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Valnämnden

Distribution och placering av valsedlar i valet 2018
Ärende
Bestämmelser om vilka valsedlar som ska läggas ut på
röstmottagningsställena finns i vallagens (2005:837) 2 § 8 kap. Ett krav är
att det ska finnas två sorters valsedlar: dels med enbart valbeteckning och
dels med parti- och valbeteckning.
Ett annat består i att vissa partiers valsedlar ska läggas ut. Det gäller partier
som vid något av de två senaste valen har fått mer än en procent av rösterna
i hela landet. Övriga partier, som är representerade i kommun- och
landstingsfullmäktige, har rätt att få sina valsedlar utlagda om de begär det.
I enlighet med nämnda bestämmelse ska valsedlar för följande partier läggas
ut på Danderyds kommuns röstmottagningsställen: ArbetarepartietSocialdemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt initiativ,
Kristdemokraterna, Liberalerna (tidigare Folkpartiet), Miljöpartiet de gröna,
Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.
Slutligen har partier som anmält deltagande i valet rätt att själva lägga ut
sina valsedlar på röstmottagningsställena.
Justitieombudsmannen (JO) har vidare påpekat att valsedlar ska
tillhandahållas på ett likformigt sätt, på en och samma plats.
Utgångspunkten ska vara att valsedelspresentationen för de röstande
framstår som likformig (JO 2010/11 s. 284). Valmyndigheten
rekommenderar att valsedlarna placeras i bokstavsordning (Handbok,
Kommunens uppgifter vid valen 2018, utgåva 5).
I enlighet med det anförda gör kommunledningskontoret bedömningen att
valnämnden ska åta sig att distribuera de valsedlar som enligt vallagen
måste finnas på röstmottagningsställena. Åtagandet omfattar således inte
övriga partier eller namnvalssedlar. Kommunledningskontoret gör även
bedömningen att valsedlarna ska placeras i enlighet med JO:s och
Valmyndighetens uttalanden.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
1. Valnämnden beslutar att till röstmottagningsställena distribuera valsedlar
med valbeteckning samt valsedlar med parti- och valbeteckning.
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2. Valnämnden beslutar att till röstmottagningsställena distribuera följande
partiers valsedlar: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Centerpartiet,
Feministiskt initiativ, Kristdemokraterna, Liberalerna (tidigare Folkpartiet),
Miljöpartiet de gröna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och
Vänsterpartiet.
3. Valnämnden beslutar att valsedlarna ska placeras på en och samma plats
på röstmottagningsställena och att de ska placeras i bokstavsordning. Om ett
parti begär att få lägga ut sina valsedlar ska dessa placeras i
bokstavsordning.

Johan Lindberg
Kanslichef

Samuel Larsson
Valsamordnare

Handlingar i ärendet
− Tjänsteutlåtande, Distribution och placering av valsedlar i valet 2018
− Illustration valsedlar
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