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Stadsbyggnadsnämnden 

Riktlinjer tillfälliga valstugor och valaffischering 
 

Förslag till beslut 
Att riktlinjer för uppställning av tillfälliga valstugor på Fristadstorget och 
valaffischering godkänns. 
 

Ärendebeskrivning 
 
Valstugor 

- På karta som godkändes inför valet 2018 finns särskilt anvisade/prioriterade 
områden för valstugor. Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att ange exakt 
placering av stugor inom utpekade områden, utifrån estetiska krav samt 
tillgänglighetskrav till torget i övrigt. 

- Valstugorna får sättas upp 5 veckor innan valdagen, tas ner senast 1 vecka 
efter valdagen. 

- Partierna får finnas på plats vid valstugorna så länge man vill under dygnet. 
- Stadsbyggnadsförvaltningens trafikavdelning meddelar nyttjanderätten i 

samråd med varje nyttjanderättshavare (politiskt parti). I händelse av att flera 
politiska partier önskar placera sin valstuga inom samma plats ska detta ordnas 
i första hand genom samförstånd och i andra hand med lottning. 
Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att lottningen går till på ett 
tillfredsställande sätt. Intresseanmälan av plats ska ske senast den 30 juni till 
stadsbyggnadsförvaltningen för att kunna delta i lottningen.  

- Stadsbyggnadsförvaltningen markerar och mäter ut erhållen plats i god tid 
innan upplåtelsen. 

 
 
 
Övriga upplysningar: 

- Evolutionsbodarna bokas hos Eskilstuna kommun, kultur- och 
fritidsförvaltningen, evolutionsbodar är 3x3 meter och ska fungera som 
valstugor  

- Stadsbyggnadsförvaltningen ombesörjer att el finns. 
- Polistillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter gäller oberoende av 

dessa riktlinjer och söks av varje nyttjanderättshavare. 
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- Avgift för markupplåtelse tas ut enligt gällande taxa  

 
Valaffischering 

- Samtliga berörda partier politiska partier och andra organisationer som 
ansöker erhåller av stadsbyggnadsförvaltningen uppdaterad förteckning över 
allmänna platser lämpliga för placering av affischtavlor inom detaljplanerat 
område. Ansökan till polismyndigheten krävs. 

 
Övriga upplysningar: 

- Länsstyrelsen lämnar berörda politiska partier och andra organisationer 
tillstånd att under vald tid sätta upp affischer eller jämförlig anordning av 
propaganda, s.k. valaffischer inför Riksdag, - Kommun- och Landstingsval 
utanför detaljplanerat område. Ingen ansökan till polismyndigheten krävs.  

- Affischer får sättas upp 5 veckor innan valdagen, tas ner senast 1 vecka efter 
valdagen. 

 
Finansiering 
Varje parti ansvarar och bekostar ansökan om tillstånd. 
 
 
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
Marianne Hagman  Tomas Bonér 
Förvaltningschef  Enhetschef 
 
 
Beslutet skickas till: 
 
Kommunledningskontoret 
Akten 
Politiska partier i kommunfullmäktige i Eskilstuna samt regionfullmäktige i 
Södermanland 
 
Bilagor: 

1. Karta Fristadstorget med anvisade platser 
2. Aktuell affischeringslista 
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