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0 Österåker 

Kommunkansliet Till Valnämnden 

Datum 2018-01-23 
Dnr VN 2018/0005 

Valsedlarnas ordning vid det allmänna valet 9 september 2018 

Sammanfattning 
För att tydliggöra för röstmottagare, väljare och de politiska partierna vad gäller valsedlarnas ordning 
i vallokal och röstningslokaler (i samband med förtidsröstning) rekommenderar Valmyndigheten att 
Valnämnden i respektive kommun själva beslutar om valsedlarnas ordning och hantering. 

Beslutsförslag 

Valnämndens beslut 

1. Varje vallokal och röstningslokal, i samband med förtidsröstning, ska ha tillgång till tre 
valsedelställ enligt följande, ett ställ för partivalsedlar, ett ställ för namnvalsedlar och ett tredje ställ 
för övriga partier. 

2. Kommunkansliet ansvarar för distribution av blanka valsedlar samt partivalsedlar för följande 
partier: 

• Arbetarpartiet Socialdemokraterna 
• Centerpardet 
• Feministiskt inidadv (endast för riksdagsvalet) 
• Liberalerna 
• Kristdemokraterna 
• Miljöpartiet de gröna 
• Moderaterna 
• Sverigedemokraterna 
• Vänsterpartiet 
• Österåkerspartiet 

3. Partivalsedlar ska ställas i bokstavsordning i ett valsedelställ enligt följande ordning: 

Par ti valsedlar 
Riksdag Landsting Kommun 
Arbetarepartiet 
Socialdemokraterna 

Arbetarepartiet 
Socialdemokraterna 

Arbetarepartiet 
Socialdemokraterna 

Centerpartiet Centerpartiet Centerpartiet 
Feministiskt initiativ 
Liberalerna Liberalerna Liberalerna 
Kris tdemokraterna Kristdemokraterna Kristdemokraterna 
Miljöpartiet de gröna Miljöpartiet de gröna Miljöpartiet de gröna 
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Moderaterna Moderaterna Moderaterna 
Roslagspartiet borgerligt 
alternativ * 

Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna 
Vänsterpartiet Vänsterpartiet Vänsterpartiet 

Osteråkerspartiet 
Blanka valsedlar Blanka valsedlar Blanka valsedlar 
* Roslagspartiet borgerligt alternativ har inte begärt utläggning av partivalsedlar. 

4. Namnvalsedlar ska ställas i bokstavsordning i ett valsedelställ enligt följande: 

Namnvals edlar 
Riksdag Landsting Kommun 
Arbetarpartiet 
Socialdemokraterna 

Arbetarpartiet 
Socialdemokraterna 

Arbetarpartiet 
Socialdemokraterna 

Centerpartiet Centerpartiet Centerpartiet 
Feministiskt initiativ 
Liberalerna Liberalerna Liberalerna 
Kristdemokraterna Kristdemokraterna Kristdemokraterna 
Miljöpartiet de gröna Miljöpartiet de gröna Miljöpartiet de gröna 
Moderaterna Moderaterna Moderaterna 

Roslagspartiet borgerligt 
alternativ 

Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna 
Vänsterpartiet Vänsterpartiet Vänsterpartiet 

Osteråkerspartiet 
Blanka valsedlar Blanka valsedlar Blanka valsedlar 

5. Partierna ansvarar själva för att namnvalsedlar finns tillgängliga i vallokaler samt i röstningslokaler 
för förtidsröstning. 

6. För övriga partier ska det i vallokalen och röstningslokal för förtidsröstning finnas ett valsedelställ 
där de övriga partierna själva kan ställa valsedlar. Valsedlarna i detta valsedelställ ska placeras i 
bokstavsordning (A, B, C, osv.) i fallande ordning. 

7. Valsedelsordningen ska affischeras i vallokalerna och i röstningslokaler för förtidsröstning. 

Bakgrund 
För att tydliggöra för röstmottagare, väljare samt partier vad som gäller kring valsedlarnas ordning i 
vallokal och röstningslokaler i samband med förtidsröstning rekommenderar valmyndigheten att 
Valnämnden i respektive kommun själva beslutar om valsedlarnas ordning. 

Det finns tre typer av valsedlar: 
Blanka valsedlar, helt utan partibeteckning, där väljaren kan skriva partibeteckning. 
Partivalsedlar där endast partiets beteckning finns tryckt. 
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Namnvalsedlar där partibeteckning och kandidatens namn finns tryckta. 
Enligt Vallagen 8 kap, 2 § gäller följande vid hantering av valsedlar: 
"2 § I anslutning till ett röstmottagningsställe skall det ordnas en lämplig plats där valsedlar kan 
läggas ut. Om detta inte är möjligt får en sådan plats i stället ordnas inne i lokalen. På denna plats 
skall väljarna ha tillgång till 
1. valsedlar med enbart valbeteckning, 
2. valsedlar med parti- och valbeteckning 
a) för val till riksdagen samt landstings- och kommunfullmäktige för varje parti som vid något av de 
två senaste riksdagsvalen har fått mer än 1 procent av rösterna i hela landet, 
b) för val till landstings- och kommunfullmäktige för varje parti som redan är representerat där och 
som inte uppfyller kraven i a ovan, när det gäller röstmottagningsställen inom det landsting eller den 
kommun där partiet är representerat, 

De partier som deltar i valen skall också kunna lägga ut sina valsedlar på denna plats." 

Valmyndigheten har informerat kommunerna att inför valet till riksdagen har följande partier begärt 
att få sina valsedlar utlagda: 
Arbetarepartiet-socialdemokraterna, 
Centerpartiet, 
Feministiskt initiativ, 
Liberalerna, 
Kristdemokraterna, 
Miljöpartiet de gröna, 
Moderaterna, 
Sverigedemokraterna och 
Vänsterpartiet. 

När det gäller lokala partier är det bara Osteråkerspartiet som begärt att få sina partivalsedlar utlagda 
i vallokal och röstningslokal för förtidsröstning. 

Respektive parti ansvarar själva för att namnvalsedlar finns tillgängliga i vallokal och på 
röstningsställe för förtidsröstning. 

Det är röstmottagarnas uppgift att se till att det är ordning bland alla valsedlar, både de valsedlar som 
la själva kommer med. 

Expedieras 
- Vallokalerna 
- Röstningslokalerna för förtidsröstning 
- Politiska partierna i Österåkers kommun 
- Kommunkansliet 
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