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Instruktion för inlämning av valsedlar inför valet 
2022 
 
Valnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2022-05-12 att åta sig ett utökat 
serviceåtagande inför 2022 års val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige.  

Det utökade serviceåtagandet innebär att distribuera ett start-kit av valsedlar 
för partier som deltar i valet men som inte omfattas av valnämndens ansvar 
samt namnvalsedlar för de partier vars partivalsedlar valnämnden ansvarar för. 

Förvaltningen har på uppdrag av nämnden tagit fram följande instruktion för 
inlämning av valsedlar. Valnämnden kommer endast ha möjlighet att 
distribuera de valsedlar som lämnats in enligt de datum och de instruktioner 
som framgår av denna skrivelse. 

Omfattning och ansvarar för påfyllnad 
Distributionen är att betrakta som ett start-kit och partierna ansvarar själva för 
att leverera ytterligare valsedlar till röstmottagningsställena om de valsedlar 
som levererats som start-kit skulle ta slut. Röstmottagarna har inget ansvar för 
att meddela partierna om deras valsedlar tar slut. 

Det utökade serviceåtagandet inskränker inte på partiernas möjlighet att själva 
lämna valsedlar direkt till röstmottagarna på röstmottagningsstället för 
utläggning.  

I Solna kommun kommer det att finnas 45 vallokaler som har öppet på 
valdagen den 11 september samt 9 röstningslokaler som har öppet varierande 
dagar och tider under perioden den 24 augusti till och med den 11 september.   

Partier som önskar distribuering till vallokal packar högst 500 valsedlar per val 
och vallokal. 

Partier som önskar distribuering till röstningslokal packar högst 1500 valsedlar 
per val och röstningslokal. 
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Packning och instruktion för buntning 
För vallokal: 
Valsedlarna ska läggas i en bunt med gummiband eller motsvarande runt så att 
valsedlarna hålls ihop. Varje bunt ska innehålla högst 500 valsedlar. För att 
valsedlar ska distribueras till alla vallokaler i kommunen behöver partiet packa 
45 buntar per val (riksdag, kommun- och regionfullmäktige). 

Buntarna med valsedlar ska packas i en kartong märkt ”vallokal” som 
innehåller alla partiets buntar. Buntarna ska inte märkas upp med vallokalens 
namn. 

För röstningslokal 
Valsedlarna ska läggas i en bunt med gummiband eller motsvarande runt så att 
valsedlarna hålls ihop. Varje bunt ska innehålla högst 1500 valsedlar. För att 
valsedlar ska distribueras till alla röstningslokaler i kommunen behöver partiet 
packa 9 buntar per val (riksdag, kommun- och regionfullmäktige). 

Buntarna med valsedlar ska packas i en kartong märkt ”röstningslokal” som 
innehåller alla partiets buntar. Buntarna ska inte märkas upp med röstlokalens 
namn. 

Tidsschema, kontakt och plats för inlämning 
Valsedlarna kan lämnas in under perioden den 3 augusti till och med den 17 
augusti. Kontakt ska tas med valkansliet 08-746 37 01 för att boka tid för 
inlämning av valsedlar vilka överlämnas på överenskommen tid. 
 
Vid inlämning av sedlarna upprättas en kvittens som båda parter undertecknar 
för att säkerställa att överlämnat och mottaget antal överensstämmer. 
Inlämning kan därmed ej ske via postförsändelse eller motsvarande. 

Efter den 17:e augusti kan inga valsedlar lämnas in för distribuering av 
valnämnden. Partierna har dock möjlighet att själva lämna valsedlar direkt till 
röstmottagarna på röstmottagningsstället för utläggning om de så önskar. 
 
Adress för inlämning: 
Solna stadshus 
Receptionen 
Stadshusgången 2  
 
Telefonnummer för tidbokning: 
08-746 37 01  

Öppettider i stadshusets reception: 
Måndag – torsdag: 08:00-17:00 
Fredag: 08:00-15:00 
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