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§ 20 Placering av valsedlar vid allmänna val 2022 2022/699  
 
Valnämndens beslut 
 
att valsedlar placeras i bokstavsordning och vidare i enlighet med Valmyndighetens 
ställningstagande.  
 
Sammanfattning 
 
Vallagen reglerar inte exakt hur valsedlar ska ordnas i val- och röstningslokalerna. Det 
är valnämndens uppgift att se till att valsedlarna tillhandahålls på ett likvärdigt sätt, det 
vill säga att placeras likvärdigt på en och samma plats.  
 
Valmyndigheten har i vägledande ställningstagande föreslagit följande hantering: 
 
De olika valsedelstyperna ska skiljas åt i ställen för att förenkla överblicken. 
Partivalsedlar där partier har laglig rätt till utläggning och har begärt sådan ska stå i eget 
ställ. Valsedlarna för varje val ska ställas i varsin lodrät rad i ordningen riksdag (gul), 
kommunfullmäktige (vit) och regionfullmäktige (blå). Valsedlarna ska stå i 
bokstavsordning utifrån den partibeteckning under vilken partiet har anmält deltagande i 
val. Blanka valsedlar ska stå väl synliga nedanför övriga valsedlar i valsedelstället. 
 
Utöver det ansvar som valnämnden har för partivalsedlarna ska alla partier behandlas 
likvärdigt. Likvärdigt innebär att alla partier som deltar i valen ska få sina namnvalsedlar 
ställda i de följande valsedelställen i bokstavsordning uppifrån och ner utifrån fullständig 
partibeteckning. Valsedlarna ska ställas i samma ordning som partivalsedlarna; riksdag 
(gula valsedlar), kommunfullmäktige (vita) och regionfullmäktige (blåa). Valsedlar för 
varje valtyp ska alltid börja ställas i en egen rad. 
 
Förslaget är att Karlshamns kommun följer Valmyndighetens ställningstagande.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-01 
 
Beslutet skickas till 
 
De politiska partierna representerade i kommunfullmäktige 
Valkansliet 
 
 
 
 
 
 
 


