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Riktlinje för hanteringen av valsedlar  

Denna riktlinje tydliggör skillnaden mellan olika valsedlar, hanteringen av 

dessa inför valet och valsedlarnas placering i röstnings- och vallokalerna. 

Riktlinjen behandlar även röstmottagarnas roll i anslutning till hanteringen 

av valsedlarna liksom vad som gäller för partier som önskar utläggning av 

valsedlar. 

Valsedlar 

På alla röstmottagningsställen ska det alltid finnas valsedlar.  

Alla valsedlar är färgkodade för att visa vilket val de gäller för: 

 Vita – Kommunen 

 Blåa – Regionen 

 Gula – Riksdagen 

 Vita – Europaparlamentet 

Det står också utskrivet på valsedeln vilket val den gäller för.  

Platsen där väljaren hämtar valsedlar i röstningslokalen eller i anslutning till 

röstningslokalen ska vara avskärmad från insyn.  

Syftet med avskärmningen är att stärka skyddet för valhemligheten. En 

väljare ska kunna ta sina valsedlar utan insyn eller påverkan från andra 

väljare. 

Att platsen för valsedlar ska vara avskärmad är en ändring i vallagen som 

trädde i kraft 1 januari 2019 och tillämpades för första gången i EU-valet 

den 26 maj 2019. 

Blanka valsedlar 

Blanka valsedlar kan användas om det inte finns några valsedlar för det parti 

en väljare vill rösta på. Blanka valsedlar saknar partinamn och namn på 

kandidater. Väljaren kan själv ange partinamn och namn på kandidater på 

en blank valsedel.  

Röstmottagarna ansvarar för att lägga ut blanka valsedlar på alla 

röstmottagningsställen. 
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Partivalsedlar 

Partivalsedlar används för att rösta på ett parti. En partivalsedel är en 

valsedel där partiets namn är förtryckt.  

På en partivalsedel finns inga namn på partiets kandidater. En väljare kan 

även personrösta med en partivalsedel. Då skriver väljaren kandidatens 

namn på partivalsedeln. 

Namnvalsedlar 

En namnvalsedel används av den väljare som vill personrösta. 

Namnvalsedlar är valsedlar med partinamn och en kandidatlista. På en 

namnvalsedel finns det plats för 72 kandidatnamn. 

På namnvalsedeln finns en text där det framgår hur du kan personrösta.  

Röstmottagarens roll i hanteringen av valsedlarna 

På alla ställen där väljarna kan rösta finns röstmottagare, utsedda av 

kommunens valnämnd, som bistår väljarna vid röstningsförfarandet. 

Röstmottagare i Vara kommun får inte ha ett politiskt uppdrag, stå på 

valbarhetslistan eller kandidera för uppdrag för något parti. Röstmottagarna 

ska ha ett objektivt ställningstagande och får inte påverka väljare på 

röstmottagningsstället. Röstmottagana ska inge förtroende och kunna hjälpa 

till vid röstande när behov av hjälp finns.  

På alla ställen där väljarna kan rösta lägger röstmottagarna ut blanka 

valsedlar och partivalsedlar i valsedelställen för de partier som vid något av 

de två senaste valen till riksdagen fick mer än en procent av rösterna i hela 

landet. 

Röstmottagarna lägger också ut partivalsedlar för val till kommun- och 

regionfullmäktige för de partier som redan är representerade i respektive 

fullmäktige i valsedelställen. 
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Partivalsedlarna läggs endast ut i övriga fall (för partier som inte redan är 

representerade) om partiet har begärt det, så kallad samdistribution. Detta 

görs också av röstmottagare. 

Observera att partierna och deras representanter inte själva får lägga ut sina 

valsedlar i valsedelställen på röstmottagningsställena. 

Namnvalsedlar ansvarar partierna själva för att beställa och distribuera till 

valkansliet. Namnvalsedlarna ska vara lämnade till valkansliet senast sista 

onsdagen innan förtidsröstningen startar eller senast sista onsdagen innan 

valdagen. 

Placering av valsedlar 

Valnämnden har beslutat att partivalsedlar ska placeras i valsedelsställ enligt 

bokstavsordning efter den partibeteckning (partinamn) som partierna har 

anmält. Detta gäller valsedlar från alla partier som har anmält deltagande i 

valet, det vill säga både valsedlar som måste tillhandahållas enligt lag och de 

valsedlar som ingår i kommunens samdistribution eller som lämnas direkt 

till röstnings- eller vallokalen. 

Den ordning som är aktuell på dagen före valdagen sammanställs av 

valkansliet och tillhandahålls de olika valdistrikten i kommunen. Skulle 

något parti därefter lämna sina valsedlar direkt till röstnings- eller vallokalen 

så ska dessa sorteras in i bokstavsordning om partiet är anmält och har rätt 

att få sina valsedlar utplacerade.  

Riksdag Kommun Region 

Arbetarpartiet 

Socialdemokraterna 

Arbetarpartiet 

Socialdemokraterna 

Arbetarpartiet 

Socialdemokraterna 

Centerpartiet Centerpartiet Centerpartiet 

Feministiskt initiativ Hela Vara kommuns 

bästa 

Demokraterna 
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Riksdag Kommun Region 

Kristdemokraterna Liberalerna (tidigare 

folkpartiet) 

Kristdemokraterna 

Liberalerna Moderaterna Liberalerna 

Miljöpartiet de gröna Sverigedemokraterna Miljöpartiet de gröna 

Moderaterna Vänsterpartiet Moderaterna 

Sverigedemokraterna  Sverigedemokraterna 

Vänsterpartiet  Vänsterpartiet 

   

   

BLANKA BLANKA BLANKA 

   

Alla valsedlar ska läggas i bokstavsordning efter den partibeteckning 

(partinamn) som partiet anmält sitt deltagande. Blanka valsedlar ska stå väl 

synliga nedanför de övriga valsedlarna i valsedelstället.  

Minst tre valsedelställ behövs i vallokalen. Varje valsedelställ har tre lodräta 

rader, en rad för varje val i ordningen riksdag (gul), kommunfullmäktige 

(vit) och regionfullmäktige (blå). I det första valsedelstället ska partivalsedlar 

placeras. I det andra och tredje valsedelstället ska namnvalsedlar placeras. 

Valsedlar för varje typ av val ska alltid ställas i en egen rad. 

Är det många partiers namnvalsedlar, ska dessa delas upp per parti och 

sorteras exempelvis från A till M i andra valsedelstället och från N till Ö i 

tredje valsedelstället. 
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Bildexempel på hur valsedlarna ska placeras i ställen: (detta kommer att 

kompletteras strax efter förtidsröstningens start 24 augusti 2022 för att vara 

anpassad till Vara kommun). 

Inlämning av valsedlar till valkansliet 

Valnämnden i Vara kommun beslutade 29 mars 2022 § 11 att alla anmälda 

partier som begär det och som är anmälda att delta i valet minst 30 dagar 

innan valet ska få sina valsedlar distribuerade till röstnings- och vallokaler. 

Valsedlarna ska vara lämnade till valkansliet senast sista onsdagen innan 

förtidsröstningen börjar eller senast sista onsdagen innan valdagen. 

Valsedlarna ska levereras i den mängd som är behövligt utifrån antalet 

röstberättigade och valdistrikt. Det är upp till varje parti att se till att det 

finns tillräckligt med valsedlar distribuerade till kommunen. Vara kommun 

skickar ut underlag till alla som begär utläggning av valsedlar för att 

partierna ska kunna göra en bedömning av antalet valsedlar som kan 

komma att behövas. Valsedlar som inlämnats till valkansliet senast på 

anvisad dag placeras i bokstavsordning i röstnings- och vallokalernas 

valsedelsställ.  

Partier som är anmälda till valet och som inte har begärt att få sina valsedlar 

utlagda kan själva leverera valsedlarna till vallokalerna. Det är däremot bara 

röstmottagare som får placera valsedlarna i vallokalen, inte partierna själva. 

Representant från partiet får följa med och själv kontrollera att valsedlarna 

läggs ut. 

Valnämnden, i förlängningen röstmottagarna, ska kontrollera att partiet som 

levererar valsedlar har anmält deltagande i valet. Lista över partier som 

anmält deltagande i valet 2022 finns på Valmyndighetens webbsida 

https://www.val.se/for-partier/anmalda-partier.html. Listan uppdaterats 

kontinuerligt. Partier måste anmäla sitt deltagande senast 30 dagar före 

valdagen (detta gäller inte partier som är automatiskt anmälda). 

https://www.val.se/for-partier/anmalda-partier.html
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När kontrollen är gjord ska röstmottagarna ta emot valsedlarna, placera dem 

i alfabetisk ordning i valsedelstället. Röstmottagarna ansvarar för ordningen 

bland alla valsedlar under pågående röstmottagning. 


