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§ 25 Dnr 2021/113 111 KS 
 
Leverans av valsedlar och namnvalsedlar 

Beslut 
Valnämnden beslutar 
att  inte hantera utläggning och leverans av valsedlar annorlunda jämfört med de 

senaste allmänna valen, utöver vad som är fastställt i lag. 

Det innebär att de deltagande partierna själva ansvarar för att leverera de valsedlar 
som inte är obligatoriska för valnämnden att ha utlagda till röstningslokaler och val-
distrikten (vallokaler). 

Ärendebeskrivning 
Vissa valsedlar ska enligt lag finnas i alla vallokaler och röstningslokaler. Det är 
blanka valsedlar och partivalsedlar i alla tre valen för de partier som vid något av 
de två senaste riksdagsvalen fått mer än en procent av rösterna i hela landet. 

Kommunen ansvarar också för att lägga ut partivalsedlar för partier som är repre-
senterade i regionfullmäktige eller kommunfullmäktige där lokalen ligger. 

De partier som deltar i valet men som inte har rätt att få sina valsedlar utlagda kan 
själva komma och lämna valsedlar i vallokalen eller röstningslokalen. Kommunerna 
har enligt lag ingen skyldighet att hantera dessa valsedlar utöver ansvaret för ord-
ningen bland alla valsedlar samt att kontrollera att partiet deltar i valet. 

Kommunen kan själv besluta om att fylla på valsedlar för dessa partier om det finns 
valsedlar att tillgå i lokalen. Partiet får själva svara för kontroll att valsedlar finns. 

Vid de senaste allmänna valen beslutade valnämnden att de partier som deltar i 
valet och som vill ha sina namnvalsedlar utlagda samt de partier som inte har rätt 
att få sina valsedlar levererade till lokalen ansvarar själva för att det finns valsedlar 
att tillgå i vallokaler och röstningslokaler. 

Valnämnden beslutade 2022-05-17 § 22 att frågan om kommunen ska ta ansvar 
för utdelning av valsedlar, utöver det som förordas enligt lag, bordläggs tills nästa 
sammanträde. 

Kommunchefen och kommunsekreteraren har, i dialog med valnämndens ordfö-
rande, sett över vilket ansvar som skulle hamna på nämnden ifall man tillät partier-
na i förhand lämna in namnvalsedlar centralt och dela ut valsedlar som inte måste 
delas ut centralt. Det är cirka 100 partier som är registrerade i kommunfullmäktige-
valet i Borgholm. De flesta partierna förväntas inte lämna in. 
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Beslutsunderlag 
Valnämnden 2022-05-17 § 22. 

Tjänsteskrivelse, 2022-06-16. 

Bedömning 
Kommunen har från vissa nationella partier som inte är representerade i kommu-
nen, regionfullmäktige eller riksdagen fått frågan om kommunen kommer ta på sig 
ansvaret att dela ut deras valsedlar till vallokalerna.  

Att ta ett nytt beslut mot hur det har varit tidigare skulle kunna gynna synligheten 
för andra partier än de som redan är representerade eller har fått över en procent 
av rösterna i de två senaste valen. Dock skulle det öka den administrativa bördan 
på nämnden och kommunen och öka risken för fel eller olika behandling av partier. 

Eftersom beslutet skulle kunna komma att innebära oväntat mycket valmaterial kort 
in på valet kan det vara så att kommunen inte har tillräckligt med personal för att 
handskas med allt på ett tillfredställande sätt. 

De ökade riskerna för att partier skulle behandlas olika skulle öka risken för att va-
let överprövas. 

Valnämnden är inte främmade för att inför framtida val se över frågan igen. 

Dagens sammanträde 
Kommunsekreteraren redogör för ärendet. 

Valnämnden hoppas att nästa valnämnd kan sammanträda minst en gång om året 
kommande mandatperioder för att bättre kunna arbeta med mer strategiska frågor 
och under längre tid kunna bereda frågor som denna. 

______________
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§ 26  
 
Delegationsbeslut 

Beslut 
Valnämnden beslutar 
att  godkänna delegationsbesluten och lägga dem till handlingarn. 

Ärendebeskrivning 
Fattade delegationsbeslut ska redogöras för nämnden. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut - Fyllnadsval ordförande och vice ordförande i valdistrikt. 

Delegationsbeslut - Ändring av öppettider i röstningslokal Ica Nära Byxelkrok. 

Dagens sammanträde 
Ordförande och sekreteraren redogör för fattade delegationsbeslut. 

______________
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§ 27  
 
Schema för valnämndens tjänstgöring som röstmottagare 

Ärendebeskrivning 
Bibliotekschefen har tagit fram ett schema för tjänstgöring som röstmottagare un-
der förtidsröstningen. Valnämnden ska vara delaktig i tjänstgöringen och anmäla 
de tider de kan tjänstgöra. 

Schemat är utskickat och ledamöterna bör så snart som möjligt meddela sin möj-
lighet att tjänstgöra. 

Dagens sammanträde 
Kommunsekreteraren redogör för ärendet. 

______________
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