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Klagomål om oacceptabla förhållanden i vallokal
Ärende
Under valdagen den 9 september 2018 inkom klagomål från Siv Sahlström
om ”oacceptabla förhållanden i vallokal”. Siv Sahlström har i sin anmälan
uppgett att hon under ett besök i vallokalen Stocksundsskolan funnit att
Centerpartiets namnvalsedlar varit ”helt förtäckta” eftersom en tjock bunt
valsedlar varit placerade på raden framför. Enligt Siv Sahlström framstod
det därmed som att Centerpartiet inte hade några namnvalsedlar. Dessutom
ska ordningen på Centerpartiets partivalsedlar och namnvalsedlar ha varit
omkastad. När hon påpekat bristen för tjänstgörande röstmottagare ska hon
inte ha fått hjälp med att åtgärda den.
Siv Sahlströms klagomål berör även vallokalen Marina läroverket där hon
konstaterade att röstmottagarna, trots att vallokalen varit öppen en tid,
fortfarande sorterade valsedlar i valsedelställen. Hon uppger att det är
”mycket anmärkningsvärt att denna elementära sak inte fungerar i
vallokalerna” i och med att partierna själva inte har rätt att lägga ut sina
valsedlar på egen hand.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Valnämnden noterar informationen
Kommunledningskontorets utredning
Valsedlar ska på ett röstmottagningsställe tillhandahållas på ett likvärdigt
sätt. Utgångspunkten ska vara att valsedelspresentationen för de röstande
framstår som likformig (JO 2010/11 s. 284). Valsedlar ska placeras i
bokstavsordning med partivalsedlarna placerade på raden ovanför
inlämnade namnvalsedlar.
En likvärdig placering av valsedlar är utomordentligt viktig vid
genomförandet av ett val och är något som lades stor vikt vid under
valnämndens utbildning av röstmottagare och när instruktion gavs på plats
på röstmottagningsställena.
Efter att vallokalerna öppnat gjorde valnämnden besök i vallokalerna och
kunde därmed konstatera att det i flera lokaler rådde en viss osäkerhet bland
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röstmottagarna om det korrekta sättet att placera valsedlarna i
valsedelställen. När bristen upptäcktes åtgärdades den genom instruktion av
valnämnden på plats och senare med ett e-postutskick till samtliga
tjänstgörande röstmottagare med ett foto på en korrekt placering av
valsedlar. Problemet löstes därmed under förmiddagen.
Sett i efterhand kan det konstateras att valnämnden gentemot röstmottagarna
hade kunnat vara tydligare vad gällde placeringen av valsedlar i
valsedelställen. Momentet ingick i den obligatoriska utbildningen men hade
behövt förstärkas med exempelvis foton som medsänts till vallokalerna.
Att det under en viss tid under valdagen varit oordning på valsedlarna är
allvarligt. Bristen är noterad i valets utvärdering. Frågan kommer därför
lyftas som en viktig förbättring inför nästa valår.
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