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7. Affischering och propaganda i anslutning till vallokaler (VN 
2021.006)
Förslag till beslut
Valnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Den 8 mars 2018 fattade valnämnden beslut om affischering och propaganda i anslutning till 
vallokaler och att propaganda och andra sätt att försöka påverka väljare i dennes val inte får 
ske närmare än 20 meter från ingången till byggnad där röstmottagning pågår. Beslutet 
omfattade även utdelning av valsedlar.

Enligt 8 kap. 3 § vallagen (2005:837) får det inte, på ett röstmottagningsställe eller i ett 
utrymme intill detta, förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra 
väljarna i deras val. Någon definition eller närmare precisering av detta uttryck finns inte lag 
eller förarbeten. Av förarbetena till 1972 års vallag, SOU 1969:19, syftade den ändring som 
då gjordes inför antagandet av nu nämnda lag till att klargöra inom vilket område 
valförrättarna kunde utöva sin befogenhet att upprätthålla ordningen i samband med 
röstningen.
Enligt beslut från valprövningsnämnden, ärendena 2010:151, 204, 205, framgår att huruvida 
röstmottagning har skett i strid med 8 kap. 3 § vallagen måste bedömas i det enskilda fallet.
Det utifrån platsens särskilda förutsättningar att ge skydd för väljarna mot att utsättas för 
politisk agitation under valhandlingen. Av betydelse får bland annat vilken omfattning den 
politiska propagandan har haft och i vilka former de politiska partierna har försökt fånga 
väljarnas intresse. Enligt 8 kap. 4 § vallagen ansvarar röstmottagarna 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.

Valnämndens beslut syftade till att tydliggöra röstmottagarnas befogenheter och vad de 
politiska partierna har att följa.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2021-08-16, Affischering och propaganda i anslutning till vallokaler
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Tjänsteskrivelse

Affischering och propaganda i 
anslutning till vallokaler

Förslag till beslut
Valnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet
Den 8 mars 2018 fattade valnämnden beslut om affischering och propaganda i 
anslutning till vallokaler och att propaganda och andra sätt att försöka påverka väljare 
i dennes val inte får ske närmare än 20 meter från ingången till byggnad där 
röstmottagning pågår. Beslutet omfattade även utdelning av valsedlar. 

Enligt 8 kap. 3 § vallagen (2005:837) får det inte, på ett röstmottagningsställe eller i 
ett utrymme intill detta, förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka 
eller hindra väljarna i deras val. Någon definition eller närmare precisering av detta 
uttryck finns inte i lag eller förarbeten. Av förarbetena till 1972 års vallag, SOU 
1969:19, syftade den ändring som då gjordes inför antagandet av nu nämnda lag till 
att klargöra inom vilket område valförrättarna kunde utöva sin befogenhet att 
upprätthålla ordningen i samband med röstningen.

Enligt beslut från valprövningsnämnden, ärendena 2010:151, 204, 205, framgår att 
huruvida röstmottagning har skett i strid med 8 kap. 3 § vallagen måste bedömas i det 
enskilda fallet. Bedömningen utgår från platsens särskilda förutsättningar att ge 
skydd för väljarna mot att utsättas för politisk agitation under valhandlingen. Av 
betydelse för bedömningen är även vilken omfattning den politiska propagandan har 
haft och i vilka former de politiska partierna har försökt fånga väljarnas intresse.

Enligt 8 kap. 4 § vallagen ansvarar röstmottagarna 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. 

Valnämndens beslut syftade till att tydliggöra röstmottagarnas befogenheter och vad 
de politiska partierna har att följa.

Mikael Carlgren Annica Brozin



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2021-08-16

DNR VN 2021.006 
SID 2/2

Kanslichef Nämndsekreterare

Expedieras till:
Akten



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Valnämnden 2018-03-08

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 10
Affischering och propaganda i anslutning till vallokaler (VN 2018.006)

Beslut
Valnämnden beslutar att propaganda och andra sätt att försöka påverka väljare i dennes val, 
inte får ske närmare än 20 meter från ingången till byggnad där röstmottagning pågår. 
Beslutet omfattar även utdelning av valsedlar.

Ärendebeskrivning
Enligt 8 kap. 3 § vallagen (2005:837) får det inte, på ett röstmottagningsställe eller i ett 
utrymme intill detta, förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra 
väljarna i deras val. Någon definition eller närmare precisering av detta uttryck finns inte lag 
eller förarbeten. Av förarbetena till 1972 års vallag, SOU 1969:19, syftade den ändring som 
då gjordes inför antagandet av nu nämnda lag till att klargöra inom vilket område 
valförrättarna kunde utöva sin befogenhet att upprätthålla ordningen i samband med 
röstningen.
 
Enligt beslut från valprövningsnämnden, ärendena 2010:151, 204, 205, framgår att huruvida 
röstmottagning har skett i strid med 8 kap. 3 § vallagen måste bedömas i det enskilda fallet. 
Det utifrån platsens särskilda förutsättningar att ge skydd för väljarna mot att utsättas för 
politisk agitation under valhandlingen. Av betydelse får bland annat vilken omfattning den 
politiska propagandan har haft och i vilka former de politiska partierna har försökt fånga 
väljarnas intresse.
 
Enligt 8 kap. 4 § vallagen ansvarar röstmottagarna 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.
 
Valnämndens beslut syftar till att tydliggöra röstmottagarnas befogenheter och vad de 
politiska partierna har att följa.
 

Yrkanden
Margareta Svanström (M) yrkar att valnämnden beslutar att propaganda och andra sätt att 
försöka påverka väljare i dennes val, inte får ske närmare än 20 meter från ingången till 
byggnad där röstmottagning pågår. Beslutet omfattar även utdelning av valsedlar.
 

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkande från Margareta Svanström och finner att nämnden 
beslutar i enlighet därmed.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Valnämnden 2018-03-08

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
1. Affischering och propaganda i anslutning till vallokaler, tjänsteskrivelse

Expedieras till 
Partierna i kommunfullmäktige
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