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Diarienummer: VLN2022.0013-4 
Handläggare: Tobias Carlgren 
 

 

Skövde kommun Besöksadress 
Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde 

Postadress 
Skövde kommun, 54183 Skövde 

Kontaktcenter 
Telefon: 0500-49 80 00 

Webbplats 
Skovde.se 

 

Valnämnden 

Förhållningsregler i och i anslutning till ett 
röstmottagningsställe vid de allmänna valen 2022 

Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar; 

att  upphäva valnämndens beslut 2022-05-29, VLN § 11/22, samt 

att  fastställa förhållningsregler i anslutning till ett röstmottagningsställe enligt 
nedan. 

Bakgrund 

Enligt vallagen får det inte i anslutning till röstmottagningsställe 
förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller 
hindra väljarna i deras val. Av vallagen framgår även att det är 
röstmottagarna som ansvarar för ordningen i och i anslutning till ett 
röstmottagningsställe. Förhållningsregler har tagits fram för att 
tydliggöra hantering av propaganda och valsedlar i och i anslutning 
till ett röstmottagningsställe.   

Förhållningsregler 

Av 8 kap. 3 § vallagen framgår att det på ett röstmottagningsställe 
eller i ett utrymme intill detta får det inte förekomma propaganda 
eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras 
val. Av 8 kap. 4 § vallagen framgår att det är röstmottagarna som 
ansvarar för ordningen i och i anslutning till ett 
röstmottagningsställe. Den som finns i lokalen eller i ett utrymme 
intill denna skall rätta sig efter de anvisningar som röstmottagarna 
ger för att röstmottagningen ska kunna genomföras.  

 

Affischering och annat politiskt kampanjmaterial 
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Ett parti får inte sätta upp valaffischer i anslutning till ett 
röstmottagningsställe. Som tumregel kan anges att affischer eller 
annat kampanjmaterial som sitter inom ett uppskattat avstånd av 
cirka 10 meter från lokalens entré skall plockas ned. En bedömning 
utifrån utformningen av och förhållandena vid varje 
röstmottagningsställe måste dock ske och avgörande är om/när 
propagandan, objektivt sett, kan anses ske i anslutning till 
röstmottagningsstället.    

Partierna skall beakta kraven i 8 kap. 3 § vallagen när partierna 
planerar sina valaktiviteter avseende affischering och annat 
kampanjmaterial. 

Att särskilt notera är att även ljud av politisk propaganda inte får nå 
in i lokalen, jfr. JO 2012/13 s. 487.  

Valsedlar 

Skövde kommun, genom valnämnden, erbjuder distribution av 
valsedlar till röstmottagningslokaler. I de fall att partiföreträdare vill 
lämna valsedlar, som partierna ansvarar för, direkt till 
röstmottagare på ett röstmottagningsställe så må de göra det men 
skall då ej bära partisymboler såsom t.ex. kläder, partiband, 
partiknappar eller dylikt. De må även kontrollera att det finns 
valsedlar med samma begränsning av att burna partisymboler ej är 
tillåtna i röstmottagningslokalen. 

Partierna skall/får dock inte själva placera valsedlar i 
valsedelsställen utan det faller på valnämnden/röstmottagarna, jfr 8 
kap. 2 § vallagen, att lägga ut de valsedlar som partierna överlämnat 
på den avskärmade platsen.     

Valsedelsutdelning 

Partier som deltar i valet får dela ut valsedlar utanför vallokaler på 
valdagen. Partiernas valsedelsutdelare ska stå utanför entrén. 
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Partiernas valsedelsutdelare ska/får inte uppmuntra väljare att ta 
deras valsedlar och ska undvika alla partipolitiska diskussioner 
utanför entrén. Valsedelsutdelarna får endast dela ut valsedlar till 
väljare, inget annat kampanjmaterial.   

Övrigt  

Inte heller annan verksamhet som kan verka störande på valet, 
såsom t.ex. lotteriförsäljning eller caféverksamhet, får förekomma i 
lokalerna eller i anslutning till dessa. 

 

Handlingar 
         
 

Skickas till 
 
 

Handläggare 
Tobias Carlgren 

Valnämnden 


	Förhållningsregler i och i anslutning till ett röstmottagningsställe vid de allmänna valen 2022
	Förslag till beslut
	Bakgrund
	Handlingar
	Skickas till
	Handläggare


