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Ordningsregler vid röstmottagningsställen i Danderyds kommun
Ordningsregler
Valnämnden är ansvarig för att fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunen enligt
vallagen1 eller annan aktuell författning. Kommunen ska genomföra val på ett tillgängligt,
effektivt och rättsäkert sätt. En del i denna skyldighet är att se till att ordningen upprätthålls
vid röstning. Röstmottagarna har enligt vallagen bl.a. ansvaret för ordningen i lokalen eller
i ett utrymme intill. Vallagen anger följande gällande ordning vid röstmottagningsställen:
8 kap. 3 § 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.
8 kap. 4 § Röstmottagarna ansvarar för ordningen på röstmottagningsstället. Den som
finns i lokalen eller i ett utrymme intill denna skall rätta sig efter de anvisningar som
röstmottagarna ger för att röstmottagningen skall kunna genomföras. Blir det sådan
oordning att den inte kan avstyras får röstmottagningen tillfälligt avbrytas.
Med röstmottagningsställe avses röstningslokal (förtidsröstning), vallokal (på valdagen)
samt röstningslokal som anordnas på inrättningar (se 3 kap 5 § vallagen).
Partipolitiska aktiviteter och propaganda
På röstmottagningsställen får inga partipolitiska aktiviteter eller propaganda, som hindrar
eller påverkar väljarna i deras val, förekomma i eller i ett utrymme intill vallokalen, detta
omfattar hela fastigheten där vallokalen är lokaliserad. Undantag gäller för
valsedelutdelare, se nedan.
I de fall ett röstmottagningsställe är inrymd i en fastighet som inte ägs av Danderyds
kommun ska valnämnden avtala eller på annat sätt i dialog med den privata
fastighetsägaren förvissa sig om att samma regler kommer att gälla som i stycket ovanför
såväl i röstmottagningsstället som i utrymme intill detta. Det innebär att även angränsande
lokaler och ytor till röstmottagningsstället inte får användas för dessa aktiviteter om
aktiviteterna har en sådan form att de kan störa väljarna invid eller inne på
röstmottagningsstället. Om detta inte kan garanteras ska röstmottagningsstället inte
användas. Detta med hänvisning till den allvarliga kritik som Stockholms stad ådrog sig
från Justitieombudsmannen (JO) i beslut daterat 2011-10-07(dnr. 5409-2010). I det
specifika fallet beslutade valnämnden i Stockholms stad att genomföra förtidsröstning vid
Stockholms Central trots kännedom att det skulle förekomma politiska aktiviteter i
närheten.

1

3 kap 3 § första stycket vallagen (2005:837) ” I varje kommun skall det finnas en valnämnd, som är lokal
valmyndighet med ansvar i kommunen för frågor om val.”
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Valsedelutdelare
Om inte valdistriktets ordförande meddelar annat ska valsedelsutdelare som ett riktmärke
hålla sig minst 5 meter från ingången till röstmottagningsställe. Valsedelsutdelare får inte
vistas inne i röstmottagningsstället.

Övriga aktiviteter vid vallokalerna
Om tillstånd ges av kommunal eller privat fastighetsägare för ideella föreningar av
opolitisk karaktär att under valdagen verka i anslutning till vallokalen skall detta ske på
behörigt avstånd från ingång till vallokal. Som ett riktmärke anges minst 15 meter från
ingång till vallokalen om inte valdistriktets ordförande bestämmer annat.

Röstmottagarnas anvisningar
Valdistriktets ordförande och övriga röstmottagare ansvarar för att upprätthålla ordningen
på röstningsmottagningsstället. Det innebär en rättighet och skyldighet att, enligt 8 kap 4 §
vallagen, ge anvisningar till personer som uppehåller sig i, eller i ett utrymme intill, ett
röstningsmottagningsställe. Personerna i fråga ska rätta sig efter dessa anvisningar,
exempelvis att flytta sig längre bort från röstmottagningsställets ingång.
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