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 § 32 Dnr 2019/000019 101 

Val av protokolljusterare 

Valnämndens beslut 

Valnämnden utser Gudrun Brunegård (KD) att jämte ordföranden justera 

dagens protokoll. 

 

___________________ 
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§ 33 Dnr 2019/000201 110 

Placering och utläggning av valsedlar i samband med 
allmänna val och val till Europaparlamentet 

Valnämndens beslut 

Följande ska gälla angående placering och utläggning av valsedlar i 

förtidsröstningslokal och vallokaler. 

 

Kommunens valkansli ansvarar för tillgången till valsedlar för anmälda 

partier som har begärt att få sina valsedlar utlagda. 

 

Kommunens valkansli ansvarar för att det finns blanka valsedlar att tillgå. 

 

Partier som deltar i valet men inte har rätt att få sina valsedlar utlagda 

ansvarar för att valsedlarna finns att tillgå. 

 

Partierna lämnar valsedlar till röstmottagare i lokalen på valdagen från kl 

07:30.  

 

Röstmottagarna ansvarar för att kontrollera att partiet deltar i valet.  

 

Röstmottagarna placerar blanka valsedlar och namnvalsedlar i valsedelsställ 

med blanka sedlar överst och därefter namnvalsedlar i bokstavsordning.  

 

Röstmottagarna ansvarar för ordningen bland alla valsedlar.  

 

 

Sammanfattning 

Valkansliet har sammanfattat Valmyndighetens Handbok Kommunens 

uppgifter vid val till Europaparlamentet angående vad som ska gälla om 

Placering och utläggning av valsedlar i samband med EU-valet 2019.  
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Följande framgår av tjänsteskrivelsen. 

 

Alla partiers valsedlar måste behandlas och presenteras på samma sätt. 

Endast de partier som anmält att de deltar i valet ska få ha sina valsedlar i 

röstningslokal och vallokaler. 

 

Valsedlar som kommunen ska lägga ut 

Partier ska ha begärt att de önskar få sina valsedlar utlagda i röstningslokal 

och vallokaler. 

 

Eftersom hela landet utgör en enda valkrets har partierna normalt en 

kandidatlista, vilken motsvarar en namnvalsedel. 

 

Valsedlar som partierna själva ansvarar för 

Partier som deltar i valet men inte har rätt att få sina valsedlar utlagda, kan 

själva lämna sina valsedlar i röstningslokal och vallokaler. 

 

Kommunen ansvarar för ordningen bland alla valsedlar samt för att 

kontrollera att partiet deltar i valet. Partierna själva ansvarar för att 

kontrollera att valsedlarna finns att tillgå. 

 

Dagens beslut i detta ärende ersätter dem som fattades av valnämnden i 

samma ärende 2019-04-05, § 28.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Placering och utläggning av valsedlar vid EU-valet 2019 

 

Beslutet skickas till 

Gruppledarna för partierna 

Valdistrikten 

Valkansliet 

 

___________________ 
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