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Kommunledningsförvaltningen 
Pernilla Madesäter 
0171-62 54 89 
pernilla.madesater@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Riktlinjer för ordning kring röstningslokaler 

Förslag till valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att anta riktlinjerna för ordning kring 
röstmottagningslokalerna.  

Ärendet 

Bakgrund 
Enköpings kommun och dess valnämnd har ambitionen att genomföra val på ett 
smidigt och rättssäkert sätt med full integritet för väljaren. Förslaget till riktlinjer 
anger riktningen kring ordning i vallokaler, regler för valaffischering, 
valsedelsutdelning och andra aktiviteter i anslutning till röstmottagningsställen. 
Syftet är att säkerställa en rättssäker röstmottagning. Riktlinjen avser också att 
tydliggöra de politiska partiernas ansvar och roll sett till planeringen inför allmänna 
val (till riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet) och 
folkomröstning. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att riktlinjen tydliggör vallagens 
intentioner sett till ordning i och i anslutning till röstnings- och vallokaler. Detta för 
att säkerställa väljarens integritet och att röstande i lugn och ro, utan yttre 
påverkan, ska kunna välja valsedel och lägga sin röst 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Inga sociala eller miljömässiga konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-04 
Riktlinje för ordning kring röstningslokaler 
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Inledning 
I 8 kap. 3-4 §§ vallagen (2005:837) finns bestämmelser om ordning vid 

röstmottagning som säger följande: 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. Röstmottagarna 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. Blir det sådan oordning att den inte 

kan avstyras får röstmottagningen tillfälligt avbrytas. 

Riktlinjer för ordning kring röstmottagningslokaler m.m. 

Valnämnden i Enköpings kommun har fastställt följande riktlinjer för politisk 

propaganda och annan ordning kring röstmottagningslokaler – vallokaler och 

förtidsröstningslokaler. Med politisk propaganda menas affischering om 

politiska partier utanför officiella anslagstavlor, utdelning av broschyrer, flygblad 

eller annan skriftlig information om politiska partier eller muntlig 

information/agitation, med eller utan högtalare eller annan teknisk utrustning, 

eller annat som syftar till att otillbörligt påverka eller hindra väljare i deras val. – 

• Inga former av partinamn, partisymboler eller annan politisk 

propaganda (annat än valsedlarna) får finnas i 

vallokaler/förtidsröstningslokaler. – 

• Det får inte hållas tal eller delas ut tryckta eller skrivna upprop till 

väljarna i eller i nära anslutning (cirka 15 meter) till 

vallokaler/förtidsröstningslokaler. De röstande ska i lugn och ro utan 

yttre påverkan välja valsedel och lägga sin röst. 

• Valsedelsutdelare får befinna sig utanför en vallokal eller 

förtidsröstningslokal men inte inomhus. Utdelning av valsedlar får inte 

göras så att eventuell utrymning av lokalen hindras eller på sätt som kan 

verka störande för väljare.  
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• Det är inte tillåtet med politisk affischering utanför ingången till 

vallokalerna eller förtidsröstningslokalerna eller i deras omedelbara 

närhet (cirka 15 meter). 

• Partipolitiska aktiviteter får inte heller i övrigt bedrivas i eller vid ett 

utrymme intill (cirka 15 meter) vallokal eller förtidsröstningslokal.   

Där röstmottagning äger rum i ett större öppet utrymme, såsom entréhall 

eller liknande, får politisk propaganda inte föras i anslutning till den 

avgränsning som markerar röstmottagningslokalen. Eventuell propaganda 

ska hållas utom syn- och hörhåll från röstmottagningslokalen.   

Där utrymme i bibliotek används som röstmottagningslokal ska i största 

möjliga utsträckning litteratur som kan anses påverka röstande undvikas i 

anslutning till röstmottagningslokalen.  

• De valsedlar som partierna själva ansvarar för att distribuera får 

endast ställas upp i valsedelsstället av röstmottagare. De ska stå i 

den ordning som valnämnden beslutat. Röstmottagarna ska inte 

kontakta partierna när dess valsedlar tar slut. 

• Röstmottagare får inte vara försedda med partisymboler, dela ut 

valsedlar eller annan information i politiska frågor till väljare eller på 

annat sätt agera på ett sätt så deras objektivitet kan ifrågasättas. 

• Valnämndens ledamöter, ersättare och tjänstemän får befinna sig i 

vallokal eller förtidsröstningslokal i syftet att inspektera 

röstmottagningen. De ska då bära valnämndens namnskylt.  
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