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Valnämnden 

 

 

 

Förhållningsregler för propaganda i och i anslutning till ett 

röstmottagningsställe vid allmänna valen 2018 och 

Europaparlamentsvalet 2019  

 
Förslag till beslut 

Valnämnden föreslås besluta 
 

att fastställa förhållningsregler för propaganda i och i anslutning till ett röstmottagningsställe 

i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2018-05-27. 

 

 

Sammanfattning 

Enligt vallagen får det inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller 

hindra väljarna i deras val. I vallagen framgår det även att det är röstmottagarna som ansvarar 

för ordningen i och i anslutning till ett röstmottagningsställe. Förhållningsregler har tagits 

fram för att tydliggöra hanteringen av propaganda och valsedlar i och i anslutning till ett 

röstmottagningsställe.  

 

Ärendet 

Enligt vallagen, 8 kap 3 §, framgår det att 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. Och i samma kapitel, 4 §, framgår det att det är röstmottagarna som 

ansvarar för ordningen i och i anslutning till ett röstmottagningsställe. 

 

Det framgår också av vallagen att det är röstmottagarna som ansvarar för ordningen på 

röstmottagningsstället. Den som finns i lokalen eller i ett utrymme intill denna ska rätta sig 

efter de anvisningar som röstmottagarna ger för att röstmottagningen ska kunna genomföras 

Affischering och annat politiskt kampanjmaterial 

Ett parti får inte sätta upp valaffischer i anslutning till ett röstmottagningsställe. Affischer 

eller annat kampanjmaterial som sitter inom ett avstånd av ca 15 meter från lokalens entré har 

röstmottagare rätt att plocka ner.  

 



Partierna ska beakta kraven i 8 kap. 3 § vallagen när partierna planerar sina valaktiviteter 

avseende affischering och annat politiskt kampanjmaterial.   

Valsedlar 

Partiföreträdare får lämna de valsedlar som partierna ansvarar för till röstmottagare på ett 

röstmottagningsställe. Röstmottagarna ansvarar för ordningen i valsedelställen och att 

namnvalsedlar fylls på. Det är inte röstmottagarnas ansvar att meddela partierna att 

valsedlarna tagit slut.   

  

Partiföreträdare ska lämna de valsedlar som partierna ansvarar för i neutrala kassar utan 

partisymboler till röstmottagarna. Partierna får lämna valsedlar från klockan 07.00 på 

valdagen till röstmottagarna i vallokalerna. 

 

Partiföreträdare som går in i ett röstmottagningsställe för att kontrollera valsedlarna ska ta av 

sig partijackor, eventuella banderoller eller dylikt.  

Valsedelsutdelning 

Partier som deltar i valet får dela ut valsedlar utanför vallokaler på valdagen. Partiernas 

valsedelsutdelare ska stå utanför entrén.   

  

Partiernas valsedelsutdelare ska inte uppmana väljarna att ta deras valsedlar och ska undvika 

partipolitiska diskussioner utanför entrén. Partierna delar endast ut valsedlar till väljarna, 

inget annat kampanjmaterial.  

  

 

Ekonomiska konsekvenser  

Ärendet innebär inga ekonomiska konsekvenser.  
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