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Kommunstyrelsen

Hantering av valsedlar från partierna
Förslag till beslut
Valnämnden beslutar att partierna själva ansvarar för att leverera de namnvalsedlar och partivalsedlar
som inte omfattas av valnämndens ansvar enligt vallagen, till förtidsröstningslokalerna och
vallokalerna.

Beskrivning av ärendet
Enligt vallagen ansvarar valnämnden för blanka valsedlar och partivalsedlar för alla tre valen för de
partier som vid något av de två senaste riksdagsvalen fått mer än en procent av rösterna i hela landet.
Valnämnden ansvarar också för att lägga ut partivalsedlar för de partier som är representerade i
regionfullmäktige eller kommunfullmäktige där vallokalen eller förtidsröstningslokalen ligger,
förutsatt att partiet begärt utläggning av valsedlar.
Valnämnden behöver besluta om hur namnvalsedlar för samtliga partier och partivalsedlar för de
partier som inte faller under valnämndens lagstadgade ansvar ska hanteras.
Tidigare val har valnämnden beslutat att partierna själva ansvarar för att leverera valsedlar till
vallokalerna och förtidsröstningslokalerna. Kommunledningskontoret föreslår att detta ska gälla även
vid de allmänna valen 2022. Anledningen är att ett stort åtagande som kommunen tar på sig om den
ansvarar för leverans av samtliga valsedlar. Det kan bli svårt att upprätthålla åtagandet på ett likvärdigt
sätt. Så sent som på valdagen kan det komma krav på att kommunen ska lägga ut valsedlar för partier
som deltar i valet. Det är också en stor administration för valkansliet under valveckorna att hantera om
valsedlarna från partierna kommer löpande.
Det är dock röstmottagarna som ansvarar för att lägga ut valsedlarna i valsedelställen. Partierna ska
överlämna valsedlarna till en röstmottagare.

Ekonomisk konsekvens av beslutet
Förslaget från kommunledningskontoret har ingen ekonomisk påverkan, men skulle valnämnden
besluta något annat skulle det eventuellt kunna leda till en ekonomisk påverkan.

Beslutet skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.
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