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§ 13 Dnr 2019/00031  

Utläggning av valsedlar 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden beslutar att inte ansvara för distribution av valsedlar till 

vallokaler och röstningslokaler för de partier som inte har rätt enligt lag att 

få sina valsedlar utlagda. Partierna kan själva lämna in sina valsedlar i en 

val- eller röstningslokal.  

2. Valnämnden beslutar att partier som vill lämna in sina valsedlar i en val- 

eller röstningslokal ska kontakta röstmottagarna i den aktuella lokalen för 

att göra detta. Röstmottagarna bistår med utläggning av valsedlarna i 

enlighet med den ordning som valnämnden beslutar om.    

3. Valnämnden beslutar att om partier lämnar in valsedlar i val- eller 

röstningslokal ska kommunen fylla på dessa i valsedelsställen så länge 

valsedlar finns att tillgå. Partierna svarar själva för att kontrollera att 

valsedlar finns kvar.    

Sammanfattning  

Av valmyndighetens handbok över kommunernas uppgifter vid valen 

framgår att partier som har fått mer än 1 % av rösterna i hela landet i något 

av de två senaste Europaparlamentsvalen har rätt att få sina valsedlar 

utlagda av kommunen i respektive val/röstningslokal. Eftersom hela landet 

utgör en enda valkrets ställer partierna i normalfallet upp med en 

kandidatlista, vilken motsvarar en namnvalsedel som ska läggas ut. De 

partier som har rätt att få sina valsedlar utlagda och har begärt utläggning är: 

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna, 

Feministiskt initiativ, Piratpartiet.  

Partier som deltar i valet men som inte har rätt att få sina valsedlar utlagda 

kan själva komma och lämna sina valsedlar i vallokalen eller 

röstningslokalen. Kommunen har ingen skyldighet enligt lag att hantera 

dessa valsedlar utöver ansvar för ordningen bland alla valsedlar. Kommunen 

kan av praktiska skäl själva besluta om att fylla på dessa partiers valsedlar 

om det finns valsedlar att tillgå i lokalen. Dock ska partierna själva svara för 

kontroll av att valsedlarna finns att tillgå. Visa kommuner väljer att hantera 

distributionen även av dessa partiers namnvalsedlar till röstnings- och 

vallokaler. Det innebär att kommunen gör ett åtagande som går längre än 

den skyldighet som följer av vallagens bestämmelser och som kan bli svåra 

att fullfölja, då det så sent som på valdagen kan komma krav på att valsedlar 

ska läggas ut för partier som deltar i valet.  

Förvaltningen bedömer att kommunen inte bör ta på sig ansvar för 

distribution av valsedlar för fler partier än vad lagen kräver. Detta då det 
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skulle medföra en för stor och svårhanterlig logistik. Dock är det rimligt att 

kommunen svarar för att fylla på valsedlar för de partier som har lämnat 

sina valsedlar i vallokaler och röstningslokaler så länge valsedlar finns att 

tillgå. Detta bör vara är en rimlig servicenivå gentemot dessa partier.   

Förvaltningen föreslår också att valnämnden beslutar att partier som vill 

lämna in valsedlar i en val- eller röstningslokal ska kontakta röstmottagarna 

för att göra detta. Detta för att röstmottagarna ska kunna placera ut 

valsedlarna i den ordning som valnämnden beslutar om samt bibehålla 

kontrollen över ordningen hos valsedlarna.    

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Valkansli 

Hemsida 

 

 

 


