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Valnämnden

Uppförandekod i Huddinge kommun vid valet 2022
Inledning
För att garantera valsystemets grundläggande principer om allmän och lika rösträtt
och att valen ska vara fria, hemliga och direkta har en uppförandekod tagits fram
för Huddinge kommun. Uppförandekoden gäller vid valet till riksdag, kommun
och region 2022.
Valpropaganda vid val- eller röstningslokal
1. Ingen valpropaganda eller affischering får ske inom 15 meter från
huvudentré till byggnad där val- eller röstningslokal är belägen eller entré
till val- eller röstningslokal. Endast utdelning av valsedlar får ske inom det
området.
2. Om väljare behöver stå i kö till val- eller röstningslokal utanför
huvudentré eller entré till sagda lokal, ska partiföreträdare flytta eventuell
utdelning av valsedlar till en plats bortanför där kön upphör och inte dela
ut valsedlar till väljare som står i kö.
3. Överstiger kön 15 meter förlängs zonen för förbud mot politisk
propaganda så att avståndet mellan väljaren och den politiska propagandan
förblir 15 meter. Befintlig affischering är undantagen denna bestämmelse.
Hjälp i vallokal
1. Partiernas valarbetare, som har kläder eller annat som anger
partibeteckning, får inte följa med väljare in i val- eller röstningslokal för
att hjälpa till med röstning, eller av annat skäl uppehålla sig i vallokal eller
röstningslokal eller i kön till någon av dessa.
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Röstmottagarna
1.

Röstmottagarna får vid tjänstgöring inte bära kläder eller annat som anger
partibeteckning.

2.

Röstmottagarna får inte på sin rast delta i partipolitiska aktiviteter i anslutning
till någon val- eller röstningslokal.

3.

Röstmottagare ska inte diskutera politik vid tjänstgöring som röstmottagare.

Valsedlar
1. Röstmottagarna ansvarar för ordningen i valsedelställen. Ordningen har
fastställts av valnämnden. Valsedlarna ska placeras i bokstavsordning i
enlighet med valnämndens instruktioner.
2. Samtliga valsedlar ska lämnas till röstmottagarna som sedan sorterar dem i
bokstavsordning i enlighet med valnämndens instruktioner.
3. Partiföreträdare som vill kontrollera valsedlarnas ordning i valsedelsställen i
val- eller röstningslokal får genomföra kontrollen när röstmottagarna bedömer
det vara lämpligt att göra avbrott i genomströmningen av väljare vid
röstmottagningen.

