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Ordning i valsedelsställ vid val till riksdag, 
region- och kommunfullmäktige 2022  

Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar 

1. att partivalsedlar och namnvalsedlar för riksdag, region- och 
kommunfullmäktige läggs i bokstavsordning efter partibeteckning, och 

2. att valsedlarna ska presenteras på ett likformigt sätt i röstningslokalerna. 

Ärendet 
Valmyndigheten rekommenderar att valnämnden beslutar om ordning i valsedelsställ 
på röstmottagningsställen i valet 2022. En likformig presentation av valsedlar gör det 
lätt för väljaren att hitta och för röstmottagarna att hålla ordning bland valsedlarna. 

Beredning 

Ärendet har beretts av valkansliet. Ärendet har inga konsekvenser sett ur perspektiven 
för barn, jämställdhet eller näringsliv. 

Föredragning 

Den 1 februari 2022 trädde ny lagstiftning i kraft som syftar till att stärka väljarnas 
skydd vid röstmottagningen och stärka skyddet för valhemligheten. Det blir bland 
annat tydligare för väljare att valsedlar ska väljas och rösterna göras i ordning i 
enskildhet. Valnämnderna tar också över ansvaret för att lägga ut samtliga valsedlar i 
val- och röstningslokalerna. 

Valnämnden ansvarar för att besluta om ordningen bland valsedlar i valsedelsställen i 
röstningslokalerna. Valnämnden har beaktat Valmyndighetens vägledande 
ställningstaganden om valsedlar och valsedelsbeställning daterat 2022-02-18 och 
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Valmyndighetens ställningstagande om valsedlarnas ordning i valsedelsställen daterat 
2022-02-18. 

Det ska vara lätt för väljaren att hitta valsedlar och för röstmottagarna att hålla ordning 
bland valsedlarna. Valsedlarna ska därför presenteras på ett likformigt sätt på alla 
röstmottagningsställen. Valsedlarna placeras i valsedelställ med tre lodräta rader med 
12 fack i varje rad. Valsedelsställen avskärmas och placeras så att en väljare i taget kan 
ta valsedlar utan insyn. 

På alla röstmottagningsställen ska väljare ha tillgång till partivalsedlar för sådana 
partier som är berättigade till det och har begärt utläggning. Vid valet till riksdag, 
kommun- och regionfullmäktige ska partivalsedlar för de partier som har rätt att få 
valsedlar upptryckta och utlagda av valnämnden ställas i ett eget valsedelställ. Vid 
valet 2022 omfattar det i Uppsala kommun Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, 
Centerpartiet, Feministiskt Initiativ, Kristdemokraterna, Liberalerna (tidigare 
Folkpartiet), Miljöpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. 

Alla partier, inte bara de partier som efter begäran har rätt till automatisk utläggning, 
kan beställa partivalsedlar och få dessa utlagda av valnämnden. Det är inte något parti 
utöver de som nämnts ovan som begärt utläggning av partivalsedlar i Uppsala 
kommun. 

Partivalsedlarna ska ställas i varsin lodrät rad i ordningen riksdag (gul), 
kommunfullmäktige (vit) och regionfullmäktige (blå). Valsedlarna ska i varje rad stå i 
bokstavsordning efter den partibeteckning som partiet anmält sitt deltagande. Blanka 
valsedlar ska stå väl synliga nedanför de övriga valsedlarna i valsedelstället. 

I det följande valsedelstället ska namnvalsedlar för samtliga partier ställas i samma 
ordning som ovan, riksdag (gul), kommunfullmäktige (vit) och regionfullmäktige (blå) 
samt i bokstavsordning efter partibeteckning i varje lodrät rad. 

Partierna ansvarar som tidigare för distributionen av namnvalsedlar till 
röstmottagningsställena. Valnämnden ansvarar i enlighet med den uppdaterade 
lagstiftningen för all hantering av valsedlar på röstmottagningsställena. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inköp av valsedelsställ och insynsskydd/avskärmningar ryms inom valnämndens 
budget för genomförande av valet 2022. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad den 21 april 2022 
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Åsa Nilsson Bjervner  
Kanslichef  
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