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Textversion poddavsnitt #83 Om valet 2022 

En podcast från Sveriges Kommuner och Regioner. 

 

"Sen tittar man också på vilka frågor som är viktigast för väljarna när de gör sina val. 

Och då ser vi att många av de frågor där regionerna är ansvariga för, de tycker 

väljarna är viktigast." 

 

Det här är Demokratiresan. 

 

- - - - - 

 

Anders Nordh: Hej, och välkomna till ett nytt avsnitt av Demokratiresan! Jag heter 

Anders Nordh och jobbar på demokratisektionen på Sveriges Kommuner och 

Regioner. I dag ska vi prata om valdeltagandet och valresultatet för kommuner och 

regioner. Just nu när vi spelar in det här, så är det ungefär två veckor efter valet 11 

september. Jag har med mig två av mina kolleger. Bredvid mig i rummet står Björn 

Kullander. Hej, Björn! 

 

Björn: Hejsan! 

 

Anders: På en skärm har vi med oss Martin Lidhamn som inte hade möjlighet att vara 

på plats här i dag, men ändå är med oss. Välkommen, Martin! 

 

Martin: Tack så mycket! Hej!  

 

Anders: Det här är något som ni har pratat väldigt mycket om de senaste veckorna 

efter valet. Men jag tänker att vi börjar i det som är intressant och där vi ser att det 

har hänt nånting och det är just valdeltagandet. Vem vill kommentera det av er? 

 

Martin: Jag kan börja lite där då. Vi har haft flera val där vi haft ett ökat 

valdeltagande. Man pratar ju att runt 2002 så var det ganska lågt valdeltagande med 

svenska mått mätt. Då pratade man om demokratins kris och de där delarna. Men 

efter det har det stadigt ökat. Vid förra valet hade det ökat med 6 procentenheter 

jämfört med mellan 2002 och 2018. Men nu ser vi att det viker neråt. Det finns det 

olika teorier om. Men om vi tittar på kommun- och regionvalen, så ligger det på 

omkring 80 procent enligt de preliminära siffrorna i valdeltagandet, och på 
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riksdagsnivå 84 procent. Då har det gått ner ungefär 3 procentenheter på 

riksdagsnivå, till exempel. 

 

Anders: Är det här något vi ska vara bekymrade för, Björn? 

 

Björn: Vi har ju fortsatt högt valdeltagande i sin helhet. Men det vi kan vara 

bekymrade över är att det är ganska stora skillnader. Dels är det skillnader mellan 

kommuner, drygt 30 % mellan den som har högst och den som har lägst. Men än 

större skillnader är det inom kommuner mellan olika valdistrikt. Det i sig är ju 

bekymmersamt, särskilt som det finns valdistrikt där valdeltagandet är en bit under 

50 % faktiskt. Att varannan väljare inte nyttjar sin rätt att rösta. 

 

Anders: Om man då tittar på de kommuner som har högst valdeltagande respektive 

lägst, hur stor är skillnaden där? Vad säger du, Martin? 

 

Martin: Vi har ju då lyckats ta fram listor på vilka kommuner som har högst 

valdeltagande och som då jämför de olika valen. Ofta är det liknande kommuner eller 

samma kommuner som ligger i topp- men också botten-listorna. Högst valdeltagande 

nu i kommunfullmäktigevalet har vi i Lomma som ligger på lite drygt 91 %. Man kan 

väl säga att socioekonomiskt starka kommuner ligger här, och det är ofta samma. Vi 

ser till exempel att Lomma, Vellinge och Öckerö toppar den här listan. Om man tittar 

på den andra halvan, de som ligger i botten och har lägst valdeltagande, så har vi 

Haparanda, Södertälje och Botkyrka. I Haparanda ligger det på ungefär 61,5 % 

valdeltagande. Man kan ju säga att det har backat även i de kommuner som har 

högst valdeltagande, så har det backat det här valet. Som jag sa inledningsvis, så har 

vi haft val tidigare där det har ökat flera val i rad, ska jag säga. Förra valet ökade det i 

ungefär 260 kommuner, och någon motsvarande siffra var det vid valet 2014. Men nu 

ser vi att det backar i samtliga kommuner. Det är ju socioekonomiska frågor som är 

viktiga. Utbildningsbakgrund är viktigt för att man röstar. Då kan man också se att vid 

kommun- och regionvalen så har ju även icke svenska medborgare rösträtt om man 

har varit folkbokförd i Sverige i mer än tre år. Det kan ju förklara att den gruppen 

kanske inte alltid känner till att man har rättighet att rösta eller på andra sätt kanske 

inte är integrerade eller vet om sin möjlighet att påverka. 

Anders: Du nämnde, Björn, att det också är en stor skillnad internt, om man tittar på 

enskilda kommuner, mellan de valdistrikt som har högst respektive lägst 

valdeltagande. Är det vissa kommungrupper som det här är väldigt tydligt i?  

Björn: Det är klart att det kan vara lite större skillnader i stora kommuner, men vi ser 

att i merparten av kommunerna så är det relativt stora skillnader mellan olika distrikt. 

Det är något som de flesta kommuner bör tänka på och känna till. I 

storstadskommunerna så kan det skilja så mycket som 50 % mellan det valdistrikt 

som har högst, det kanske ligger på 90 %-någonting, och det som har lägst, som 

ligger på 40 %-någonting.  
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Anders: Och det är ju väldigt stora skillnader.  

Björn: Det är väldigt stora skillnader. Och det gäller även de kommuner som med lågt 

valdeltagande generellt, som till exempel Botkyrka och Södertälje. Det finns valdistrikt 

med över 90 %, men också andra som har kring 40 %. Stora skillnader inom 

kommunerna! 

Anders: Det handlar ju säkert en hel del, kanske, om förtroende. Och det är ju något 

som man tittar på i vallokalsundersökningen. Kan du, eller någon av er, berätta lite 

grann hur den går till och vad det är man har tittat på där?  

Björn: Vallokalsundersökningen görs ju av SVT, men framförallt av Göteborgs 

universitet och valforsknings programmet. Det är de som står för den vetenskapliga 

delen. Den har gjorts under många val, och då tittar man på många olika saker, och 

det som kan vara intressant i det här sammanhanget är ju att lyfta upp just 

förtroendet. För det mäter man. "Hur stort förtroende har väljarna för politiker i 

allmänhet?" Så lyder frågan. Då ser vi att andelen som har mycket eller ganska högt 

förtroende för politiker ligger kring 54 %. Det har backat något, minskat något, under 

de senaste valen.  

Men än mer intressant kanske är att det är ganska skillnader beroende på vilket parti 

man har röstat på. Där ser vi att det framförallt är Sverigedemokraternas väljare som 

har ett lägre förtroende för politiker i allmänhet. Där ligger det på 27 %. De andra 

partierna ligger omkring 50–70 %. Högst ligger det för de som har valt att rösta på 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Så det är en del som är intressant i 

vallokalsundersökningen. Sen finns det några andra delar också, som är intressanta.  

Anders: Det där var ju en bra liten cliffhanger. Vilka skulle det kunna vara?  

Björn: Jag tycker just röstdelningen, att den fortsätter att öka. För det mäter man. Så 

var tredje person röstar på olika partier i valet till riksdagen och till kommunen. Sen 

tittar man också på vilka frågor som är viktigast för väljarna när de gör sina val. Och 

då ser vi att många av de frågor som kommuner och regioner är ansvariga över, 

tycker väljarna är viktigast. Allra viktigast tycker man är skola och utbildning, som 

nummer 2, och på förstaplatsen kommer hälso- och sjukvårdsfrågor. Så det är 

intressant, och också viktigt att lyfta upp ur ett självstyrelse perspektiv, att de frågor 

som väljarna tycker är viktigast är de som kommuner och regioner ansvarar för.   

Anders: Jag tänkte på en annan sak här också, när vi var inne på det här med 

valdeltagandet och så. Hur ser utvecklingen ut när det gäller de som förtidsröstar? 

Jag tror att jag hörde, vid något tillfälle, att ni nämnde att det är något som vi har hållit 

på med väldigt länge, som inte jag riktigt hade koll på. Kan du hjälpa oss där, Martin? 

Martin: Ja, vi har ju faktiskt 80-årsjubileum i år. Man kunde då "poströsta", som det 

hette på den tiden, 1942, i kommun- och landstingsvalen. Och sen kunde man, två år 
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efteråt, poströsta i riksdags valet. På den tiden var det så att man behövde någon 

form av skäl, eller legitim anledning, till att inte kunna rösta på valdagen. Sen har det 

genom historien luckrats upp. Både 1970 och 1982 så har man lättat på det här. 

Sedan 2006 så är kommunerna ansvariga, och nu pratar vi om förtidsröstning i stället 

för poströstning. Och det har ju stadigt ökat de sista valen. Vid det här valet så var 

det 47,5 % som valde att förtidsrösta, av de som röstade i riksdagsvalet. Här vet vi att 

våra medlemmar jobbar mycket med den här frågan, just för att tillgängliggöra valet. 

Det handlar ju inte bara om tillgänglighetsfrågor i form av stöd för funktionshindrade, 

till exempel. Funktionsnedsatta. Utan det handlar också om att ha närheten till ett 

röstningsställe, till röstmottagningen. Och här finns exempel, det är bibliotek, det är 

kulturhus, det är gallerior, det är drive-in-röstning och de här delarna som då 

kommunerna ansvarar för och tillhandahåller runtom i landet. Det var ungefär 3,1 

miljoner som valde att förtidsrösta nu vid det här valet. Att jämföra med 2,9 miljoner 

vid förra valet.  

Anders: De ställen som du nämnde för förtidsröstning låter ju ganska traditionella. 

Har det funnits några som varit lite... Som har stuckit ut, som har prövat några helt 

nya grepp?  

Martin: Det var ju, som jag sa, just den här drive-in-röstningen. Den förekom i 

Jönköping, till exempel. Enligt Valmyndighetens siffror så var det ungefär 6,5 tusen 

som valde att åka dit. Det har väl också lite koppling till pandemin, säkert. Vi vet ju att 

det var en del kommuner som hade folkomröstningar, till exempel, under pandemin, 

och verkligen fick pröva hur man på ett smittspridningssäkert sätt kan genomföra val. 

Så det har man säkert med sig framåt vid kommande kriser, eller liknande.  

Annars är det de här klassiska. Att man har valbussar, till exempel. Att man åker runt 

mobilt och att man kan få rösta. Antingen att man paketerar upp röstmottagningen 

utanför någonstans, eller att man gör det i själva bussen, och på så sätt kommer till 

väljarna i större utsträckning än man kanske gjort tidigare. Det finns lite olika 

varianter på det där. Det finns säkert fler också.  

Anders: Hur ser det ut, om man tittar på kommunvalet? Är det några partier som det 

har gått bättre eller sämre för?  

Björn: Ja, det kan man se, att några partier har backat och några har gått framåt, om 

man jämför 2018 med 2022. Då ser vi att Centerpartiet har backat, Liberalerna likaså. 

Även Miljöpartiet har backat i kommunvalen. Socialdemokraterna har ökat, och det 

har också Sverigedemokraterna gjort. Och det får ju också konsekvenser när man 

tittar på om man överhuvudtaget är representerad i fullmäktigeförsamlingarna eller 

inte. Där ser vi att Miljöpartiet har förlorat mandat i ett 30-tal kommuner, och 

Liberalerna likaså. Så Miljöpartiet saknar nu, som det ser ut, mandat i 123 kommuner 

och Liberalerna i 82 kommuner, efter valet 2022. Och det har ju gått åt andra hållet 

när det gäller Kristdemokraterna, som efter förra valet saknade platser i 39 
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kommuner och nu har kommit in i ytterligare 15. Så där är siffran nu 24, där de 

saknar mandat.  

Anders: Ser vi samma trend när det gäller region sidan?  

Martin: Ja, det är liknande trender där. Man kan till exempel konstatera att om man 

jämför med förra valet så gör Socialdemokraterna ett starkt val, och även 

Sverigedemokraterna, på regionsidan. Medan Centern, Liberalerna och Miljöpartiet 

tappar. Vi kan till exempel se att Miljöpartiet saknade mandat, redan efter förra valet, i 

sju regionfullmäktige. Det utökas nu, så nu är det totalt 13 regionfullmäktige man inte 

har mandat i. Och Liberalerna saknar mandat i åtta olika fullmäktige runtom bland 

regionerna nu.  

Anders: Jag vet att ni ju också har kikat på det här med hur partierna har gått i stora 

respektive små kommuner. Vad ser vi för skillnader där mellan de olika partierna? Är 

det något som kan vara intressant att titta på?  

Björn: Ja, det är intressant att se att om man tittar på aggregerad nivå. Om man slår 

ihop andra kommuner, så är det inte jättestora skillnader jämfört med hur röstningen 

ser ut i riksdagsvalet. Men tittar man på olika kommuner så blir det stora skillnader. Vi 

har delat in i kommuner över 100 000 och under 10 000, bara för att kunna jämföra.  

Anders: Och hur många är det vi har som är över 100 000 i dag?  

Björn: 19. 

Anders: 19 kommuner. Okej. 

Björn: Och 72 är under 10 000. Jag kan ta några exempel. För Centerpartiet så är det 

6 % som de får bland stora kommuner, jämfört med nästan 13 % i små kommuner. 

Så där är det ju stora skillnader. Liberalerna är åt andra hållet. De är starkare i stora 

kommuner, drygt 6 %, jämfört med knappt 3 % i små. Ett annat exempel är 

Miljöpartiet som har drygt 5 % i stora kommuner, jämfört med 1,6 % i små kommuner. 

Och Sverigedemokraterna, åt andra hållet, är starkare i små kommuner, nästan 

16 %, jämfört med nästan 12 %. 

Så det är lite skillnader. Och vi ser också att det blir än större skillnader om man går 

på enstaka kommuner, där man kan titta på var de har sina starkaste fästen.  

Anders: Har ni kikat något på det här med var olika partier har sin starkaste hemvist, 

ur ett geografiskt perspektiv?  

Björn: Det har vi gjort. Vi har tittat var de har just sitt starkaste fäste, och tagit fram en 

lista på det. Och då ser vi att Moderaterna är starkast i Essunga, där får de 47 %. 

Liberalerna i Landskrona, 38 %. Kristdemokraterna i Markaryd, 38 %. 

Sverigedemokraterna i Hörby, de är ju starka i Skåne, Blekinge och i viss mån 
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Halland. Centerpartiet i Sollefteå, 40 %. Socialdemokraterna i Munkfors, med 58 %. 

Det innebär att de har egen majoritet i Munkfors. Och det har de även i 

Smedjebacken och Överkalix. Det är just Socialdemokraterna som når upp över 50 % 

i enskilda kommuner. I tre då, i det här valet. Vänsterpartiet, Sorsele, 38 %. 

Miljöpartiet, Jokkmokk, 15 %. 

Sedan har vi även tittat på övriga partier och där är Hagfors, med “Oberoende 

realister”, högst med 42 %. 

Martin: Där kan man ju bara fylla på med att “Oberoende realister” också var det parti 

bland de, om man säger lite slarvigt, "lokala partier" eller "övriga partier" som fick 

högst röstandel procentuellt om vi tittar på förra valet. Vid förra valet fick man 36,5 % 

och nu ökar man till 42 %. Man har ju styrt där i minoritet under den här 

mandatperioden. Enligt medieuppgifter så fortsätter man ha den ambitionen, att 

fortsätta styra där. 

Men vi gör ju också sammanställningen över andra partier. Det är ju fortfarande ett 

preliminärt resultat vi pratar om nu, drygt 2,5 vecka efter valet. Men man kan 

konstatera några exempel i alla fall. “Folkinitiativet” i Arjeplog fick 29 % av rösterna. 

Där har man haft en folkomröstning om gym nasiefrågan, till exempel. Knivsta.Nu 

ökade och fick 27 %. Här tar vi fram listor på det och försöker följa vilka som går 

framåt flera val i rad. Vi kan till exempel se att “Dorotea kommunlista” inte ställde upp. 

De har varit med länge i Dorotea men var inte med i det här valet. Och så har vi i 

Perstorp... “Perstorps framtid” har ju varit ett lokalt parti som haft starkt stöd. De fick 

ju uppemot 30 % vid förra valet och det halverades nu. Men man har ju ytterligare ett 

lokalt parti som ställer upp nu, som heter “Vi i Perstorp”. Och de fick 22 %, ungefär. 

Så där har man två starka lokala partier.  

Annars så har det pratats mycket om... “Demokraterna” i Göteborg var ju starka vid 

förra valet, de fick ju 17 % vid förra valet. De backar nu, till 6,2 %, men har ändå 

väldigt stark... Om vi ser till antal röster, eftersom Göteborg är en stor kommun. 

Sen har vi “Linköpingslistan”, eller "Ellen", som de kallas i Linköping. De fick drygt 9 

000 röster.  

Det var ju fler lokala partier som ställde upp i det här valet, och i fler kommuner, 

jämfört med förra valet.  

Anders: Hur ser det här ut när man ska forma styrena i kommunerna? Blir det 

bökigare, Björn? 

Björn: Ja, men det har vi sett under en längre tid, inte minst under de två senaste 

mandatperioderna, att det har förändrats en hel del mot hur det har varit tidigare. Det 

beror ju inte bara på övriga partier utan det beror ju på en mängd olika faktorer. Det vi 

kan se är att de blocköverskridande styrena har ökat. Det var en bra bit över 100 
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under den senaste mandatperioden. Och detsamma gäller minoritetsstyren, som 

också ökat och också var en bit över 100.  

Det vi ändå kan se är att de har varit stabila i samma utsträckning som tidigare. De 

har inte spruckit eller ändrats i högre grad än vad de har gjort under tidigare 

mandatperioder. Det som var nytt för 2018 var ju att Sverigedemokraterna tog plats i 

fyra styren. Det var en förändring mot tidigare.  

Sammantaget, och det är ju ganska fantastiskt egentligen, så ser vi en mängd olika 

styren. Hela 77 olika konstellationer av partier som samarbetar i olika styren kunde vi 

se under förra mandatperioden. Så det är klart att det blir spännande att följa vad 

som sker under hösten när det gäller att bilda styren runtom i landets kommuner och 

regioner.  

Anders: Vad gör vi på den fronten, från SKR:s sida, för att följa och berätta mer om 

det framöver?  

Björn: Vi kommer gå ut med en enkät ganska snart, och samla in just hur de olika 

kommunerna och regionerna styrs. Vilka styren som bildas, helt enkelt. Sen 

publicerar vi det på vår hemsida, för det är ju bra information att gå ut med. Plus att vi 

tar fram en skrift med den informationen och en massa andra intressanta fakta om 

valet och valresultatet. Den skriften heter "310 val", och det har vi också gjort under 

de senaste valen.  

Anders: Något som har diskuterats i det här valet, eller inför det här valet, var ju på 

många håll det här med att regionvalet var lite grann det här "bortglömda valet". Man 

pratade om den blåa valsedeln och att man skulle uppmärksamma den på lite olika 

sätt.  

Vad vet vi om hur vi lägger våra röster? Lägger vi våra röster på samma parti i alla tre 

valen, eller hur det ser ut där?  

Björn: Som jag var inne lite på förut, när jag pratade om vallokalsundersökningen, så 

visar den att vi inte gör det. En del gör det, men var tredje väljare gör det inte. Var 

tredje väljare röstar på ett parti i riksdagsvalet och ett annat i kommunvalet. Vi vet att 

forskningen har visat att samma förhållande gäller när det gäller vissas val i 

regionvalet. Så det är tecken på att man tar ställning i de olika valen, samtidigt som 

den viktigaste frågan för väljarna är just hälso- och sjukvård. Det ska man ha med sig 

när man pratar om regionvalet. 

Anders: Martin, du har ju koll på regionerna. Hur går arbetet framåt där?  

Martin: Det pågår ju för fullt, så klart, att formera styren utefter det valresultat man 

har. Men man kan ju konstatera att på liknande sätt som Björn beskrev, med ett nytt 

politiskt landskap med fler blocköverskridande och fler minoritetsstyren, så gäller 



 

   8 (10) 
 

    

    

 

samma sak på regionsidan. Vi hade ju 13 stycken maktskiften på regionsidan vid 

valet 2018, och under den här mandatperioden så har vi haft tio stycken 

minoritetsstyren, av 21 regioner. Det man kan säga, vid förra valet i alla fall, var att 

sjukvårdspartierna gick starkt framåt. Vi fick ju in fem sjukvårdspartier i styrena 

runtom i landet. Men tittar man på det här valet, 2022, så kan vi se att de har backat 

lite. Så antalet mandat ser ut att bli färre för de regionala sjukvårdspartierna, jämfört 

med valet 2018. Det är framförallt i Norrbotten, Norrbottens sjukvårdsparti. De hade 

väl omkring 35 %, tror jag, vid förra valet, men har nu backat till omkring 8 %. 

Men annars så ser vi att styren börjar få mer... I Blekinge, till exempel, så blir det 

skifte. Vi ser att i Sörmland, till exempel, så har ett regionalt parti, "Vård för 

pengarna", styrt tidigare tillsammans med bland annat Socialdemokraterna och 

Centern, men man kommer nu styra med Centern, Moderaterna och KD. 

Men annars så kan vi se att tre av de styren som har varit nu under den här 

mandatperioden har förutsättningar att få majoritet i fullmäktige. 

Anders: Nu har ni ju pratat om de här partierna som kanske är mer "sakfrågepartier" 

på lokal och regional nivå. Men sen finns det ju en del som går under beteckningen 

"övriga partier", som också försöker komma in...kanske mer på riksdagsnivå, men 

som ändå får plats i några kommuner. Kan ni säga något om de partierna? 

Martin: Det som har varit mycket i media har ju varit partiet "Nyans", till exempel. Man 

ställer ju upp i 26 kommuner i det här valet, och ser ut att få mandat i två kommuner. I 

Botkyrka får man väl två mandat, och så ett mandat i Landskrona.  

Sen har vi "Medborgerlig samling", som ju under innevarande mandatperiod har haft 

mandat i någon kommun. Man har varit i Laholm, till exempel. Och där ser man ut 

att... Man ökar, skulle jag säga. Men det finns också företräde i Järfälla, Österåker 

och Karlshamn till exempel. FI har ju förekommit i några fullmäktige runtom i landet, 

och man tappar mandat i Simrishamn, Göteborg och Stockholm, men finns kvar i 

Gullspång, Kiruna och Strömstad.  

Sen har vi "Landsbygdspartiet oberoende", till exempel, som har funnits i ungefär 20-

talet kommuner. De har också ökat i några kommuner. Så det förekommer de 

partierna också, så klart, bland de här "icke-riksdagspartierna".  

Anders: Under valdagen så passade man ju på, på några ställen, att ha kommunala 

folkomröstningar. Vad vet vi om hur det gick där? 

Martin: I det här valet hade vi fyra stycken folkomröstningar, fast i tre kommuner. Det 

var ju för att Söderhamn hade två stycken folkomröstningar. De rörde 

vindkraftsetableringar och här har man röstat nej till etablering av vindkraft. Det var 

på Storgrundet, som det heter. Sen var det ett beslut som rörde etablering av 

vindkraft på kommunens territorialvatten. Men det röstade man också nej till. Där 
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hade man ett valdeltagande, ska jag säga, på ungefär 72 %. I Halmstad har man 

röstat om hotellbygge. Det röstade man också nej till. Det är inte kommunen som ska 

bygga det, men det var ett valdeltagande på 76 % där. Och det har varit en 

folkomröstning som har flyttats fram vid något tillfälle. Den skulle egentligen ha hållits 

i januari i år, tror jag, från början.  

Sen i Trelleborg så har man också haft en folkomröstning, och den har rört infarten till 

Trelleborgs hamn, om den ska vara östlig eller västlig. Då har man röstat för en östlig 

infart, med ett valdeltagande på 68 %, som man får säga är högt för att vara en 

folkomröstning. Men så har det också varit allmänna val, och det brukar så klart bidra 

till att det blir ett högre valdeltagande.  

Anders: Nu så här två veckor efter valets genomförande, när brukar de flesta 

kommuner och regioner ha kommit på plats med sina nya politiska församlingar och 

enats om vilka som ska styra? 

Björn: Vi vet att det tar lite tid. Det gör det. Men det är klart, någon gång i mitten av 

oktober har väl åtminstone hälften kommit fram till vilka som ska styra. Men vi vet att 

för fyra år sedan så var det en del som inte var klara förrän i december, faktiskt. Så 

att ibland tar det tid att komma överens och förhandla om vilka som ska styra. 

Martin: Sen kan man säga att fullmäktiges mandatperiod börjar i oktober. 5 oktober 

så börjar fullmäktiges mandatperiod. Och då har ju många kommuner och regioner 

sina första möten med den nya fullmäktigeförsamlingen i oktober. Men det finns även 

de som har det i november. Men man kan ju påbörja sitt arbete i fullmäktige även om 

styret inte är helt klart. Sen finns det ju också möjligheter att, under hösten, formera 

styrena. I vissa fall kanske det är att man har mandatperioder som börjar den första 

januari, men just för styrelsen så brukar det oftast vara så att man väljer dem under 

hösten, väljer kommunalråd och oppositionsråd och sådär.  

Anders: Om man är väldigt intresserad av att hålla sig uppdaterad inom det här 

området framöver, var hittar man bäst information någonstans? 

Björn: Vi kommer som sagt gå ut med en enkät och löpande lägga upp information 

om vilka som styr i kommunerna och regionerna. Så att man kan gå in på vår 

hemsida och klicka på "demokrati", så kommer man till de sidorna. Och sen kommer 

vi som sagt ge ut en skrift som heter "310 val", som innehåller både alla styren men 

också en hel del annat intressant kring valet och kommunerna och regionerna.  

Anders: Och då har vi anledning att kanske återkomma till det, för att höra "hur blev 

det egentligen, när allt är bestämt och på plats runtom i landet?" 

Björn: Det låter bra, tycker vi.  

Martin: Det får vi göra! 
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Anders: Och med det tänker jag att vi knyter ihop säcken för i dag. Jag säger ett stort 

tack till dig, Martin Lidhamn, för att du var med oss här i dag. 

Martin: Tack så mycket! 

Anders: Och även du, Björn Kullander. Stort tack för din medverkan! 

Björn: Tack så mycket. 

Anders: Och jag som har lett samtalet heter Anders Nordh. Vi finns alla tre på 

demokratisektionen på SKR och hoppas på ett nytt återhörande i nya avsnitt av 

Demokratiresan.  

- - - - - 
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