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     VN/2021/8 
§ 2 
UTLÄGGNING AV VALSEDLAR I SAMBAND MED VALET TILL 
RIKSDAG, KOMMUN- OCH REGIONFULLMÄKTIGE 2022 
Sammanfattning av ärendet   
Anmälan om deltagande i valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige måste ske till den centrala 
valmyndigheten senast 30 dagar före valdagen. 
 
 Enligt vallagen lägger röstmottagarna ut partivalsedlar (valsedlar med endast partiets namn) för de 
partier som vid något av de två senaste riksdagsvalet fick mer än 1 procent av rösterna. Partivalsedlarna 
läggs endast ut om partiet begärt det. Inför valet 2022 innefattar det följande partiers partivalsedlar: 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt Initiativ, Kristdemokraterna, 
Liberalerna (tidigare Folkpartiet), Miljöpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. 
 
 Utöver ovanstående lägger röstmottagarna ut kommun- och landstingsvalsedlar för de partier som är 
representerade i kommun- och regionfullmäktige. Partierna ska begära att de vill ha sina valsedlar 
utlagda. 
 
 De partier som delar i valen men som inte har rätt att få sina valsedlar utlagda av valnämnden, kan 
själva komma och lämna både sina namn- eller partivalsedlar på röstmottagningsstället. Valnämnden 
ansvarar sedan för att dessa valsedlar läggs ut vilket i praktiken genomförs av röstmottagarna. 
 
 För att förenkla för anmälda partier och arbetet för röstmottagarna i val- och röstningslokaler föreslår 
kommunledningskontoret att de partier som anmält deltagande i något av valen till riksdag, region- 
eller kommunfullmäktige ska få sina valsedlar (partivalsedlar och namnvalsedlar) utlagda i samtliga val- 
och röstningslokaler i Höganäs kommun genom valnämndens försorg om dessa överlämnas till 
valnämnden senast 24 dagar före valdagen, det vill säga den 18 augusti 2022. Om valsedlarna lämnas 
senare än 24 dagar före valet kommer dessa att distribueras till val- och röstningslokalerna i Höganäs 
kommun så snart som möjligt. 
 
 Partier som lämnar färre än 10 000 valsedlar kommer att upplysas att utläggning i samtliga val- och 
röstningslokaler är svår att upprätthålla med för få valsedlar. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret, kommunkansliet, tjänsteskrivelse den 8 december 2021. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Gertrud Green (C) föreslår valnämnden besluta att de partier som anmält deltagande i 
något av valen till riksdag, landsting- eller regionfullmäktige 2022 ska få sina valsedlar (partivalsedlar 
och namnvalsedlar) utlagda i samtliga val- och röstningslokaler i Höganäs kommun genom 
valnämndens försorg om dessa överlämnas till valnämnden senast 24 dagar före valdagen samt att de 
partier som anmält deltagande i något av valen till riksdag, landsting- eller regionfullmäktige 2022 ska få 
sina valsedlar (partivalsedlar och namnvalsedlar) utlagda i samtliga val- och röstningslokaler i Höganäs 
kommun genom valnämndens försorg snarast möjligt om valsedlarna överlämnas senare än 24 dagar 
före valdagen. 
 
Beslutsgång 
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Ordförande Gertrud Green (C) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
valnämnden beslutar att bifalla förslaget. 
 

Beslut 
Valnämnden beslutar 
 
att de partier som anmält deltagande i något av valen till riksdag, landsting- eller regionfullmäktige 
2022 ska få sina valsedlar (partivalsedlar och namnvalsedlar) utlagda i samtliga val- och röstningslokaler 
i Höganäs kommun genom valnämndens försorg om dessa överlämnas till valnämnden senast 24 dagar 
före valdagen, 
 
att de partier som anmält deltagande i något av valen till riksdag, landsting- eller regionfullmäktige 
2022 ska få sina valsedlar (partivalsedlar och namnvalsedlar) utlagda i samtliga val- och röstningslokaler 
i Höganäs kommun genom valnämndens försorg snarast möjligt om valsedlarna överlämnas senare än 
24 dagar före valdagen. 
 

Beslutet ska skickas till  
Kommunledningskontoret (kommunkansliet) 
 

Paragrafen är justerad 
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