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Anmäla deltagande i val till Europaparlamentet 2024 
 
Den här blanketten (VAL 0290 01) är till för partier som vill anmäla deltagande i 
val till Europaparlamentet 2024. Genom att anmäla deltagande i val kan inget 
annat parti använda samma eller liknande partibeteckning i samma val. 
 
Sista dag för att anmäla deltagande genom den här blanketten är 30 dagar före 
valdagen.  
 
Dessa partier behöver inte anmäla deltagande: 

• Partier som har mandat i Europaparlamentet och riksdagen anses 
redan vara anmälda. 

• Partier som har registrerat partibeteckning och vid valet anmäler sina 
kandidater anses ha anmält deltagande i val till Europaparlamentet.  

•     Partier som redan anmält deltagande i val till riksdagen är också 
             anmälda i val till Europaparlamentet. 
 
Partier som har anmält deltagande kan registrera partibeteckning (se blankett 
VAL 0201 08). Ett parti som har registrerad partibeteckning kan anmäla sina 
kandidater vid val vilket betyder att partiet låser sina valsedlar från tillskrivna 
namn. 
 
Information till kontaktperson i ärendet 
Observera att denna blankett och allt som står på den blir allmän handling när 
den lämnas in till Valmyndigheten. Uppgifterna kan därför komma att lämnas ut 
om någon begär ut dem. 
 
Personuppgifter som du lämnar på blanketten används för att i valadministra-
tionens datasystem Valid registrera vem som är kontaktperson i ärendet. Läs 
mer om personuppgifter, dataskyddsombud och rätten att lämna klagomål till 
Integritetsskyddsmyndigheten på www.val.se.
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Anmälan
Deltagande i val 2024

Partiet anmäler deltagande i 2024 års val till Europaparlamentet  
under följande partibeteckning

Partibeteckningen innehåller symbol
Om partibeteckningen innehåller en symbol ska den fullständiga partibeteckningen  
(text och symbol) mejlas i svg- eller eps-format till registrator@val.se. Observera att 
priset på valsedlar varierar om beteckningen är i svartvitt eller färg.Ja Nej

Kontaktuppgifter till partiet                     Partiet ansvarar för att meddela eventuella ändringar till Valmyndigheten
Mottagare

Ev c/o

Gatuadress/Boxadress

Postnummer och postadress

E-postadress Telefonnummer

Underskrift
Ort och datum Underskrift av kontaktperson

Namnförtydligande

Skicka anmälan till 
Valmyndigheten 
Box 1010 
171 21 Solna
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     Vad händer efter att Valmyndigheten mottagit anmälan? 
 

- Valmyndigheten publicerar partibeteckningen på www.val.se. 
 

- Om någon information saknas eller behöver förtydligas kommer 
Valmyndigheten kontakta partiet på de kontaktuppgifter som angetts på 
blanketten, i första hand via mejl eller telefon. Om kompletteringar inte 
lämnas in kan Valmyndigheten avslå eller avvisa anmälan. 
 

- Valmyndigheten kontrollerar att partibeteckningen och eventuell symbol 
inte kan förväxlas med någon annan partibeteckning som gäller för samma 
val. Ni kan se vilka partibeteckningar som prövningen kommer göras mot 
på www.val.se. 
 

- När Valmyndigheten handlagt ärendet enligt gällande regler fattar 
Valmyndigheten ett beslut. 
 

- Om Valmyndigheten fattar beslut att bevilja anmälan är partiet 
anmält till det val som anmälan gällde och partibeteckningen 
kungörs i Post- och Inrikes Tidningar samt publiceras som anmält 
på www.val.se. Partiet måste anmäla deltagande på nytt för att 
kunna delta i senare val. Om partiet tar mandat i valet blir det 
däremot automatiskt anmält till nästkommande val. Då måste 
ingen ny anmälan göras. 
 

- Om Valmyndigheten fattar beslut att avslå anmälan meddelas 
partiet i ett beslut om detta. Beslutet kan överklagas till 
Valprövningsnämnden.  


