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

2 Ordning i och utanför röstmottagningsställen 

2.1 Affischering och annat politiskt kampanjmaterial 

Ett röstmottagningsställe kan vara en röstningslokal (lokal där förtidsröstning sker) eller 
vallokal (lokal där röstning sker på valdagen).  

Inga former av partinamn, partisymboler eller annan politisk propaganda (annat än de på 
valsedlarna) får finnas i val- och röstningslokaler. 

Röstande ska i lugn och ro, utan yttre påverkan, kunna välja valsedel och lägga sin röst.  

Ett parti får därför inte sätta politiskt kampanjmaterial eller annat som syftar till att påverka 
eller hindra väljarna i deras val inom en radie av 20 meter från entréerna till 
röstmottagningsställen. Med detta avses valaffischer, utdelning av broschyrer, flygblad eller 
annan skriftlig information om politiska partier, muntlig information/agitation med eller 
utan högtalare eller annan teknisk utrustning. Undantaget är passiv valsedelsutdelning (se 
avsnitt valsedelsutdelning).  

Sitter det affischer eller annat kampanjmaterial inom ett avstånd på ca 20 meter utanför 
lokalens entré har röstmottagarna rätt att plocka ner detta. 

2.2 Ordning i vallokal 

Enligt vallagen (2005:837) 8 kap. 4 § är röstmottagarna ansvariga för ordningen på varje 
röstmottagningsställe. De personer 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. Den som inte följer röstmottagarnas anvisningar får uppmanas att tillfälligt 
lämna lokalen eller utrymmet, om det är av väsentlig betydelse för genomförandet av 
röstmottagningen. Kan röstmottagningen på grund av en ordningsstörning inte 
genomföras får den tillfälligt avbrytas. 

Vid ingången till vallokalen ska det stå minst en person som kontrollerar om väljaren 
kommit till rätt vallokal och hänvisar röstande till valsedelsställ. Endast en person åt gången 
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ska stå vid valsedelsställ. En annan röstmottagare håller ordningen inne i vallokalen. Två 
röstmottagare mottar avlagda röster. 

Valnämndens ledamöter och ersättare får befinna sig i vallokaler och röstningslokaler i 
syfte att inspektera röstmottagningen. De ska då bära valnämndens namnbricka. 

2.3 Skyltning och tillgänglighet 

Det ska finnas skyltning så att de röstande enkelt ska se i vilken vallokal de ska rösta. Vid 
behov ska en person stå och anvisa röstande till rätt vallokal. 

Kommunen ska i övrigt se till att det finns lämpliga lokaler som i fråga om tillgänglighet ger 
väljare goda möjligheter att rösta. Om ett röstmottagningsställe under någon tid när 
röstmottagning sker inte är tillgängligt för väljare med funktionsnedsättning, får 
röstmottagarna ta emot dessa väljares valkuvert utanför röstmottagningsstället, om det kan 
ske under betryggande former (vallagen 8 kap. 7 a §). Väljare som på grund av 
funktionsnedsättning eller liknande inte själva kan ta sina valsedlar på den avskärmade plats 
där valsedlarna finns utlagda ska på begäran få hjälp med detta av röstmottagarna. En sådan 
väljare får också anlita någon annan person som hjälper honom eller henne med detta. 
(vallagen 7 kap. 3 §) 

3 Valsedlar 
Partiföreträdare ska lämna de valsedlar som partierna ansvarar för i neutrala kassar utan 
partisymboler till röstmottagarna.  

Partierna får lämna valsedlar från klockan 7.00 på valdagen till valnämndens personal i 
vallokalerna. 

Röstmottagarna svarar för ordningen i valsedelställen och att namnvalsedlar fylls på. Det är 
inte röstmottagarnas ansvar att meddela partierna att valsedlarna tagit slut. 

Partiföreträdare som går in i ett röstmottagningsställe för att kontrollera valsedlarna ska ta 
av sig partisymboler, partijackor och eventuella banderoller eller dylikt. 

4 Valsedelsutdelning 
Partier som deltar i valet får dela ut valsedlar utanför vallokaler på valdagen. 
Valsedelsutdelare ska stå utanför entrén och får bära banderoll som visar på 
partitillhörighet. 

Valsedelsutdelarna ska inte uppmana väljarna att ta deras valsedlar och ska undvika 
partipolitiska diskussioner utanför entrén. 

Partierna får endast dela ut valsedlar till väljarna, inget annat kampanjmaterial. 
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5 Torgmöten och andra aktiviteter 
Torgmöten och andra politiska aktiviteter får inte ske i nära anslutning till ett 
röstmottagningsställe. 

Partiorganisationerna ska därutöver beakta kraven i 8 kap. 3 § vallagen när partierna 
planerar sina valaktiviteter avseende torgmöten och andra aktiviteter. 

6 Röstmottagare 
Valnämnden ska enligt vallagen utse minst fyra (4) röstmottagare för varje valdistrikt, varav 
en ordförande och en ersättare för ordförande. 

Förtroendevalda och kandidater till kommunfullmäktige ska inte förordnas som 
röstmottagare. 

7 Politiska partiernas valplanering 
De politiska partierna i kommunfullmäktige har kommit överens om att 
kommunfullmäktiges ordförande ansvarar för att sammankalla gruppledare i 
kommunfullmäktige till ett sammanträde som start för valplaneringen. Detta sammanträde 
kan utse annan ansvarig för vidare processer. 

De politiska partierna bestämmer inbördes vad de behöver komma överens om avseende 
aktiviteter inför de allmänna valen. Överenskommelser kan exempelvis avse var 
valaffischering ska ske, klockslag och dag som affischeringen får inledas och när affischer 
senast ska nedmonteras; när och var valstugor ska ställas ut eller andra förhållningssätt och 
etiska frågor. 

Partierna sinsemellan bestämmer vad ansökan till polisen avseende aktiviteter ska innehålla 
och vem eller vilka som ansvarar för dess upprättande. 

Förvaltningen ska inte inverka på de politiska partiernas överenskommelser och 
aktivitetsplanering.  

8 Giltighet 
Riktlinjerna gäller från och med 2022-xx-xx, och ska revideras vid behov. 

NYKVARNS KOMMUN 
Besöksadress: Centrumvägen 24 A 
Postadress: 155 80 Nykvarn 
Telefon: 08-555 010 00 
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Fax: 08-555 014 99 
www.nykvarn.se 


	Riktlinje för Nykvarns kommuns valarbete för allmänna val, folkomröstning och röstmottagning
	1 Inledning och syfte
	2 Ordning i och utanför röstmottagningsställen
	2.1 Affischering och annat politiskt kampanjmaterial
	2.2 Ordning i vallokal
	2.3 Skyltning och tillgänglighet

	3 Valsedlar
	4 Valsedelsutdelning
	5 Torgmöten och andra aktiviteter
	6 Röstmottagare
	7 Politiska partiernas valplanering
	8 Giltighet

