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Utläggning av valsedlar
Valsedlar ska finnas i alla vallokaler och röstningslokaler. Dessa
ska läggas ut i anslutning till lokalen. Det är viktigt att alla partiers
valsedlar behandlas och presenteras på samma sätt.
Från och med valet 2018 är det nya regler i vallagen och endast
de partier som anmält att de deltar i valet ska få sina valsedlar
utlagda. Ett parti som inte anmält deltagande i valet till
Valmyndigheten ska nekas att lägga ut sina valsedlar, även om
partiet tryckt upp valsedlar.
Ett parti kan anmäla deltagande fram till 30 dagar innan valdagen,
sista anmälningsdag är 10 augusti 2018.
Valsedlar som kommunen ska lägga ut.

Vissa valsedlar ska enligt lag finnas i alla vallokaler och röstningslokaler.
Det är blanka valsedlar och partivalsedlar i alla tre
valen för de partier som vid något av de två senaste riksdagsvalen
fått mer än en procent av rösterna i hela landet. Det är 2018
• Moderaterna
• Centerpartiet
• Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
• Kristdemokraterna
• Socialdemokraterna
• Vänsterpartiet
• Miljöpartiet
• Sverigedemokraterna
• Feministiskt Initiativ
Kommunen ansvarar också för att lägga ut partivalsedlar för
partier som är representerade i landstingsfullmäktige eller kommunfullmäktige där lokalen ligger
Lokalt ska även Söderslättspartiets partivalsedlar läggas ut.
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Det är kommunen, och i praktiken röstmottagarna, som ansvarar
för att dessa valsedlar alltid finns på plats.
Valsedlar som partierna själva lägger ut.

De partier som deltar i valet men som inte har rätt att få sina
valsedlar utlagda, kan själva komma och lämna sina valsedlar i
vallokalen eller röstningslokalen. Kommunerna har enligt lag
ingen skyldighet att hantera dessa valsedlar utöver ansvaret för
ordningen bland alla valsedlar samt att kontrollera att partiet
deltar i valet. Av praktiska skäl kan kommunerna 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.
Erfarenheterna från tidigare val visar att kommunerna kan få
anledning att överväga och besluta om och i vilken utsträckning

kommunen, efter överenskommelse med partierna, medverkar
vid utläggningen av partiernas namnvalsedlar i röstnings- och/
eller vallokaler. Dessa partier kan då lämna sina valsedlar centralt
till kommunen, som sedan ser till att valsedlarna fördelas
och sprids ut till vallokalerna och röstningslokalerna. Det innebär
emellertid att kommunen därigenom gör ett åtagande som
går längre än den skyldighet som följer av vallagens bestämmelser
och som det kan bli svårt att upprätthålla på ett likvärdigt
sätt. Så sent som på valdagen kan komma krav på att kommunen
ska lägga ut valsedlar för partier som deltar i valet. Det är
ett ensidigt serviceåtagande från kommunens sida gentemot partierna.
Det är av stor vikt att om sådana överenskommelser mellan
kommunen och partierna om distribution och utläggning av
valsedlar skulle komma ifråga, att följande iakttas:
- att överenskommelserna utformas så att de är förenliga med
vallagen,
- att det i dessa överenskommelser är mycket tydligt angivet hur
villkor, rutiner och särskilt ansvarsförhållandena ser ut
- att partierna tydligt informeras om vad överenskommelsen
innebär.
Förslag till beslut

