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Uppförandekod 

Detta dokument riktar sig till röstmottagare och företrädare för politiska partier och 
utgör en uppförandekod kring kommunens åtaganden i samband med val. Det är av 
vikt att samtliga partier är överens med valnämnden om nedanstående punkter för att 
säkerställa ett rättssäkert val som också tillåter politisk aktivitet och diskussion. Inne-
hållet i dokumentet ska gälla tillsvidare i samband med val till Europaparlamentet, 
riksdagen, region- och kommunfullmäktige samt folkomröstningar, och avser tidspe-
rioden från förtidsröstningens början till och med valdagen. 

Ordning bland valsedlar och valsedelsutdelning 
Enligt 8 kap. 2 § vallagen ska alla valsedlar presenteras för väljarna på ett likformigt 
sätt vid en lämplig avskärmad plats. Det är valnämnden, i förlängningen röstmotta-
garna, som lägger ut valsedlarna på den avskärmade platsen. 
 
Valnämndens beslut gällande ordning bland valsedlar för val till riksdag, region- och 
kommunfullmäktige redogörs för i ärende med diarienummer Vln 2022/5. Ordning 
bland valsedlar gällande val till Europaparlamentet redogörs för i valnämndens be-
slut i diariefört ärende med diarienummer Vln 2019/20. 
 
Ingen valsedelsutdelning ska förekomma utanför eller i anslutning till kommunens 
röstmottagningsställen under förutsättning att valnämnden inför respektive val fattar 
beslut om ett utökat serviceåtagande om distribution av valsedlar. 

Ordningen i röstmottagningslokaler 
8 kap. 3 § vallagen rör ordningen i samband med val. Paragrafen uttrycker att det inte 
får förekomma ”propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väl-
jarna i deras val” på ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill. Väljaren ska 
alltså i lugn och ro utan yttre påverkan kunna välja valsedlar och lägga sin röst. 
 
Det är röstmottagarna som ansvarar för ordningen på röstmottagningsstället. Ytterli-
gare skärpningar i vallagen har införts vilket innebär att röstmottagarna nu kan upp-
mana den som inte följer anvisningarna att tillfälligt lämna lokalen för röstmottag-
ning.1 Utöver det ska nedanstående gälla. 
 

• Inga former av partinamn, partisymboler eller annan politisk information (an-
nat än de på valsedlarna) får finnas i vallokal, röstningslokal eller den lokal 
där valsedlarna placeras. Detta innefattar även partirepresentanternas klädsel-
detaljer och attribut. Det betyder att partirepresentant iförd partipolitiska 
klädseldetaljer etc. ej äger tillträde till vallokal, röstningslokal eller utrymme 
där valsedlar placeras. 

• Röstmottagare får under inga omständigheter använda raster åt politisk propa-
ganda eller politisk verksamhet. 

                                                 
1 Kap 8, 4 § Vallagen (2005:837) 
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Ordningen i samband med röstmottagningslokaler 
Det är av största vikt att det råder ordning i samband med röstmottagning och att sä-
kerhetsrisker i största möjliga mån förebyggs. Det är valnämnden och de av kommu-
nen utsedda röstmottagarna som primärt har ansvaret för att förbudet mot politisk 
propaganda på och intill röstmottagningsställen upprätthålls. Det är även av stor vikt 
att partiorganisationerna beaktar kraven i 8 kap. 3 § vallagen när valaktiviteter plane-
ras.  
 
Förtidsröstning i exempelvis affärscentrum, kommersiella ytor eller andra knutpunk-
ter ställer krav på att partipolitiska aktiviteter inte bedrivs i nära anslutning till en lo-
kal. I de fall när röstmottagning sker på ett sådant ställe ska valnämnden i samråd 
med uthyraren/upplåtaren se till att enskilda politiska partier inte erbjuds tillgång till 
närliggande ytor under tiden röstmottagning pågår. 

Affischering 
I all form av partipolitisk affischering bör partiorganisationerna beakta kraven i 8 
kap. 3 § vallagen och därmed undvika affischering och liknande former av partipoli-
tiska budskap i närhet av ett röstmottagningsställe. Utöver det gäller nedanstående. 
 

• Med hänsyn till vallagen och ovanstående paragraf är ingen partipolitisk affi-
schering tillåten på skolgårdarna till de skolor som fungerar som vallokaler.
  

• Affischering begränsas i anslutning till lokaler för förtidsröstning och intill val-
lokaler enligt överenskommelse mellan partierna i kommunfullmäktige. 

• Bygg- och miljöförvaltningen, avdelningen för park och gata, är ansvariga för 
att ta ner affischer som strider mot överenskommelsen och återkoppla till par-
tierna. Om partierna ser affischer som bryter mot överenskommelsen ska det 
rapporteras till avdelningen för park och gata. Partierna tar inte ner varandras 
affischer. 
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