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Datum 

2022-05-05 
Vår beteckning 

VN/2022:4 - 1.1.1 - 
Administrera val 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Axel Stenbeck 
Handläggare telefon 

0150-570 80 
Handläggare e-post 

Axel.Stenbeck@katrineholm.se 

Revidering av placering av valsedlar och hantering av 
namnvalsedlar 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Valnämndens beslutar att placering av parti- och namnvalsedlar ska ske enligt följande: 

 Arbetarpartiet Socialdemokraterna 

 Centerpartiet 

 Feministiskt initiativ 

 Kristdemokraterna 

 Liberalerna 

 Miljöpartiet de gröna 

 Moderaterna 

 Sverigedemokraterna 

 Vård för pengarna 

 Vänsterpartiet 

 Blanka valsedlar 

2. Partivalsedlar för ovanstående partier placeras i valsedelstället längst till vänster. 

3. Namnvalsedlar för ovanstående partier placeras i valsedelstället i mitten. 

4. Parti- och namnvalsedlar för övriga partier placeras, i bokstavsordning, i valsedelstället 
till höger. 

5. Samtliga parti- och namnvalsedlar ska placeras enligt ordning från vänster: riksdag (gula 
valsedlar), kommunfullmäktige (vita) och regionfullmäktige (blåa). 

6. Valnämnden ansvarar för utkörning av samtliga namn- och partivalsedlar till val- och 
förtidsröstningslokaler under förutsättning att de lämnats in enligt 
kommunledningsförvaltningens direktiv. 

7. Följande beslut ersätter tidigare beslut fattat den 24 januari 2022 § 4. 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden beslutade den 24 januari § 6 om placering av valsedlar vid höstens val. I 
februari publicerade Valmyndigheten ett ställningstagande om placering av valsedlar. 
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Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2022-05-05 

Vår beteckning 

VN/2022:4 - 1.1.1 - 
Administrera val 

 

Valmyndighetens rekommendation är att parti- och namnvalsedlar placeras i olika 
valsedelställ, vilket skiljer sig åt jämfört med valnämndens tidigare beslut om placering där 
parti- och namnvalsedlar placeras i samma valsedelställ. 

Valkansliets bedömning är att Katrineholms kommun bör följa Valmyndighetens 
rekommendation så långt det är möjligt, dock finns det vissa bekymmer med 
Valmyndighetens ställningstagande.  

Valmyndighetens ställningstagande tar inte hänsyn till att det kan förekomma fler än 12 
partivalsedlar i en vallokal, vilket innebär att vissa partivalsedlar riskerar att tvingas placeras 
på bordet istället för i valsedelstället. Detta går emot principen om likvärdig placering. 

Förslag på ny placering är att partivalsedlar där kommunen är skyldig att placera ut 
(riksdagspartierna samt Feministiskt initiativ och Vård för Pengarna) placeras (i 
bokstavsordning) i valsedelstället till vänster. Namnvalsedlar placeras på motsvarande rad i 
valsedelstället i mitten. Denna placering är i linje med Valmyndighetens rekommendation. 

Parti- och namnvalsedlar för övriga partier placeras (i bokstavsordning) i valsedelstället till 
höger. Denna placering avviker från Valmyndighetens rekommendation men bedöms som 
nödvändig för att uppnå en likvärdig placering av valsedlarna. Detta underlättar även för 
röstmottagarna som inte behöver göra för stora förflyttningar i valsedelställen ifall det 
skulle inkomma nya valsedlar under pågående röstning. 

Samtliga parti- och valsedlar ska placeras i valdsedelstället enligt Valmyndighetens 
rekommendation, enligt ordning från vänster: riksdag (gula valsedlar), kommunfullmäktige 
(vita) och regionfullmäktige (blåa). 

För att säkerställa att samtliga val- och röstningslokaler följer beslutet om placering av 
valsedlar kommer en bild på placering att bifogas valmaterialet. 

Ärendets handlingar 
 Valnämndens beslut 24 januari 2022 § 6 

 

Axel Stenbeck 
Utredare 

 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 
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§ 6    VN/2022:4   

Placering av valsedlar och hantering av namnvalsedlar  

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Valnämnden beslutar att placering av valsedlar ska ske enligt följande: 

 Arbetarpartiet Socialdemokraterna 

 Centerpartiet 

 Feministiskt initiativ 

 Kristdemokraterna 

 Liberalerna 

 Miljöpartiet de gröna 

 Moderaterna 

 Sverigedemokraterna 

 Vård för pengarna 

 Vänsterpartiet 

 Blanka valsedlar 

2. Övriga partivalsedlar placeras i bokstavsordning i valsedelställets 
högra fack. 

3. Valnämnden ansvarar för utkörning av namnvalsedlar och övriga 
partivalsedlar till val- och förtidsröstningslokaler under förutsättning 
att de lämnats in enligt kommunledningsförvaltningens direktiv. 

4. Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för valnämnden att bistå partierna med mottagning 
av namnvalsedlar. 

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden är ansvarig för att lägga ut valsedlar för de partier som fått mer än 1 % av 
rösterna vid något av de två senaste riksdagsvalen eller är representerat i region- eller 
kommunfullmäktige. 

Vid valet 2014 fick Feministiskt Initiativ över 1 % av rösterna. I regionfullmäktige finns 
Vård för Pengarna representerat.    

Utöver dessa valsedlar tillkommer namnvalsedlar samt valsedlar från övriga partier. 

Enligt vallagen ska valsedlarna presenteras på ett likartat sätt.  

Varje valsedelställ innehåller 36 fack (3 rader med 12 fack i varje). För att samtliga 
partiers valsedlar ska få plats i valsedelställen föreslås valsedlarna tillhörande partier 



 
Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum Sida 

Valnämnden 2022-01-24 2 (2) 

   

Ordförandens sign Justerandes sign 

som fått mer än 1 % av rösterna placeras i bokstavsordning i valsedelställets vänstra rad 
och dess eventuella namnvalsedlar i den mittersta raden. I den högra raden placeras 
parti- och namnvalsedlar från övriga partier utifrån bokstavsordning. Blanka valsedlar 
placeras vid de nedre raderna. 

Vid varje valsedelbås kommer det finnas tre stycken valsedelställ, ett för varje val till 
riksdag, region och kommun.   

För att underlätta för de politiska partierna och säkerställa en god ordning i 
valsedelställen föreslås valnämnden även ansvara för utkörning av namnvalsedlar och 
övriga partivalsedlar. 

För att det ska vara logistiskt genomförbart måste valsedlarna vara inlämnade till 
kommunledningsförvaltningen innan förtidsröstningen och valdagen så att det hinner 
sorteras, packas och distribueras. Direktiv med inlämningsdatum och plats kommer att 
kommuniceras ut i god tid innan valet. 

Vill ett parti lämna namnvalsedlar efter sista inlämningsdatum ansvarar partiet själv för 
distributionen till röstningslokalerna. I lokalen ansvarar röstmottagarna för uppställning 
och ordning av samtliga valsedlar.  

Ärendets handlingar 

 Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen 

Förslag och yrkanden 

Ami Rooth (MP) yrkar med instämmande av Ann-Marie Carlsson (M) att valnämnden 
utreder förutsättningarna att bistå partierna med mottagning av namnvalsedlar. 

Beslutsgång 

Ordförande Ann-Marie Carlsson (M) finner att valnämnden bifaller föreliggande förslag 
med Amit Rooths (MP) tilläggsyrkande. 

Överläggning 

Under valnämndens överläggning yttrar sig Ann-Marie Carlsson (M), Ami Rooth (MP), 
Karl-Gunnar Ljungqvist (S), Tommi Lycke (S) och Torbjörn Jonsson (M). 
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Vår beteckning 
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Administrera val 

 

Mottagare: 

Valnämnden 

Valnämndens mottagning av namnvalsedlar 
Ordförandens förslag till beslut 

Valnämnden beslutar att inte göra någon förändring av hanteringen av namnvalsedlar. 

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden har tidigare beslutat att bistå med distribution av parti- och namnvalsedlar till 
val- och förtidsröstningslokaler. I samband med detta fick kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att utreda möjligheten att ta över ansvaret av mottagning av namnvalsedlar direkt 
från Valmyndigheten. 

Valnämndens presidium föreslår att ansvaret för beställning och mottagning av 
namnvalsedlar fortsatt ska vara partiernas ansvar och inte hanteras av valnämnden. 

 

Ann Marie Carlsson (M)  Gunnar Ljungqvist (S) 
Valnämndens ordförande  Valnämndens vice ordförande
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Datum 

2022-02-23 
Vår beteckning 
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Administrera val 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Axel Stenbeck 
Handläggare telefon 

0150-570 80 
Handläggare e-post 

Axel.Stenbeck@katrineholm.se 

Utredning angående valnämndens förutsättningar att 
bistå partierna med mottagning av namnvalsedlar 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid valnämndens sammanträde den 24 januari fick kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för valnämnden att bistå partierna med mottagning 
av namnvalsedlar. 

Valnämnden har tidigare beslutat att vid valet 2022 ska valnämnden ansvara för utkörning 
av namnvalsedlar till val- och röstningslokalen, men att partierna ansvarar för att 
namnvalsedlarna lämnas in till valnämnden enligt anvisningar. 

Utredningsuppdraget består i att klargöra ifall valnämnden kan vara mottagare av 
namnvalsedlarna vid leverans från Valmyndigheten istället för partierna. 

Förvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att processen för beställning och 
mottagning av namnvalsedlarna är partiernas eget ansvar. Kommunen saknar insyn i hur 
processen ser ut kring beställning och mottagning av namnvalsedlar vilket kan leda till att 
felaktigheter uppstår, exempelvis kring vem som har rätt att kvittera leveranser. 
Kommunledningsförvaltningen kan inte heller ansvara för att kontrollera att 
namnvalsedlarna är korrekta. 

Namnvalsedlar används även av partierna under valkampanjen, vilket innebär att partierna 
kommer behöva kontinuerlig tillgång till kommunens lokaler för att hämta namnvalsedlar. 

Enligt vallagen är all hantering av namnvalsedlarna partiernas egna ansvar. Valnämnden i 
Katrineholms kommun har beslutat att bistå med distribution av namnvalsedlarna för att 
underlätta för partierna på valdagen, men även i syfte att underlätta för röstmottagarna 
genom att inte behöva ta emot och placera ut en stor mängd valsedlar när vallokalerna är 
öppna.  

Att valnämnden tar över hela ansvaret för namnvalsedlar vore en unik och långtgående 
förskjutning av den etablerade och lagstadgade uppdelning som idag råder mellan 
valnämndernas ansvar och partiernas ansvar för valsedlar. 
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Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2022-02-23 

Vår beteckning 
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Administrera val 

 

Axel Stenbeck 
Utredare 

Beslutet skickas till: 
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