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Utläggning av valsedlar vid valet 2018
Förslag till beslut
1. Vid valet 2018 placeras valsedlar i bokstavsordning i val- och röstningslokaler enligt
bilaga 1 eller 2 beroende på valsedelställets utformning.
2. Partier med fler än en namnvalsedel hänvisas med resterande namnvalsedlar till
utrymmet för Övriga partier.
3. Finns inte valsedelställ att tillgå ska alla valsedlar presenteras likformigt i val- eller
röstningslokalen i bokstavsordning enligt bilaga 1 eller 2.

Beslutsnivå
Valnämnden

Sammanfattning
För att valsedlar ska tillhandahållas på ett överskådligt sätt föreslås det att dessa sorteras efter
bokstavsordning (se bilaga 1 och 2). Har något parti fler än en namnvalsedel får dessa
placeras bland Övriga partier. Valsedlar ska presenteras på ett likformigt sätt för väljaren.
Detta innebär bland annat att olika typer av valsedelställ inte ska ställas bredvid varandra.

Bakgrund
Vallagen (2005:837) fastslår i kapitel 8
2 § I anslutning till ett röstmottagningsställe skall det ordnas en lämplig plats där valsedlar
kan läggas ut.
Enligt kapitel 6
1 § Vid val används följande slag av valsedlar:
1. valsedlar med parti- och valbeteckning,
2. valsedlar med parti- och valbeteckning samt uppgifter om kandidater,
3. valsedlar med enbart valbeteckning.
Utöver skrivelserna i vallagen har Valprövningsnämnden och Justitieombudsmannen fattat
beslut i frågor gällande valsedlar och deras placering, där det fastställts att valsedlar ska
placeras likformigt i anslutning till lokalerna.
Valmyndigheten rekommenderar att kommuner använder valsedelställ om dessa finns att
tillgå, detta för att valsedlarna ska vara synliga och presenteras likformigt. Valmyndigheten
rekommenderar att om en kommun har flera varianter av valsedelställ bör inte dessa blandas
vid samma utrymme för att säkerställa likformighet.
Värmdö kommun har två uppsättningar av valsedelställ varav en modell är ett vågrätt
valsedelställ med sex fack för valsedlar på längden och plats för tre stycken på höjden (bilaga
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1). Den andra uppsättningen ställ är lodrätta och har ett1 fack för valsedlar i höjd och tre
stycken för valsedlar på bredden (bilaga 2).
Tidigare val har Värmdö kommun sorterat valsedlar efter allianstillhörighet. Flertalet av
kommunerna i Stockholms län sorterar i stället sina valsedlar efter bokstavsordning, bland
annat Nacka, Tyresö och Stockholms stad.
Valmyndigheten rekommenderar att valsedlar sorteras i bokstavsordning. Detta för att
underlätta för väljaren samt för att valsedlarna ska placeras likformigt.

Ärendebeskrivning
De partier som i Värmdö kommun enligt vallagen har rätt att bli utplacerade är de partier som
i något av de två senaste riksdagsvalet fått mer än en procent av rösterna, vilka är
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Centerpartiet
Feministiskt Initiativ
Kristdemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet de gröna
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Kommunen måste även tillhandahålla blanka sedlar och plats för Övriga partier (se bilaga 1
och 2).
Valsedelställ

Finns valsedelställ att tillgå ska valsedlarna placeras i dessa enligt bokstavsordning (Bilaga 1
och 2). Kommunens varianter på valsedelställ bör inte blandas i lokalerna då detta skulle
kunna medföra att valsedlarna inte presenteras likformigt. Skulle valsedelställ mot förmodan
inte finnas tillhands ska valsedlarna placeras likformigt på en plats väl synlig för väljaren i
bokstavsordning.
Partivalsedlar

De partier som listas ovan föreslås placeras efter bokstavsordning i de valsedelställ
valnämnden förfogar över (se bilaga 1 och 2). Vid det fall valsedelställ inte finns att tillgå
föreslås att valsedlar placeras efter bokstavsordning väl synligt för väljaren.
Namnvalsedlar

Namnvalsedlar föreslås placeras efter samma princip som partivalsedlar. Det får inte
förekomma fler än en namnvalsedel per beslutsnivå i alfabetisk ordning. Har något parti fler
än en namnvalsedel får dessa placeras bland Övriga partier.
Övriga partier

De Övriga partier som anmält deltagande innan den 10 augusti 2018 och levererar valsedlar
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till röstningsmottagningsstället placeras i de fack avsedda för Övriga partier. Skulle det mot
förmodan inte finnas plats för Övriga partier ska alla valsedlar i lokalen placeras likformigt
enligt bokstavsordning. I praktiken kan det innebära att valsedelställen får plockas bort och
alla valsedlar placeras i bokstavsordning enligt förvaltningens förslag.

Bedömning
Valnämnden föreslås besluta att, enligt förslag i bilaga 1 och 2 till tjänsteskrivelsen, och
därmed enligt Valmyndighetens rekommendationer. Detta innebär att valsedlar ska sorteras i
bokstavsordning. Detta för att underlätta för väljaren, röstmottagarna och för att sedlarna ska
presenteras likformigt i val- och röstningslokalerna. Vidare föreslås att valnämnden beslutar
att partier med fler än en namnvalsedel placerar resterande namnvalsedlar i fack avsedda för
Övriga partier. I de fall valsedelställ inte finns att tillgå föreslås att sortering i bokstavsordning
sker för alla valsedlar på ett likformigt sätt och väl synligt för väljaren.
Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för miljön

Ärendet medför inga konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Ärendet bedöms medföra positiva konsekvenser för medborgarna då deras
röstningsförfarande underlättas.
Konsekvenser för barn
Ärendet medför inga konsekvenser för barn.
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