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Ordning och utläggning av valsedlar vid
Europaparlamentsvalet den 26 maj 2019
Valnämndens beslut
1. Valsedlar för Europaparlamentsval läggs i bokstavsordning efter
partinamn enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
2. Om partierna har fler än en lista ansvarar de själva för att namnvalsedlar
finns tillgängliga i vallokaler och förtidsröstningslokaler.
3. Namnvalsedlar som levereras till val- eller förtidsröstningslokal
överlämnas till röstmottagare som placerar dessa i valsedelstället i
alfabetisk ordning.
4. Insynsskydd till valsedelställen köps in i syfte att valsedlar ska
tillhandahållas utan insyn.

Beskrivning av ärendet
Valnämnden ska, enligt rekommendation från Valmyndigheten, fatta beslut om
placeringen av valsedlar i vallokaler och lokaler för förtidsröstning. Samtliga
partiers valsedlar ska exponeras på ett likvärdigt sätt.
Valmyndigheten föreslår att kommunerna placerar partiernas valsedlar i
valsedelställen i alfabetisk ordning. Detta är även den ordning som Tyresö
kommun haft vid tidigare val.
Enligt vallagen ansvarar valnämnden för att väljarna har tillgång till valsedlar
med parti- och valbeteckning för val till Europaparlamentet för varje parti som
vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet har fått mer än 1
procent av rösterna i hela landet eller valsedlar med parti- och valbeteckning
samt uppgifter om kandidater om ett sådant parti deltar med endast en valsedel.
Eftersom hela landet utgör en enda valkrets ställer partierna i normalfallet upp
med en kandidatlista vilken motsvarar en namnvalsedel som ska läggas ut. Om
något parti skulle ha fler än en lista vid ett Europaparlamentsval är det istället
partivalsedlar som trycks för det partiet och som då ska läggas ut. I det senare
fallet ansvarar partierna själva för att leverera namnvalsedlar till samtliga
röstmottagningsställen samt för tillgången av dessa över tid.
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De partier som har begärt utläggning för valet till Europaparlamentet är:
Arbetarepartiet Socialdemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt initiativ,
Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Piratpartiet,
Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.. Dessa valsedlar måste alltid finnas på
plats.
Sedan valen 2018 gäller att samtliga partier som vill delta i ett speciellt val ska
anmäla detta skriftligen i förväg till Valmyndigheten. Anmälan om deltagande i
Europaparlamentsvalet ska göras till Valmyndigheten senast den 26 april 2019.
En lista på samtliga partier som anmält deltagande kommer att distribueras till
samtliga vallokaler och röstningslokaler. Endast anmälda partiers valsedlar ska
läggas ut på röstmottagningsställen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, ordning och utläggning av valsedlar vid Europaparlamentsvalet
den 26 maj 2019.pdf
Bilaga 1 Ordning i valsedelställ.docx
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