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Gränsdragning för valsedelsutdelning vid
röstmottagningsställen under valåret 2022
Ärende
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 3 § vallagen).
Ofta förekommande vid allmänna val är att partiernas företrädare delar ut
valsedlar utanför röstmottagningsställena. Valsedelsutdelning ska ses som
en form av politisk propaganda varför valnämnden behöver säkerställa att
sådan äger rum på lämpligt avstånd.
Föreliggande ärende innebär att valnämnden fattar beslut om det minsta
avstånd som ska finnas mellan den plats där valsedelsutdelning sker och
respektive röstmottagningsställe under valåret 2022.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Valnämnden beslutar att valsedelutdelning inte ska förekomma inom en 5
meters radie från ett röstningsmottagningsställes entré eller från bildad kö.
Bakgrund
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 3 § vallagen).
Det är röstmottagarna som 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. 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 (8 kap 4 §
vallagen).
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Kommunledningskontorets utredning
Det är kommunledningskontorets bedömning att valsedelutdelning inte ska
förekomma inom en 5 meters radie från röstningsmottagningsställets entré
eller från bildad kö. Detta skiljer sig från det avstånd om 10 meter som
gällde under valåren 2018 och 2019.
I utvärderingarna från respektive valår rapporterade röstmottagarna att
beslutet efterlevdes till största del. Bedömningen var att antagandet av en
avståndsregel hade haft en klart positiv verkan.
Ett problem som uppmärksammades var dock att 10 meter är något långt
och ibland svårt att tillämpa i praktiken. En mer ändamålsenlig lösning blir
därför att sänka avståndet till 5 meter och att samtidigt inför ett krav om att
samma avstånd ska gälla från bildad kö. Kommunledningskontoret bedömer
att detta avstånd är förenligt med vallagens krav.
Kommunledningskontorets yttrande
Det är kommunledningskontorets bedömning att valsedelutdelning inte ska
förekomma inom en 5 meters radie från röstningsmottagningsställets entré
eller från bildad kö.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Elisabeth Jarborn
Kanslichef

Emelie Woodhouse
Valsamordnare
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