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Riktlinjer för samhällsinformerande verksamhet i 
samband med val 
I samband med valår möjliggör kommunen för dess invånare att möta och ta del av information från 
de politiska partier som deltar i valet respektive valen. Av tillgänglighetsskäl upplåts till detta 
ändamål delar av Stortorget samt kommunal mark där affischering får ske.  

 

§1 Tidsramar 

Verksamheten får bedrivas inom de tidsramar som de politiska partierna kommer överens om 
nationellt avseende valkampanjer. Vanligtvis får verksamheten därmed påbörjas fem veckor innan 
valet.  

§ 2 Valbodar  

På torgets nordvästra del upplåts plats för valbodar. Bodarna upplåts av teknik- och fritidsnämnden 
på uppdrag av kommunstyrelsen, vilken äger och tillser att bodarna håller användbar standard.   

§ 3 Rätt till valbod 

De partier som finns representerade i kommunfullmäktige, regionfullmäktige och/eller i riksdagen 
har rätt att erhålla bod.  

§ 4 Rätt till plats utan bod på torget 

Övriga partier som deltar i valen eller valet men som inte är representerade i kommunfullmäktige, 
regionfullmäktige och/eller i riksdagen har rätt till tom plats i anslutning till valbodarna.  

§ 5 Placering av valbodar och platser samt fördelning av dem mellan partierna 

Bodarna och plats för övriga partier ska placeras enligt bilaga. Lottning tillämpas för fördelning av 
bodar.  

§ 6 Kostnad för lån av valbod 

Ingen kostnad för platsmark eller nyttjanderätt ska tas ut. Avgift för valbod ska utgå enligt taxa och 
avgifter för hyra av lokaler. Vad avser denna taxa ska taxa 4, förhandlingstaxa tas ut. Förhandlingen 
har resulterat i att avgift för valbod är 0 kr, kostnad för transport och el ska belasta deltagande parti.  

 

 

 



Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Taxa för allmänna vatten- och  
avloppsanläggningar 
 

 2 

§ 7 Torgmöten 

Kommunen tillhandahåller scen och eluttag enligt bilaga. Scenen är tillgänglig för de partier som 
deltar i valet eller valen och har anmält sig till att använda scenen senast tre månader innan 
valdagen. Anmälan ska ske till kommunkansliet. 

§ 8 Tid för tillträde på scen 

Tiderna för nyttjande av scenen ska fördelas mellan partierna. Vid fördelning av tid ska lottning 
tillämpas. I de fall samtliga deltagande partier är överens får annan metod för tidfördelning 
tillämpas. Partier får byta tider med varandra om samtliga berörda parter samtycker till det.  

§ 9 Kostnad för tillträde till scen 

Ingen kostnad för platsmark eller nyttjanderätt ska tas ut. Avgift för scendel ska utgå enligt taxa och 
avgifter för hyra av lokaler. Vad avser denna taxa ska taxa 4, förhandlingstaxa tas ut. Förhandlingen 
har resulterat i att avgift för scendel är 0 kr, kostnad för transport och el ska fördelas mellan 
deltagande parti. 

§ 10 Valaffischering 

Kommunen tillhandahåller karta över platser där affischering är tillåten. Affischerna ska placeras på 
kommunal mark och de får inte placeras på sätt som kan vara farligt för allmänheten, exempelvis 
påverka trafiksituationen negativt. 

§ 11 Tillstånd 

Polismyndighetens instruktioner ska följas vad avser ansökningar av erforderliga tillstånd för 
verksamheten som ska bedrivas.   

 

 


