
Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Kommunkansliet Till Val- och demokratinämnden 

Datum 2019-01-30 
Dnr VDN 2019/0003 

Valsedlarnas ordning vid val till Europaparlamentet 26 maj 2019 

Sammanfattning 
Val- och demokratinämnden ska besluta om valsedlarnas ordning inför valet till Europaparlamentet 
den 26 maj 2019 för att tydliggöra för röstmottagare, väljare och de politiska partierna vad gäller 
valsedlarnas ordning i vallokal och röstningslokaler i samband med förtidsröstning samt ansvar för 
hantering av valsedlar. 

Beslutsförslag 

Val- och demokratinämndens beslut 

1. Valkansliet ansvarar för distribution av blanka valsedlar samt namnvalsedlar för följande partier 
inför val till Europaparlamentet 26 maj 2019: 

• Arbetarpartiet Socialdemokraterna 
• Centerpartiet 
• Feministiskt initiativ 
• Kristdemokraterna 
• Liberalerna 
• Miljöpartiet 
• Moderaterna 
• Piratpartiet 
• Sverigedemokraterna 
• Vänsterpartiet 

2. Varje vallokal och röstningslokal för förtidsröstning ska ha två valsedelställ, ett valsedelställ för de 
valsedlar som Österåkers kommun ansvarar för att distribuera och ett valsedelställ för övriga partier 
som har anmält deltagande till Valmyndigheten. 

3. Valsedlarna som Österåkers kommun ansvarar för att distribuera ska placeras i bokstavsordning i 
ett valsedelställ enligt följande ordning: 

Europaparlamentet Europaparlamentet Europaparlamentet 
Arbetarpartiet 
Socialdemokraterna 

Arbetarpartiet 
Socialdemokraterna 

Arbetarpartiet 
Socialdemokraterna 

Centerpartiet Centerpartiet Centerpartiet 
Feministiskt initiativ Feministiskt initiativ Feministiskt initiativ 
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Kristdemokraterna Kristdemokraterna Kristdemokraterna 
Liberalerna Liberalerna Liberalerna 
Miljöpartiet Miljöpartiet Miljöpartiet 
Moderaterna Moderaterna Moderaterna 
Piratpartiet Piratpartiet Piratpartiet 
Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna Sverigedemokra terna 
Vänsterpartiet Vänsterpartiet Vänsterpartiet 

Blanka valsedlar Blanka valsedlar Blanka valsedlar 

4. För övriga partier ska det i vallokalen och röstningslokalen för förtidsröstning finnas ett 
valsedelställ där övriga partierna, som anmält deltagande i val, själva kan placera valsedlarna. 
Valsedlarna i detta valsedelställ ska placeras i bokstavsordning (A, B, C, osv) i fallande ordning. 

5. Beslutet om valsedlarnas ordning ska affischeras i vallokalerna och i röstningslokaler för 
förtidsröstning. 

Bakgrund 
För att tydliggöra för röstmottagare, väljare samt partier vad som gäller kring valsedlarnas ordning i 
vallokal och röstningslokaler i samband med förtidsröstning rekommenderar valmyndigheten att 
Valnämnden i respektive kommun själva beslutar om valsedlarnas ordning. 

Vid valet till Europaparlamentet förekommer två olika valsedlar; 
• Blanka valsedlar, helt utan partibeteckning, där väljaren kan skriva partibeteckning. 
• Namnvalsedlar, där partibeteckning och kandidatens namn finns tryckta. 

Enligt Vallagens 8 kap, 2 § gäller följande vid hantering av valsedlar: 
"I anslutning till ett röstmottagningsställe ska det ordnas en lämplig avskärmad plats där valsedlar 
kan läggas ut. Om en sådan plats inte kan anordnas i anslutning till röstmottagningsstället får den i 
stället ordnas inne i lokalen. På denna plats ska väljarna ha tillgång till: 
"3. 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." 

Valmyndigheten har informerat kommunerna att inför valet till Europaparlamentet ska följande 
partier få namnvalsedlar utlagda: 

• Arbetarpartiet Socialdemokraterna 
• Centerpartiet 
• Feministiskt initiativ 
• Kristdemokraterna 
• Liberalerna 
• Miljöpartiet 
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• Moderaterna 
• Piratpartiet 
• Sverigedemokraterna 
• Vänsterpartiet 

Enligt vallagens 8 kap, 4 § är det röstmottagarna som ansvarar för ordningen på 
röstmottagningsstället, det innebär att röstmottagarna, utöver den allmänna ordningen i lokalen, 
ansvarar för att hålla ordning i valsedelställen. 

Utöver det valsedelställ som ska innehålla valsedlar som kommunen är skyldiga att tillhandahålla ska 
ytterligare ett valsedelställ finnas tillgängligt för övriga partier. I va lsedelstället för övriga partier får 
endast valsedlar från partier som anmält deltagande i val placeras. Deltagande om val regleras i 
Vallagens 2 kap, 17 §. Valsedlar för dessa övriga partier ska placeras i bokstavsordning (A,B,C, osv.) 
i fallande ordning. 

Expedieras 
- Vallokalerna 
- Röstningslokalerna 
- Kommunkansliet 
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Fredrik Zethraeus 
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