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Hantering av namnvalsedlar vid valet 2018
Förslag till beslut
De förrättade röstmottagarna ges i uppdrag att placera ut namnvalsedlar och fylla på dessa
enligt förslag i denna tjänsteskrivelse.

Beslutsnivå
Valnämnden

Sammanfattning
Vid 2014 års val rapporterade röstmottagarna att det uppstod oordning bland valsedlarna.
Detta till viss mån på grund av att politiska partier fyllde sina respektive fack med för många
namnvalsedlar. Förvaltningen föreslår därför att röstmottagarna ansvarar för att placera ut
namnvalsedlar om partierna har levererat dessa till röstmottagarna. Röstmottagarna uppdras
även att fylla på med namnvalsedlar om dessa har tagit slut och fler finns att tillgå i lokalen.
Röstmottagarna rekommenderas inte ta något ansvar för att meddela partier om
namnvalsedlarna håller på att ta slut eller har tagit slut.

Bakgrund
Vid allmänna val är det de politiska partierna som har ansvaret att placera ut namnvalsedlar.
Det är valnämnden och i praktiken röstmottagarna som har ansvaret att placera ut
partivalsedlar för de partier som i något av det två senaste riksdagsvalen fick mer än en
procent av rösterna, samt ansvaret för att placera ut blanka sedlar. Det är röstmottagarna som
har ansvaret för att det är ordning bland valsedlarna.
Inför valet 2014 beslutade valnämnden att partierna ansvarade för att placera ut
namnvalsedlar men valnämnden åtog sig att fylla på dessa fack om sedlar fanns att tillgå (VN
2014-08-19). Valnämnden tog inget ansvar för att meddela partier om namnvalsedlarna var på
väg att ta slut i lokalen. Detta ligger i linje med vad Valmyndigheten rekommenderar.
Kommunen skickade ut en enkät till ett urval av de röstmottagare som jobbade vid valet 2014.
I enkäten framkom att det ofta blev oordning i ställen och det förekom att partier fyllde sina
namnvalsedlar till bristningsgränsen.

Ärendebeskrivning
Valnämnden och i praktiken röstmottagarna föreslås ta ett större ansvar för namnvalsedlarnas
utplacering vid valet 2018 än vad som gjordes vid valet 2014. Detta på grund av att det i vissa
fall blev oordning i valsedelställen vid valet 2014.
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Partierna som har anmält sitt deltagande innan 10 augusti 2018 eller fick en procent av
rösterna i något av de två senaste riksdagsvalen föreslås ansvara för att under
röstningsperioden:
-

Leverera namnvalsedlar till röstningsmottagningsstället och ge till ansvarig
röstmottagare
Ansvarar för att mängden namnvalsedlar fyller det behov som finns

Röstmottagarna föreslås under röstningsperioden ansvara för:
-

Placera ut de levererade namnvalsedlarna på avsedd plats
Fylla på namnvalsedlar om dessa tar slut och fler finns att tillgå

Röstmottagarna föreslås, enligt Valmyndighetens rekommendationer, inte ansvara för att:
-

Meddela partier om namnvalsedlarna håller på att ta slut eller har tagit slut
under röstningsperioden

Bedömning
För att undvika oordning bland valsedlarna föreslås att röstmottagarna ansvarar för att placera
ut namnvalsedlar om dessa har blivit levererade till lokalerna. Röstmottagarna föreslås även
ansvara för att fylla på med namnvalsedlar om dessa tagit slut och fler finns att tillgå i
lokalen. Enligt Valmyndighetens rekommendationer ska inte röstmottagarna ansvara för att
meddela partier om valsedlarna tar slut under röstningsperioden. Förvaltningen föreslår att
valnämnden beslutar enligt Valmyndighetens rekommendationer och beslutar att det inte är
röstmottagarnas ansvar att meddela partier om namnvalsedlarna håller på att ta slut eller har
tagit slut.
Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för miljön

Ärendet medför inga konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Förslag till beslut syftar till att valsedelställen blir mindre belastade och ordningen bibehålls
vilket ger positiva konsekvenser för medborgarna då det underlättar deras röstförfarande.
Konsekvenser för barn
Ärendet medför inga konsekvenser för barn.

Sändlista för beslutsexpediering
Valkansliet
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