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Valsedlar som valnämnden ansvarar för 
• Valnämnden ansvarar för att distribuera partivalsedlar (valsedlar med

partinamn och valbeteckning) till alla röstnings- och vallokaler för de partier
som vid något av de två senaste valen till riksdagen fått mer än 1 procent av
rösterna i hela landet

• dessutom distribuerar valnämnden partivalsedlar för val till kommun- och
regionfullmäktige för de partier som redan är representerade i fullmäktige
och som har begärt det

• dessa partier är vid det allmänna valet 2022
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt initiativ,
Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet de gröna, Moderaterna,
Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet

• Valnämnden ansvarar även för att det finns blanka valsedlar i alla röstnings- 
och vallokaler

• Valnämndens ansvar för att dessa valsedlar finns att tillgå för väljarna under
hela röstningsperioden.

Valsedlar som partierna ansvarar för 
• partierna ansvarar själva för att distribuera namnvalsedlar (både parti- och 

kandidatnamn) till samtliga röstnings- och vallokaler
• partierna kan lämna namnvalsedlar till röstmottagarna i röstningslokaler 

tidigast i samband med att respektive röstningslokal öppnar första dagen
• partierna kan lämna namnvalsedlar till röstmottagarna i vallokalerna tidigast 

klockan 07.30 valdagen
• inga partier får själva lägga ut namnvalsedlar i valsedelställen utan dessa ska 

lämnas till röstmottagarna som lägger ut dem i valsedelställen
• namnvalsedlar som partierna lämnat till röstmottagarna i röstnings- och 

vallokalerna kommer de att fylla på med i valsedelställen till de tar slut
• det är partiernas ansvar att säkerställa att namnvalsedlarna inte tar slut i 

röstnings- och vallokaler.

Politiskt kampanjmaterial i röstnings- och vallokaler 
• i röstnings- och vallokaler eller i ett utrymme intill en sådan lokal får det inte

förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra
väljarna i deras val (8 kap. 3 § vallagen)

• syftet med denna bestämmelse är att väljaren ska vara ostörd och skyddad för
varje form av påverkan under själva valhandlingen, ett led i att trygga
genomförandet av fria och hemliga val

• partifunktionärer med banderoller eller annan klädsel eller utrustning som är
partipolitisk får inte uppehålla sig i röstnings- och vallokaler eller i
anslutande utrymme. Om partifunktionärer ska gå in i sådana lokaler måste
de ta av sig banderoller och liknande



• ingen valsedelsutdelning får förekomma närmare än 5 meter från entrén till 
röstnings- och vallokaler 

• ordförande och vice ordförande i valdistriktet har mandat från valnämnden 
att tillse att dessa riktlinjer följs. 
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