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Valnämnden 
 

 

Beslut om utläggning av valsedlar  
 
Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att se till att det finns partivalsedlar utlagda för de partier 
som vid något av de två senaste valen till riksdag, kommun eller region fick 
mer än 1 % av rösterna samt blanka valsedlar.  
 
Följande partier har begärt att få sina valsedlar utlagda: 
Arbetarepartiet Socialdemokraterna 
Centerpartiet 
Feministiskt initiativ 
Liberalerna 
Kristdemokraterna 
Miljöpartiet de gröna 
Moderaterna 
Sverigedemokraterna 
Vänsterpartiet 
 
Dessutom beslutar valnämnden att övriga partier som vill ha sina partivalsedlar 
utlagda får lämna dessa till röstmottagare vid ingången till vallokalen förutsatt 
att de är anmälda till Valmyndigheten. 
 
Namnvalsedlar ansvarar partierna själva för att lämna till röstmottagare vid in-
gången till vallokalen.  
 
Partierna ska själva ansvara för att valsedlarna finns tillgängliga för röstmotta-
garna i vallokalen. 
 
Bakgrund 
Valsedlar ska finnas i alla vallokaler och röstningslokaler. Partierna ska ha an-
mält till Valmyndigheten att de deltar i valet och begärt att de önskar få sina 
valsedlar utlagda i alla lokaler där man kan rösta. Dessa ansvarar röstmotta-
garna för. 
 
De partier som deltar i valet men som inte har rätt att få sina valsedlar utlagda, 
kan själv komma och lämna sina valsedlar i vallokalen och röstningslokalen. 
Kommunen har enligt lag inte skyldighet att hantera dessa valsedlar utöver 
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ansvaret för ordningen bland alla valsedlar samt att kontrollera att partiet deltar 
i valet. Kommunerna får själva besluta om att fylla på dessa partiers valsedlar 
om det finns valsedlar att tillgå i lokalen. Dock ska partierna själva svara för 
kontroll att valsedlarna finns att tillgå för röstmottagarna. 
 
Valmyndigheten har rekommenderat följande för val till riksdags, kommun och 
region: 
 

- Partivalsedlar ska finnas utlagda för de partier som vid något av de två 
senaste valen till riksdag, kommun eller region fått mer än 1 %. 

 
- Det ska också finnas partivalsedlar utlagda för de partier som är repre-

senterade i aktuell kommun eller region. Partivalsedlarna läggs endast 
ut om partiet har begärt det. 

 
- Det är partiet som ansvarar för att det finns tillräckligt med valsedlar på 

röstmottagningsstället och röstmottagaren som ansvarar för ordningen 
och påfyllningen av valsedlar under röstmottagningen. 

 
- Blanka valsedlar läggs ut av röstmottagarna. 
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