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Ordning för placering av valsedlar i valsedelställ vid valet
till Europaparlamentet 2019
Sammanfattning
För att åstadkomma en likvärdig behandling av de partier som ställer upp vid valet till
Europaparlamentet 2019 har Valmyndigheten rekommenderat att valnämnden fastställer den
ordning i vilken namnvalsedlar och blanka valsedlar ska placeras i valsedelställen i
förtidsröstnings- och vallokalerna.
Den gemensamma ledningsförvaltningens förslag innebär att blanka sedlar placeras först med
början överst till vänster i valsedelstället. Därefter placeras de partiers namnvalsedlar som ska
placeras av valnämnden i bokstavsordning med fortsättning åt höger raden ut varefter nästa
rad påbörjas från vänster osv. De partier som inte får sina valsedlar utlagda av valnämnden
placerar därefter dessa i ställen i den ordning de levereras till vallokalen.

Förslag till beslut
1 Valsedlarna ska vid valet till Europaparlamentet 2019 placeras i den ordning som föreslås
av den gemensamma ledningsförvaltningen.
2 Det är inte tillåtet för partierna att placera ut sina egna valsedelställ i eller i anslutning till
en vallokal.

Bakgrund
För att åstadkomma en likvärdig behandling av de partier som ställer upp vid valet till
Europaparlamentet 2019 har Valmyndigheten rekommenderat att valnämnden fastställer den
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ordning i vilken namnvalsedlar och blanka valsedlar ska placeras i valsedelställen i
förtidsröstnings- och vallokalerna.
Den gemensamma ledningsförvaltningens förslag innebär att blanka sedlar placeras först med
början överst till vänster i valsedelstället. Därefter placeras de partiers namnvalsedlar som ska
placeras ut av valnämnden i bokstavsordning med fortsättning åt höger raden ut varefter nästa
rad påbörjas från vänster osv. De partier som valnämnden enligt vallagen är ålagda att lägga
ut valsedlar för är de partier som vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet fick
mer än 1 procent av rösterna. Men endast om partierna begär utläggning, och om de endast
har en lista. Har de flera listor läggs partivalsedlar ut.
Följande partier har begärt utläggning av valsedlar:
- Arbetarepartiet- Socialdemokraterna
- Centerpartiet
- Feministiskt initiativ
- Kristdemokraterna
- Liberalerna
- Miljöpartiet
- Moderaterna
- Piratpartiet
- Sverigedemokraterna
- Vänsterpartiet
De partier som inte får sina valsedlar utlagda av valnämnden
placerar därefter dessa i ställen i den ordning de levereras till vallokalen.

Koppling till resultatmål
Valarbete har koppling till det politiskt prioriterade resultatmålet 05- Medborgarinflytande.
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