
Lokala uppföranderegler mellan partierna inför valen 2014 
 

1. Utgångspunkten i de lokala uppförandereglerna för partierna i valrörelserna 2014 ska vara att vi 
gemensamt ser till att skapa en god stämning genom valrörelserna. Vi har en god relation mellan 
partierna och har en kontinuerlig kontakt mellan varandra. Vid hastigt uppkomna situationer har vi 
också möjlighet att kalla till snabba korta avstämningsmöten.  
 

2. Partiernas material är en av de viktigaste kanalerna att kommunicera med väljarna genom. Vi är överens 
om att inget parti förstör ett annat partis material på något sätt. I detta ingår också att ingen förstör 
något annat partis affischer genom att riva ned, klottra eller på något annat sätt förstöra affischen. 
Skadegörelse på valstugor och andra typer av partilokaler är också oacceptabelt.  
 

3. Vid arrangemang som ett parti anordnar är det ok att, närvara från andra partier. Med detta menas att 
demonstration med skyltar vid arrangemanget är ok men utan megafoner eller s.k. hockeytutor. 
Principen ska vara att visa medborgarna att det finns ett alternativ utan att förstöra det andra partiets 
arrangemang.  
 

4. Flera partier kommer att vilja arrangera torgmöten under valåret. Dessa torgmöten bokas upp genom 
polistillstånd. Vid situation där något av partiernas första namn på listan till EP-parlamentet eller en 
annan förträdare/talesperson kommer till Västerås och vill hålla ett torgmöte bör man komma överens 
mellan partierna om det redan finns något annat parti som bokat just den tiden. Vid höstens val gäller 
motsvarande för två framträdande representanter. 
 

5. Valrörelserna är inte längre enbart lokaliserade till valstugor, torgmöten och debatter. Idag pågår också 
valrörelsen på nätet och främst i sociala medier. Huvudprincipen bör vara att vi håller en god ton mellan 
partierna på nätet. Hot eller personliga kränkningar accepteras inte.  
 

6. Vallagen 8 kap 3 §  
På ett röstningsställe eller ett utrymme intill får det inte förekomma propaganda eller annat som 
syftar till att påverka eller hindra väljare i deras val. 
För ordningen inne i vallokalen svarar Valnämnden. Utanför lokalen är det fritt att dela ut valsedlar. 
Kampanjaktiviteter skall inte hållas närmare än 100 meter från lokalen. Motsvarade hänsyn skall tas vid 
förtidsröstningen. 
 

7. Om någon av partiernas valarbetare blir hotade ska detta meddelas via en e-postlista och SMS till de 
övriga partierna. Detta gäller också vid skadegörelse på partilokal eller valstuga.  
 

8. Partierna lämnar uppgifter med ansvarig för partiets valrörelse till en kontaktlista som valkansliet 
hanterar. 
 
Västerås 2014-04-15 
 
 
 
Arbetarpartiet Socialdemokraterna  Centerpartiet   
 
 
 
 
Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Miljöpartiet de gröna 
 
 
 
 
Moderata Samlingspartiet Piratpartiet  Sverigedemokraterna  


