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Valnämnden 

 

 

 

Ordning i valsedelställ vid allmänna valen 2018 

 
Förslag till beslut 

Valnämnden föreslås besluta 

 

att partivalsedlar och namnvalsedlarna för riksdag, kommun- och landstingsval läggs i 

bokstavsordning efter partinamn, samt 

att valkansliet får i uppdrag att ta fram affischer som tydligt visar ordningen i valsedelställen.  

 

 

Sammanfattning 

För att skapa en tydlighet för både väljare och partiföreträdare  

 

Ärendet 

Enligt vallagen, 8 kap 2 § ska valsedlar ordnas på lämplig plats i anslutning till ett 

röstmottagningsställe och där det inte är möjligt får sådan plats ordnas inne i lokalen.    

 

Valnämnden ansvarar för följande partivalsedlar  

 a) för val till riksdagen samt landstings- och kommunfullmäktige för varje parti som vid 

något av de två senaste riksdagsvalen har fått mer än 1 procent av rösterna i hela landet, 

b) för val till landstings- och kommunfullmäktige för varje parti som redan är representerat 

där och som inte uppfyller kraven i a ovan, när det gäller röstmottagningsställen inom det 

landsting eller den kommun där partiet är representerat. Valnämnden ansvarar även för blanka 

valsedlar (de som enbart har valbeteckning). Namnvalsedlar är partiernas ansvar.  

Vid de allmänna valen 2018 ansvarar valnämnden för partivalsedlar för följande partier: 

Arbetarepartiet Socialdemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt Initiativ, Kristdemokraterna, 

Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.  

Valkansliet föreslår att i det första valsedelstället finns de partivalsedlar som valnämnden 

ansvarar för (se ovan) och att de ordnas i bokstavsordning uppifrån och ner med val till 

riksdag till vänster, val till kommunfullmäktige i mitten och val till landstingsfullmäktige till 



höger. Namnvalsedlar för samma partier ordnas i bokstavsordning i det andra valsedelstället. 

Övriga partier placerar själv ut sina valsedlar i bokstavsordning i ett tredje valsedelställ.  

Valkansliet föreslår att de valsedelställ som finns på ett röstmottagningsställe har samma 

utformning, 3 x12 fack. 

 

Ekonomiska konsekvenser  

Förslaget till ordning i valsedelställ innebär att valkansliet behöver köpa in ett antal 

valsedelställ. Räknat på tre valsedelställ per vallokal i de 161 vallokalerna blir det ca 90 000 

kr. Det ryms inom valnämndens budget. 
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