן

 עלעקטארעל איטליכע פאר געשריבן ווערט ראלל עלעקטארעל א .וואלן אלע פאר זעלבע דאס ראלל עלעקטארעל די איז מאל איין אויף פארמעסט

 .ארט שטים באטרעפנדע די אין גענומט ווערט און דיסטריקט

 

 קאונטי די .טוישן צו זיי שריפטליך דןלמע דאס מוזי, זי איבער אינפארמאציע אומריכטיגע אנטהאלט ראלל עלעקטארעל די אז האלט עס ווער סיי

 .וואלן די פון טאג די פאר טעג 12 ווי שפעטער נישט פארלאנג די ערהאלטן מוז קאמיטע אדמיניסטראציע

 

 האבן אויב ראלל עלעקטארעל די אין אריינגערעכנט ווערן )אויסלאנד אין וואוינען וועלכע שוועדישע(אויסגעוואנדערט האבן וועלכע בירגער שוועדישע

 די פאר טעג 30 ווי שפעטער נישט אגענטור שטייער שוועדישע די צו איינגעגעבן זיך האבן זיי אויב אדער יאר צעהן לעצטע די אין אויסגעוואנדערט זיי

 פאר בויגן ספעציעלע א דא איז עס ר.אגענטו שטייער שוועדישע די צו דעטאלן אדרעס שיקן דורך מאכן מען קען אפליקאציעס. וואלן די פון טאג

 .ראלל עלעקטארעל די אין אריינגערעכנט ווערן צו איינגעבן זיך ווילן וועלכע אויסלאנד אין וואוינען וועלכע שוועדישע
 

 קארטלעך שטים .5



 פאר געשיקט ווערט קארטל שטים די ן.שטימע צו רעכט די האבן וועלכע אלע פאר קארטלעך שטים  ארויס אויטאריטעט וואל די שיקט, וואלן די פאר

 18 אן זיך הייבן שטימען פריע די ווען. דאטאבעיס רעגיסטראציע פאפולאציע אגענטור שטייער שוועדישע די אין רעקארדירט זענען וועלכע אדרעסן

 .וויילער אלע צו אנגעקומען האבן קארטלעך שטים די שוין דארפן וואלן די בעפאר טעג

 

 די אדער קאמיטע אדמיניסטראטיווע קאונטי ,קאמיטע וואל מוניציפאלע די פון קארטל ערזאץ א באקומען קען קארטל שטים זייער פארלירט עס ווער

 .אויטאריטעט וואל

 

 אויב ראלל עלעקטארעל די אין אריינגערעכנט ווערן )אויסלאנד אין וואוינען וועלכע שוועדישע( אויסגעוואנדערט האבן וועלכע בירגער שוועדישע

 טעג 30 ווי שפעטער נישט אגענטור שטייער שוועדישע די צו איינגעגעבן זיך האבן זיי אויב אדער יאר צעהן לעצטע די אין אויסגעוואנדערט זיי האבן

 פאר בויגן ספעציעלע א דא איז עס ר.אגענטו שטייער שוועדישע די צו דעטאלן אדרעס שיקן דורך מאכן מען קען אפליקאציעס. וואלן די פון טאג די פאר

 .ראלל עלעקטארעל די אין אריינגערעכנט ווערן צו איינגעבן זיך ווילן וועלכע אויסלאנד אין וואוינען וועלכע שוועדישע
 

 געאגראפיע וואלן .6
 

 די פון פאל אין אדער ,מוניציפאליטעט א ,ביישפיל צום ,וואלן די פון געדעקט ווערט וואס אומגעגענט געאגראפישע די איז געגענט וואל די

 ערוועלן פאקטיש טוען וואס די זענען חלקים די און ,ס'קאנסטיטשוענסי אין צוטיילט ווער געגענט וואל די  .לאנד גאנצע דאס ,וואלן פארלימענטארע

 עלעקטארעל .  דיסטריקט עלעקטארעל יעדע אין פלאץ שטים איין מיט ,דיסטריקטן עלעקטארעל אין צוטיילט זענען ס'קאנסטיטשוענסי וואל .מיטגלידער

 .איינוואוינער אלס רעגיסטרירט מענטשן בארעכטיגטע שטים די זענען פראפערטיעס די אין און פראפערטיעס צאל א פון באשטייען דיסטריקטן

 

 זענען וועלכע מענטשן 1000-2000 ארום אריין דיסטריקט יעדע רעכנט געווענליך אבער אייניג נישט איז דיסטריקט עלעקטארעל א פון גרויס די

 בלויז אנטהאלט דיסטריקט קלענסטע די .דיסטריקט עלעקטארעל א פון גרויס מאקסימום אדער מינימום א פאראן נישט איז עס .שטימען צו בארעכטיגט

 דיסטריקט אינעם איינוואוינער די ווי ,פלאץ שטים א פארמאגט דיסטריקט עלעקטארעל יעדע .2000 אריבער גרעסטע די און וויילער הונדערט עטליכע

 .וואלן די פון טאג אינעם שטימע זייער אפגעבן קענען

 

 די .קאונסיל מוניציפאלע ארומיגע די פון פארשלאגן נאך דיסטריקט עלעקטארעל פונעם גרעניצן די באשטימט קאמיטע אדמיניסטראציע קאונטי די

 די פון יאר די פאר יאר אינעם ,1 דעצעמבער ווי שפעטער נישט צוטיילונג דיסטריקט עלעקטארעל די באשטימען דארף קאמיטע אדמיניסטראציע קאונטי

 .וואלן

 

 זיצן .7
 די אין זיצן אויסבעסערונג אלס באקאנט איז וואס איז דאס דא איז, מעגליך נאר ווי פראפארציאנאל אזוי זיין זאל רעזולטאטן וואל די כדי

 די נאכדעם און פארטייען אלע צו צוגעטיילט זיצן פערמענאנטע די ווערןנס ערשט .וואלן און מוניסיפאלעקאונסיל קאונטי, פארלימענטארע

 די אין. זיץ אויסבעסערונגס א באקומען אלץ נאך קען זיץ פערמענאנטע א פאר שטימען גענוג באקומען נישט האט וואס פארטיי א. זיצן אויסבעסערונג

  .זיצן פערמענאנטע פאראן בלויז זענען פארלאמענט אייראפעאישער

 יעדע זיצן פערמענאנטע וויפיל איבער באשלוס א געמאכט האבן קאמיטע וואל שוועדישע די וזמ, 30  אפריל שפעטסטנס ,וואלן די פון יאר די אין

 .קאנסטיטשוענסיס וואל אין וויילער קוואליפיצירטע צאל די אויף באזירט איז דאס. וואלן פארלימענטארע די אין באקומען וועט קאנסטיטשוענסי

 

 .פארטיילט ווערט וואס זיצן צאל די איבער באשלוסן די קאונסיל קאונטי אדער מוניציפאליטעט די מאכט, וואלן קאונסיל קאונטי און מוניציפאלע פאר
 יעדע פאר זיצן פערמענאנטע פון צאל די ,יאר וואל די אין 30 אפריל ווי שפעטער נישט ,באשליסט קאמיטע אדמיניסטראטיווע קאונטי די

 .קאנסטיטשוענסי

 

 איז באקומט שטאב מיטגליד איטליכע וואס זיצן צאל די .פארלאמענט אייראפעאישער די פאר וואלן קומט עס ווען קאנסטיטשוענסי איין איז שוועדן

 .פארלאמענט אייראפעאישער די אין זיצן 20 האט שוועדן. לאנד דעם אין באפעלקערונג די פון גרויס די אין אפהענגיק

 

 שטימען אויפן וואל טאג ביי אייער וואל סטאנציע  .8
 

 ערטער שטים
 די אין אריינגערעכנט איז זי/ער ווי דיסטריקט די אין מען שטימט וואלן די פון טאג די אין .דיסטריקט עלעקטארעל יעדע אין ארט שטים איין דא איז עס

 זיין אויך געווענליך מוזן ערטער שטים .קארטל שטים די אויף אויפגעשריבן איז ארט שטים באטרעפנדע די פון פלאץ גענויע די. ראלל עלעקטארעל

 קענען, ארט שטים דעם אין אריינגיין נישט וויילער דער קען באגרעניצונג פיזישע א צוליב, אויב .באגרעניצונגען פיזישע מיט מענטשן פאר צוטריטבאר

 .ארט שטים די פון פונדרויסן שטימע זייער אפנעמען באאמטע וואל די
 

 9 ביז פארלאמענט אייראפעאישער צום וואלן די פאר) ביינאכט אזייגער 8 ביז אינדערפרי אזייגער 8 צווישן אפען געווענליך זענען ערטער שטים

 .קאמיטע אדמיניסטראטיווע קאונטי באטרעפנדע די מיט דורכרעדן זיך נאכן שטונדן קערצערע איבער באשליסן קען קאמיטע וואל די. (ביינאכט אזייגער

 

 צו פערזאנען 4 אמווייניגסטנס אויך באשטימט און פאסיג מערסטע די זענען וועלכע ערטער די באשטימט מוניציפאליטעט איטליכע אין קאמיטע וואל די

 .שטימע איר/זיין אפ געבט וויילער א ווען אנוועזנד זיין מוזן אויפזעהר וואל דריי אמווייניגסטנס .ארט שטים איטליכע ביי אויפזעהר וואל אלס דינען

 

 פון אויסלאנד שטימען .9

 

 אויסלאנד אין מיסיעס דיפלאמאטישע בייי שטימען
 .סערוויס אזא צו שטעלט וואס אויסלאנד אין מיסיע שוועדישע וועלכע סיי ביי שטימען קען פעריאדע שטים די פון לויף אין  אויסלאנד אין איז עס ווער

 



 מיסיעס דיפלאמאטישע וועלכע ביי, אנגעלעגנהייטן אויסלענדישע פון מיניסטעריום די פון פארשלאגן ערהאלטן נאכן, באשליסט  אויטאריטעט וואל די

 דאס. צייט קורצע א פאר אנהאלטן בלויז עס קען ערטער טייל און ג,טא וואל דעם בעפאר טעג 24 אן זיך הויבן שטימען. שטימען קען'מ אויסלאנד אין

 איין ווי שפעטער נישט אוייטאריטעט וואל שוועדישע די צו אן קומען שטימען די אז פארזיכערן צו וואלן די פאר פרי גענוג אויפהערן זיך מוז שטימען

 זיי ווי אויטאריטעט וואל די צו געשיקט ווערן אויסלאנד אין מיסיעס דיפלאמאטישע די ביי ערהאלטן ווערן וואס שטימען אלע .טאג וואל פארן טאג

 .קאמיטע וואל באטרעפנדע די צו געשיקט און סארטירט ווערן

 

 פאסט דורך אויסלאנד פון שטימען
 פארן וואס די. וועלט די אין לאנד וועלכע סיי פון פאסט די מיט שטימען קענען אויסלאנד אין זענען און שטימען צו בארעכטיגט זענען וועלכע מענטשן

 טאג וואל פארן טעג 45 פאר ווערן געשיקט נישט קענען שטימען פאסט. פאסט די מיט שטימען אויך קענען טראפיק אינטערנאציאנאלע אין שיפן אויף

 קענען נישט ווערן געשיקט פון שוועדן.פאסט שטימען  .טאג וואל נאכן אדער

 

  א פון אדער אויטאריטעט וואל די פון ווערן באשטעלט קען מאטריאל די. פאסט די מיט שטימען צו מאטריאל ספעציעלע האבן דארפן וועט איר
 .געציילט ווערן שטימען די וואס צייט די ביי אנקומען און אויסלאנד פון געשיקט ווערן מוזן שטימען פאסט .מיסיע אויסלענדישע

 

 שטימען פון פאראויס  .10
 

 ערטער שטים
  שטימע זייער אפגעבן קענען וויילער וועלכע אין פלעצער. מוניציפאליטעט די אין שטימען פריע די איבער פאראנטווארטליך אויך איז קאמיטע וואל די

 צו פאראנטווארטליך אויך איז קאמיטע וואל די .לייבערי א אדער געביידע מוניציפאלע די זיין פילייכט קען און ערטער שטים אנגערופן ווערט פרי

 פאר צוטרירבאר זיין דארפן ערטער שטים און וואלן אלע .פלעצער די ביי  פראצעסירט און אויפגענומען ווערן געהעריג קען שטימען די אז פארזיכערן

  .דיסעביליטיס מיט מענטשן

 

 ארט שטים וועלכע סיי ביי שטימען פרי קען וואלן די פון טאג די אין ארט שטים איר/זיין ביי שטימען נישט קען אורזאך וועלכע סיי פאר וואס וויילער א

 יעדע א האט, וויילער די צן דינסט א נאך אין .טאג וואל צום ביז אן גייט און טאג וואל דעם בעפאר טעג 18 אן זיך הויבט שטימען פאראויס .שוועדן אין

 .טאג וואל אינעם אפען אויך איז וואס ארט שטים איין אמווייניגסטנס מוניציפאליטעט

 

 דארט ווילן וועלכע וויילער פון שטימען די אפנעמען זאל'מ ערלעדיגן קאמיטעען וואל די טוען אינסטיטוציעס נורסינג אנדערע און שפיטעלער טייל ביי

 מיטגלידער אדער באזוכער. שטאבלמשל, פאציענטן,  וויע, שטימ זייער אפגעבן
 

 איינערע. קאמיט וואל די צו קאנווערטן ספעציעלע אין זיי שיקט און שטימען די נעמען באאמטע וואל די טוען שטימען פריע  פאראן איס עס אימער ווי

 .אידענטיטעט איר/זיין באשטעטיגן אדער אידענטיפיקאציע ווייזן קענען און קארטל שטים איר/זיין וויסן מוז ארט שטים א אין שטימט וואס

 

 צעטלעך שטים  .11
 

 פארן און וואלן מוניציפאלע דעם פאר. בלוי צעטלען-שטים די זענען קאונסיל קאונטי פארןעל. ג צעטלען-שטים די זענען וואלן עפארלימענטאר פאר

עס זענען פארהאן דריי סארטן  .מאטריאל און מאס זעלבע די פון זיין דארפן צעטלן שטים ווייס. די צעטלען-שטים די זענען פארלאמענט אייראפעאישן

 צעטלען:-שטים

 

 צעטלען-שטים פארטיי

 .קאנדידאטן די פון נעמען די נישט אבער פארטיי די פון נאמען דעם צעטלען מיט-שטים

 

 צעטלען-שטים נאמען

 .קאנדידאטן די פון נעמען די סיי און פארטיי די פון נאמען דעם ייס צעטלען מיט-שטים

 

  צעטלען-שטים ליידיגע

 .נעמען קאנדידאטן קיין אן און פארטייצעטלען אן קיין -שטים

  

 

 ערטער פארשידענע אין צעטלען שטים די לייגן .12
 

 צו פאראנטווארטליך באאמטע וואל די זענען ,וואלן פארלימענטארע די ביי שטימען די פון פראצענט 1 ווי מער ערהאלטן  האבן וועלכע פארטייען

 מוזן אליינס פארטייען די .וואלן קאונסיל קאונטי און מוניציפאלע, פארלימענטארע פאר גילטיג איז דאס. ערטער שטים די ביי צעטלען שטים די שטעלן

 .ערטער פארשידנארטיגע די אין ווערן געשטעלט זאל צעטלען שטים זייערע אז וואלן די פאר צייט שטיק א פארלאנגען

  

 די ביי צעטלען שטים פארטיי זייער שטעלן צו רעכט די פארטרעטן זענען וועלכע פארטייען די האבן ,קאונסיל קאונטי און מוניציפאלע צו וואלן פאר

 ערטער אלע ביי וואלן אלע פאר צעטלען שטים ליידיגע אויך שטעלן באאמטע וואל די .קאונטי אדער מוניציפאליטעט באטרעפנדע די און ערטער שטים

 .שטימען קען'מ ווי

 

 .אליינס פארטייען די דורך געשטעלט צעטלען שטים נאמעןפונדעסטוועגן, ווערן 

 

 אויב, ערטער שטים אלע ביי צעטלען שטים נאמען שטעלן צו פאראנטווארטליך באאמטע וואל די זענען פארלאמענט אייראפעאישער  צום וואלן פאר

 צום וואלן לעצטע די ביי שטימען די פון פראצענט 1 אמווייניגסטנס ערהאלטן האט און לאנד גאנצן פארן צעטל שטים נאמען איין נאר פארטיי איין האט

 .וואלן די פאר צייט שטיק א ווערן געשטעלט זאלן צעטלען שטים די אז פארלאנגען אויך מוזן פארטייען די. פארלאמענט אייראפעאישער

 



 שטימען פארצוג אינדיווידועלע און פארטיי  .13
. ערוועלט ווערן צו באפארצוגן זיי וועמען קאנדידאט דעם צעטל שטים אויפן אנצייכענען, אלצומ ,קענען און פארטיי פאליטישע א פאר שטימען וויילער

 X. א מיט צעטל שטים אויפן קאנדידאטן די פון איינס אנצייכענען דורך שטימע פארצוגס א אפ גיבט וויילער דערען. שטימ פארצוג אנגערופן ווערט דאס

. פאר א צעטל שטים אויפן נאמען א שרייבן דורך קאנדידאט א נאמינירן וויילער דער קען פעלער טייל אין ן.ווער אנגעצייכענט קען קאנדידאט איין נאר

 פאראויס.אריין קאנדידאט פאר וועמען מען שטימט, מוז דער קאנדידאט אריינגעבן זיין אדער איר פארצוג פון -שרייב

 

 וואלן די פון נאכט די אין שטימען די ציילן  .14
 ציילן דאס פאר אבער. שטימען די ציילן  דיסטריקט  עלעקטראל איטליכע אין באאמטע וואל די טוען טאג וואל אינעם זיך ענדיגן וואלן די וואס נאכדעם

 . קעסטלעך ןעצעטל-שטים באטרעפנדע די אין אריינגעלייגט שטימען פריע באשטעטיגטע די ווערן אן זיך הייבט

 

 די לויט סארטירט ווערן צעטלען שטים די .געציילט ווערט וואלן יעדע פאר שטימען די אין אויסגעליידיגט דאן ווערן קעסטלעך צעטלען-שטים די

 אפגעציילט וואלן פארלימענטארע די פאר צעטעלן שטים די ווערן ,קאונסיל קאונטי און קאונסיל פארלימענט, מוניציפאלע צום וואלן פארטייען. פאר

 .וואלן קאונסיל קאונטי די לעצט צום און וואלן מוניציפאלע די מיט ערשט, נאכגעפאלגט

 

 

 

 

 דאס רעקארדירט וואס באריכטער א צו רעזולטאטן די מיט אריין מען רופט, וואלן די פון נאכט די אין שטימען די האטאפגעציילט דיסטריקט וואל א ווען

 .וואלן די פון נאכט די אין אויסגאנג וואלא ערשטע   אויסרעכענען אויטאריטעט וואל די לאזט דאס. סיסטעם דאטאבעיס וואל אויטאריטעט וואל די אין

 

 וואל די דורך פובליקום דעם און מידיא די פאר געמאלדן דאס ווערט רעקארדירט ווערן דיסטריקטן עלעקטארעל די פאר רעזולטאטן וויבאלד

 .וועבזייטל אויטאריטעט

 

 די צו אפגעשיקט און פארזיגעלט ווערט וואס זעקלעך זיכערהייטס ספעציעלע אין אריינגעלייגט צעטלען שטים די ווערן פארענדיגט איז ציילן דאס ווען

 קאונטי די צו אפגעשיקט ווערן ערטער שטים די פון שטימען די אז פארזיכערן צו פאראנטווארטליך איז קאמיטע וואל די .קאמיטע וואל
 .מעגליך וואס שנעלסטע דאס קאמיטע אדמיניסטראטיווע

 

 קאמיטע וואל די דורך ציילונג ערשטע  .15
 דאס. טאג וואל אינעם ערטער שטים די צו אנגעקומען נישט זענען וועלכע שטימען פריע די רעכענען קאמיטע וואל די טוט , וואלן די נאך יטוואךמ אום

 די איינמאל .טאג וואל אינעם מוניציפאליטעטן אנדעער אין געווארן אפעגעבן זענען וואס שטימען פריע און אויסלאנד פון שטימען אממערסטנס זענען

 .קאמיטע אדמיניסטראטיווע קאונטי די צו אפגעשיקט אויך שטימען די ווערן, פארענדיגט איז קאמיטעען וואל די דורך ציילונג

 

 ציילונג ענדגילטיגע די  .16
 נאכאמאל שטימען אלע ווערן דארט .טאג וואל די נאך מאנטאג קאמיטע אדמיניסטראטיווע קאונטי די ביי אן זיך הייבט ציילונג ענדגליטיגע די 

 .קאנדידאט איטליכע פאר שטימען פארצוג די אריינגערעכנט ,אפגעציילט

 

, ערשט אפגעציילט וואלן פארלימענטארע די פאר צעטעלן שטים די ווערן, קאונסיל קאונטי און קאונסיל מוניציפאלע, פארלימענט צום וואלן פאר

 צו מעגליך געווענליך שוין איז טאג וואל נאכן  טאג 10 רוםא .וואלן קאונסיל קאונטי די לעצט צום און וואלן מוניציפאלע די מיט נאכגעפאלגט

 רעזולטאטן ענדגילטיגע די ווערן פארלאמענט אייראפעאישער צום וואלן די פאר. וואלן קאונסיל קאונטי די פון רעזולטאטן ענגילטיגע די פארעפענטליכן

 .וואלן די נאך וואך די פון ענדע די ביי גרייט געווענליך

 

  www.election.se.  וועבזייטל אויטאריטעט וואל די אויף צייט עכטע אין נאכפאלגן אויך מען ען שטימען די פון ציילונגנ ענדגילטיגע די

 

 צעטלעך שטים די איבערקוקן .17
 וואל די לויט, באשטימט קאמיטע אדמיניסטראטיווע קאונטי יד. זיצן פון פארטיילונג די באיינפלוסן אין אריינגערעכנט ווערן מעגן שטימע גילטיגע נאר

 אויסגעפירט ווערן דארף איבערזיכט זעלבע די .פארטיי איטליכע פאר שטימען די אפ ציילט און ,נישט וועלכע און גילטיג זענען שטימען וועלכע, געזעץ

 .ווערן געציילט זאלן שטימען פארצוג גילטיגע נאר אז, שטימען פארצוג מיט

 

 צעטלעך שטים גילטיגע
 ליידיגע א אדער צעטל שטים פארטיי א, צעטל שטים נאמען געדרוקטע א זיין קען סע. פארטיי א פון נאמען א דאס האט אויב גילטיג איז צעטל שטים א

 .נאמען פארטיי א אויפגעשריבן האט וויילער דער וואס אויף צעטל שטים

 

 שטימען פארצוג פון ציילונג די
 צוגעלייגט געווארן איז וואס נאמען א זיין עס קען אדער .אנגעצייכענט קאנדידאט איין מיט צעטל שטים נאמען א זיין קען שטימע פארצוג גילטיגע א

 קענען וויילער וויאזוי פארשטיין צו גיבט צעטלג שטים די .קאנדידאט א רעגיסטרירט נישט האט וואס פארטיי א פאר צעטל שטים א צו וויילער א דורך

 .שטימע פארצוג א אפגעבן

 

 צעטלען שטים אומגילטיגע
 :אויב אומגילטיג אלץ באטראכט ווערט צעטל שטים א

 בילד עז( דעם אויף נאמען פארטיי קיין דא נישט איז עס(. 

 פארטיי אנדערע מיט קאנווערט זעלבן אינעם צעטלעך שטים מער אדער 2 דא זענען עס אויב ,ביישפיל צום( נאמען פארטיי איין ווי מער האט עס 

 .)נעמען

 וויילער דעם אידענטיפיצירן צו געווארן געמאכט קלאר איז וואס צייכן א מיט אנגעצייכענט איז עס. 

 



 אומגילטיגע פון סארט אפטע אממערסטנס די איז דאס און שטימען ליידיגע ווי באטראכט  ווערן נאמען פארטיי א נישט האבן וואס צעטלעך שטים

 אין גערעכנט נישט ווערן שטימען אומגילטיגע .שטימען אומגילטיגע אנדערע די פון באזונדער באריכטעט ווערט שטימען ליידיגע פון נומער די שטימען

 .זיצן פון פארטיילונג די

 
 אומגילטיגע פארצוג שטימען

 :ביישפיל צום ,צעטל שטים א אויף קאנדידאטן פון נעמען אלע אררויסווארפן קאמיטע אדמיניסטראטיווע קאונטי די וועט פעלער טייל אין

 אונטן בילד עז (קאנדידאטן מער אדער צוויי אנגעצייכענט האט וויילער דער.) 

 ליסטעס קאנדידאט אנדערע מיט אבער נאמען פארטיי זעלבע די מיט קאנווערט זעלבע די אין צעטלען שטים מער אדער צוויי דא זענען עס אויב 

 .קאנדידאטן אנדערע פאר X  א אדער

 גענוצט ווערט קאונסיל קאונטי אדער מוניציפאליטעט/קאנסטיטשוענסי אנדערע א פאר געווארן געמאכט איז וואס צעטל שטים פארטיי א. 

 

 .צעטל שטים פארטיי א אלס ווערן באטראכט וועט אבער גילטיג איז צעטל שטים די :ביישפיל

 

 

 פארטיילונג פון זיצן  .18
 .פארטייען די צווישן זיצן די פארטיילן דאס אנהייבן זיך קען ,שטימען אלע אפציילן גענדיגט האט קאמיטע אדמיניסטראטיווע קאונטי די ווען

 

 פארטייען פאר מינימום
 געווינען פארטיי א מוז, פארלאמענט אייראפעאישער צום וואלן און וואלן פארלאמענטארע אין זיצן פון איינטיילונג די אין נעמען אנטייל קענען צו כדי

 די פון פראצענט 12 ווייניגסטענס געווינט פארטיי א אויב ,פארט . שוועדן אין געווארן אפגעגעבן זענען וואס שטימען אלע פון פראצענט 4 ווייניגסטענס

 .קאנסטיטשוענסי יענע אין זיצן פערמענאנטע  פון איינטיילונג די אין נעמען אנטייל אויך פארטיי די קעןי, קאנסטיטשוענס איין אין שטימען

 

 גאנצע די אין געווארן אפגעגעבן זענען וואס שטימען גילטיגע אלע פון פראצענט 3 ווייניגסטענס געווינען פארטיי א מוז, וואלן קאונסיל קאונטי אין

פון אלע גילטיגע  3%אין מוניסיפאלע וואלן, מוז א פאליטישע פארטיי באקומען כאטש  .זיצן פון איינטיילונג די אין אנטיילנעמען קענען צו כדי קאונטי

יפאליטיס וועלכע זענען אין מוניס 2%שטימען וואס זענען אפגעגעבן געווארן אין די מוניסיפאליטיס וועלכע זענען צוטיילט אין קאנסטיטשוענסיס און 

 נישט צוטיילט אין קאנסטיטשוענסיס.
 

 פארטייען צווישן זיצן פון איינטיילונג
 שטימען פון נומער די פון באזיס אויפן איינגעטיילט ווערן זיצן די .זיצן אויסבעסערונג די נאכדעם און, איינגעטיילט ערשט ווערן זיצן פערמענאנטע די

 .קאנסטיטשוענסי איטליכע אין ערהאלטן האט פארטיי איטליכע וואס

 

 ".מעטאד נומער-אדד יסגעבעסערטע"או די אנגערופן ווערט זיצן די איינצוטיילן באנוצט ווערט וואס מעטאד רעכענונגס די

 

 אפעלאטן  .19
 אנבאלאנגט. אויסגאנג דעם אפעלירן קען ,געווארן געמאכט איז וואלן די פון אויסגאנג די אפעקטירט וואס טעות א אז האלט עס ווער סיי

 און מוניציפאלע פאר. אויטאריטעט וואל די צו אריינגעגעבן ווערן אפעלאטן דארפן, פארלאמענט אייראפעאישער פארן וואלן און וואלן פארלאמענטארע

 לטןאערה ווערן דארפן אפעלאטן .קאמיטע אדמיניסטראטיווע קאונטי באטרעפנדע די צו אריינגעגעבן ווערן אפעלאטן די דארפן, וואלן קאונסיל קאונטי

 .רעזולטאטן וואל די מעלדן פונעם טעג 10 אין באשטעטיגונג באטרעפנדע די מאכן דארפן וועלכע אויטאריטעט רעגירונגס די דורך

 

 אויב איבערגעמאכט ווערן זאל קאנסטיטשוענסי געוויסע א אין, וואלן געוויסע אז באפעלן און רעזולטאטן וואל קענסלען קען קאמיטע אפעלאט וואל די

 עפעס אדער, איבערציילונג א דורך ווערן אכטןרפאר טעות א קען אויב. רעזולטאטן די פון אויסגאנג די באווירקט האבן וואס טעותים פאסירט האבן עס

 .טעות דעם ןטעכרפאר צו באשלוס די מאכן צו אויטאריטעט די באפעלן קאמיטע אפעלאט וואל די קען, מיטל אנדערע א

 

 קען קאמיטע אפעלאט וואל די פון באשלוסן .וואלן פון אפעלאטן די באשלוסן קען וואס ערשאפטפקער איינציגסטע די איז קאמיטע אפעלאט וואל די

 .ווערן אפעלירט נישט
 

 פארעמען א פארטיי .20
אין שוועדן. דער אפטייטש פון א פאליטישע פארטיי עס זענען נישטא קיין רעגולאציעס וואס שרייבן פאר ווי אזוי צו פארעמען א פאליטישע פארטיי 

ויילער וואס לויט דעם אינסטרומענט פון רעגירונג איז ווי פאלגנד "פארטיי ווערט אנגענומען אלס באדייטנדיג סיי וועלכע אסאסיאציע אדער גרופע פון ו

 לויפט פאר ערוויילונג אונטער א געוויסע באשטימונג."

 

 רעגיסטרירן א פארטיי נאמען  .21
 געצווינגען נישט ווערט פארטיי א צעטלען.-שטים אירע אויף שטיין זאל עס אז וויל פארטיי באטרעפנדע די וואס נאמען זעלבע די איז נאמען פארטיי די

 .זיי אויף נאמען פארטיי רעגיסטרירטע קיין אן צעטלען שטים באשטעלן זיי קענען וואלן, אנשטאט אין לויפן צו כדי נאמען פארטיי זייער רעגיסטרירן צו

 

 .פארטיי אנדערע א דורך גענוצט ווערן קענען נישט זאל עס אז נאמען זייער באשיצן פארטיי די קען קאמיטע וואל די מיט נאמען א רעגיסטרירן מיטן

 

 דער נאאמען. וויילער צאל געוויסע א דורך אונטערגעשטיצט ווערן אפליקאנט דער נאמען, דארף פארטיי א רעגיסטרירן קענען זאל קאמיטע וואל די כדי

 אז איבער וויזט פארטיי באטרעפנדע די אז וויכטיג אויך איז צוויי. עס די צווישן פארמישן זיך קען מען ווילאנג פארטיי אנדערע צו ענליך זיין נישט טאר

 .קאמיטע ערוועלט א און געווארן אדאפוטירט געווארן געזעצן זענען

 

 שפעטסטנס וואלן די פון יאר די אין פעברוערי פון טאג לעצטע די קאמיטע וואל די ביי ערהאלטן ווערן מוז נאמען פארטיי א רעגיסרירן צו אפליקאציעס

 .יאר יענע וואלן די אין גילטיג זיין זאל רעגיסטראציע די כדי

 



 קאונסיל קאונטי און מוניציפאלע פאר גילטיג  אויך רעגיסטראציע די איז וואלן פארלימענטארע פאר געווארן רעגיסטרירט נאמען פארטיי א איז אויב

 וואלן קאונסיל קאונטי פאר געווארן רעגיסטרירט נאמען פארטיי א איז אויב .  פארלאמענט אייראפעאישער צום וואלן פאר און שוועדן דורכאויס וואלן

 פאר רעגיסטראציע .קאונטי די אין קאונסילס מוניציפאלע פאר וואלן פאר און קאונסיל קאונטי באטרעפנדע די פאר גילטיג  אויך רעגיסטראציע די איז

 .פארלאמענט אייראפעאישער צום וואלן די פאר בלויז גילטיג איז פארלאמענט אייראפעאישער צום וואלן
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 אנטוויקלען אויך טוט אויטאריטעט רעפערענדומס. די און וואלן פון אויספיר די קאארדינירן און פלאנירן צו פאראנטווארטליך איז אויטאריטעט וואל די

 .אדמיניסטראציע וואל גאנצע די פאר הילף טעכנעלאגישע נויטיגע די אויפהאלטן און

 וואל די טוט וואלן, די מאטריאל. נאך וואל אנדערע און צעטלעך קארטלעך, שטים ראללס, שטים עלעקטארעל אן נעמט אויטאריטעט וואל די

 פארלאמענט צום געווארן ערוויילט זעען שטעלפארטרעטער און מיטגלידער וועלכע באשטימט און פארטייען די צווישן זיצן די פארטיילן אויטאריטעט

 .פארלאמענט אייראפעאישער און

 

 אנבאלאנגט באשלוסן מאכט קאמיטע אדמיניסטראטיווע קאונטי די .אויטאריטעט וואל ראיאן דער איז קאמיטע אדמיניסטראטיווע קאונטי די

 קאונטי און מוניציפאלע פון אויסגאנג די באשטימט און וואלן אלע און ציילונג ענדגילטיגע די פאר פאראנטווארטליך דיסטריקטן, איז עלעקטארעל

 .וואלן קאונסיל

 

 זענען עס אז פארזיכערט ,באאמטע וואל אויף נעמט און אויטאריטעט וואל לאקאלע די אויף שטעלט מוניציפאליטעט איטליכע אין קאמיטע וואל די

 אויך איז קאמיטע די. דארט שטימען פריע פאר פאראנטווארטליכקייט פולע די טראגט און מוניציפאליטעט די אין ערטער שטים פאראן

 טאג. די וואל נאכן וואך די אין מיטוואך אויפן סיי און וואלן די פון נאכט די סיי וואלן די פון ציילונג פריצייטיגע די פאר פאראנטווארטליך

 .ערטער וואל און באאמטע וואל פון קאסטן די פאר פאראנטווארטליך איז מוניציפאליטעט

 

 זיין מוז קאמיטע די פון פארזיצער מיטגלידער. דער זיבן פון באשטייט קאמיטע אפעלאטן. די אנבאלאנגט באשלוסן מאכט קאמיטע אפעלאט וואל די

 .מיטגלידער קאמיטע די אויף נעמט ריקסדאג מיטגליד. די פארלאמענט א זיין נישט קען און ריכטער א ווי קוואליפיצירט
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