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Ordningen bland valsedlar, valsedelsställ och
information till partierna
Det är röstmottagarnas uppgift att se till att det är ordning
bland alla valsedlar, både de valsedlar som röstmottagarna är
skyldiga att lägga ut, och de valsedlar som partierna själva kommer
med.
Vallagen reglerar inte exakt hur valsedlarna ska ordnas, dvs. om
de ska läggas i valsedelsställ eller på bord, inte heller i vilken
ordning partierna ska ligga. Alla valsedlar ska med andra ord
tillhandahållas på ett likformigt sätt, på en och samma plats.
Exakt hur det ska ske är en praktisk fråga, men utgångspunkten
ska vara att valsedelspresentationen för de röstande framstår
som likformig. Valmyndigheten rekommenderar att valsedelsställ
alltid används för att säkerställa att valsedlarna presenteras
på ett likvärdigt sätt.
Röstning i vallokal49
Det är kommunens valnämnd som ska fatta beslut om hur
valsedlarna ska placeras. Valmyndigheten kan inte ge bindande
instruktioner i frågan om i vilken ordning valsedlarna ska placeras,
men föreslår att valsedlarna placeras i bokstavsordning.
Det har förekommit att valsedlar exempelvis lagts på ett bord
en bit ifrån övriga valsedlar, vilket inte är en likvärdig placering
och därför inte är tillåten. Valprövningsnämnden och
Justitieombudsmannen har fattat beslut i frågor som rör placeringen
av valsedlar och att valsedlarna ska vara likformigt
presenterade.
När partierna kommer med de valsedlar som de själva önskar få
lägga ut är det viktigt att kommunen har beslutat om hur dessa
valsedlar ska behandlas av röstmottagarna. Det finns inget
krav på att röstmottagarna ska fylla på partiernas valsedlar eller
meddela partierna när de börjar ta slut. Vissa kommuner har
beslutat att partierna ska komma och lämna av en bunt av deras
valsedlar och att det sedan är röstmottagarna som ansvarar
för att placera dessa valsedlar och fylla på från det lager som
partierna lämnat. Fördelen med detta sätt att arbeta är att det
blir enklare för röstmottagarna att ha kontroll över valsedlarna.
Dock innebär det att röstmottagarna får ett ökat ansvar och
mer att göra. Det måste också göras klart för partiet att partiet
måste svara för att valsedlarna inte tar slut under tiden då röstmottagningen
pågår.
Förslag till beslut
Valnämnden beslutar att valsedlarna ska placeras i bokstavsordning enligt följande ordning
Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Centerpartiet
Feministiskt initiativ
Kristdemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet de gröna
Sverigedemokraterna
Söderslättspartiet
Vänsterpartiet
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