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Information till politiska partier inför valet 2018
Värmdö kommuns valnämnd har 17 april 2018 § XX tagit ett beslut om förekomsten av
politisk propaganda i anslutning till val- och röstningslokaler. Beslutet innebär
förändrade rutiner för de politiska partierna som avser att propagera för sin politik i
anslutning till Värmdö kommuns val- och röstningslokaler vid valet 2018. Beslutet
gäller perioden 22 augusti - 9 september 2018.
Vallagen (2005:837) fastställer i kapitel 8
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.
För att inte strida mot vallagen och påverka väljarna i deras val har valnämnden beslutat
att politisk propaganda inte bör förekomma inom 20 meter från huvudingången till en
byggnad där det pågår röstning. De former av propaganda som inte bör förekomma är:
-

Skriftlig propaganda/påverkan så som flygblad, broschyrer mm från
partier eller andra organisationer
Muntlig propaganda/påverkan så som tal eller möte med eller utan
teknisk utrustning från partier eller andra organisationer
Visuell propaganda/påverkan så som affischer eller planscher från partier
eller andra organisationer
Valsedelutdelning
Partiemblem eller annan klädsel vilka visar partitillhörighet

Det är de förrättade röstmottagarnas ansvar att upprätthålla ordningen och säkerställa att
propaganda inte förekommer inom 20 meter från huvudingången där det pågår röstning.
Röstmottagarna har befogenheter att avbryta röstningen vid det fall propaganda
förekommer och inte avslutas efter uppmaning. Röstningen kan återupptas när
ordningen är återställd.
De lokaler (vallokaler och förtidsröstningslokaler) som partierna behöver förhålla sig till
är beslutade av valnämnden 15 februari 2018. Protokollsutdrag finns tillgängligt på
insynsverige.se. Samtliga lokaler och deras öppettider kommer att publiceras i mitten av
juli på Värmdö kommuns hemsida samt på Valmyndighetens hemsida val.se.
Innan sommaren kommer valkansliet bjuda in samtliga partier med mandat i
kommunfullmäktige, samt Feministiskt Initiativ, till ett informationsmöte om
valnämndens samtliga beslut som kan berör partiernas aktiviteter under
röstningsperioden vid 2018 års val.
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valnamnden@varmdo.se

Besöksadress: Skogsbovägen 9–11, 134 81 Gustavsberg • Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg
Växel 08-570 470 00 • varmdo.kommun@varmdo.se • www.varmdo.se • Org.nr. 01-212000-0035

