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Valnämnden  

Beslut om ordning i valsedelställ RKR-val 2022 

Förslag till beslut 

Valnämnden beslutar att:  

 

1. Valsedlarna ska placeras och fyllas på i valsedelställ av röstmottagarna.   

 

2.  Partivalsedlar som valnämnden ansvarar för ska läggas i bokstavsordning i det första 

valsedelstället, valsedelställ 1, placerat till vänster inom avskärmning. Blanka 

valsedlar placeras längst ner i valsedelställ 1.   

 

3.  Övriga partivalsedlar och namnvalsedlar för de partier som deltar i valet ska läggas i 

bokstavsordning i det andra och tredje valsedelstället lodrätt med partivalsedlarna i 

bokstavsordning först, enligt bilaga 1.  

 

Beskrivning av ärendet 

Vissa valsedlar måste enligt lag finnas i alla vallokaler. De partier som vid något av de två 

senaste riksdagsvalen fått mer än 1 % procent av rösterna får sina partivalsedlar utlagda för 

alla tre valen om partiet begärt det. För valet till kommun- och regionfullmäktige ska även 

partivalsedlar för de lokala partier som har mandat i fullmäktige läggas ut inom respektive 

kommun och landsting, om partiet begärt det (Vallagen kapitel 8 §§ 1-2). De partier som inför 

valet 2022 har rätt att få sina partivalsedlar distribuerade och utlagda av valnämnden i Väsby 

är:  

 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna 



 

 

Centerpartiet 

Feministiskt initiativ 

Kristdemokraterna 

Liberalerna 

Miljöpartiet de gröna 

Moderatera  

Sverigedemokraterna 

Vänsterpartiet 

Väsbys Bästa  

 

Valnämnden ansvarar också för distribution och utläggningen av blanka valsedlar till valet för 

riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Övriga partier som inte är listade ovan fortsätter 

liksom tidigare val att ansvara för distributionen av valsedlar till val- och röstningslokaler.  

Samtliga deltagande partier ansvarar själva för att distribuera ut namnvalsedlar till val- och 

röstningslokalerna, där röstmottagarna tar emot dessa och placerar ut de i valsedelställen.  

Vid valen 2022 tillämpas vissa nya regler i vallagen. Det förtydligas att det endast är 

röstmottagarna som under förtidsröstningen och valdagen lägger ut valsedlarna på den 

avskärmade plats som anordnats för utläggning av valsedlar, oavsett vilken typ av valsedel 

(parti-, namn- eller blank valsedel) det är. Valnämndens personal svarar för ordningen i 

valsedelsställen och att parti- och namnvalsedlar fylls på. Det är inte valnämndens ansvar att 

meddela partierna att namnvalsedlarna eller övriga partiers partivalsedlar tagit slut. 

En uppdatering i vallagen är att skyddet av valhemlighet förstärkts genom införandet av 

avskärmade valsedelställ. Valnämnden ansvarar för att behandla alla partiers valsedlar på ett 

likformligt vis. Liksom tidigare ska alla valsedlar finnas tillgängliga på samma plats, vilket 

innebär att alla valsedlar ska finnas bakom en gemensam avskärmad yta. Kommunen 

använder sig av valsedelställ gjorda av kartong i varje val- och röstningslokal och varje ställ 

har 3 x 12 fack. Tre valsedelställ placeras inom en och samma avskärming som skyddar mot 

insyn.  

Valkansliet föreslår att valsedlarna placeras i bokstavsordning uppifrån och ner för respektive 

val enligt bilaga. Valsedlarna ställs i bokstavsordning uppifrån och ner med val till riksdag till 

vänster, val till kommunfullmäktige i mitten och val till regionfullmäktige till höger i 

valsedelsstället. Blanka valsedlar ställs längst ner i valsedelställ 1.  

I följande två valsedelsställ, valsedelställ 2 och 3 enligt bilaga, placeras alla partiers 

inlämnade namnvalsedlar vilka anmält deltagande i valet. Även dessa ska ställas i 

bokstavsordning uppifrån och ner med val till riksdag till vänster, val till kommunfullmäktige 

i mitten och val till regionfullmäktige till höger i valsedelsstället. 

Valkansliets förslag korresponderar väl med det ställningstagande Valmyndigheten lämnat i 

dessa frågor Ställningstagande om valsedlarnas ordning i valsedelställen (dnr 2022-02-18 

VAL-161). Inför beredningen av detta ärendet har valkansliet tagit del av Stockholms stads 

valnämnds beslut i motsvarande ärende §6 Valsedlarnas placering och utläggning av dessa 

vid de allmänna valen 2022 (2021-12-15 dnr VN 2021/29).  



 

 

_____ 

Bilaga/bilagor: 

1. Valsedlarnas placering inom samma avskärmning 

 


