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Information
Datum

2021Polismyndigheten
Region Stockholm

Diarienr (åberopas)

Till kommuner och andra intressenter inom
Stockholms och Gotlands län

Information med anledning av riksdagsvalet 2022
För att gynna de demokratiska rättigheterna och ge en likartad och enkel
handläggning av det stora antal tillståndsärenden som förväntas inför
valrörelser 2022, lämnas denna information.
Polismyndighetens förhoppning är att den sprids till de politiska partierna,
berörda valsamordnare och andra som kan komma att ansöka om tillstånd
inom respektive kommun.
Under ett valår är ansökningstrycket högt hos Polismyndigheten och det
offentliga rummet är särskilt eftertraktat. Därför är det viktigt att ansökningar
lämnas in i god tid, helst en månad i förväg. Polismyndigheten kan komma att
avvisa ansökningar som inte kommer in inom den tidsgräns som anges för
ansökningar av tillstånd, detta med anledning av att Polismyndigheten saknar
möjlighet att hinna handlägga dem.
Kravet på tillstånd
Av 2 kap. ordningslagen(1993:1617)framgår att ett torgmöte i samband med
en valrörelse utgör en allmän sammankomst för vilket anordnaren ska ansöka
om tillstånd. Vidare kräver allt användande av offentlig plats inom
detaljplanelagt området tillstånd enligt 3 kap. ordningslagen och de allmänna
lokala ordningsföreskrifterna. Till tillståndspliktigt användande av offentlig
plats hör bl.a. affischering och valstugor samt det som anordnaren vill ha i
anslutning till valstugan, som bord och så kallade beachflaggor.
Tillståndsansökan
En ansökan ska ges in per aktivitetstyp, dvs. en ansökan för torgmöten, en för
valstugor, en för bokbord och en för affischering osv. I ansökan ska det ingå
ett program där alla aktiviteter som sökanden avser bedriva framgår. I ansökan
ska det även anges en person som är ansvarig anordnare för varje sökt tillfälle.
Vidare ska det av ansökan framgå om högtalare, förstärkare och/eller scen ska
användas och i så fall vid vilka tillfällen. Det ska även framgå om det kommer
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förekomma något artistuppträdande samt om någon särskilt publikdragande
talare/person/grupp ska närvara. Till ansökan ska alltid en skiss över platsen
och den tilltänkta etableringen med måttangivelser bifogas.
I tillståndet för en allmän sammankomst kan ett litet bokbord ingå. För det fall
anordnaren avser att använda ett bokbord ska detta framgå av ansökan. Om
ansökan avser flera tillfällen ska det framgå vid vilka tillfällen som det är
aktuellt med bokbordet.
Varje allmän sammankomst i form av torgmöte bör begränsas till 1 timme per
anordnare. Begränsningen syftar till att säkerställa den demokratiska
ordningen och för att alla ska ges möjlighet till sin aktivitet.
Rekommendationer för de politiska partierna
För att underlätta tillståndsprocessen och ge sökanden en så stor möjlighet som
möjligt att få sina önskemål tillfredsställda under valrörelsen, är det önskvärt
att t.ex. partierna lämnar in en gemensam ansökan för respektive kommun. Det
är önskvärt att partierna själva sinsemellan sköter inbokning av platser och
tider för torgmöten och bokbord.
För att samtliga partier ska ges möjlighet att använda de mest attraktiva tiderna
bör inbokningen av den offentliga platsen ske genom ett rullande tidschema.
Varje dag ska även tider lämnas öppna så att andra allmänna sammankomster
samt offentliga tillställningar ges möjlighet att använda de offentliga platserna
för sina aktiviteter. Om partierna inte kan fördela platser och tider enligt detta
önskemål kommer fördelning helt att ske av Polismyndigheten, utifrån en
konkurrensbedömning av platserna och tiderna.
Om partierna efter ansökan väljer att byta tider med varandra ska det, så snart
det är möjligt, meddelas till Polismyndigheten.
Polismyndighetens handläggning
Avgifter
Handläggningen av en ansökan påbörjas först när ansökningsavgiften är
betald. Varje sökande som omfattas av ansökan ska betala en avgift per den
kommun som ansökan omfattar. Om ansökan omfattar en kommun som består
av flera lokalpolisområden betalas en avgift per det lokalpolisområde som
omfattas av ansökan.
Avgifterna för de vanligaste arrangemangen är följande. Torgmöten 320 kr,
uppställning av valstugor 870 kr och affischering 870 kr.
När ansökan kommit in till Polismyndigheten skickar myndighetens
handläggare en betalningsavi med ansökningsavgiften till den e-postdress och
den postadress som angivits på ansökan. När avgiften är betald kan polisen
börja handlägga ärendet. Reglerna för avgiftsuttag finns i avgiftsförordningen
(SFS 1992:191).
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Prövning av ansökan
När ansökan och ansökningsavgift kommit in till Polismyndigheten prövas
ansökan utifrån allmän ordning och säkerhet samt trafik. Polismyndigheten
kommer även att konkurrens bedöma ansökan i förhållande till andra
ansökningar. Konkurrensbedömningen sker minst en gång per månad för att
trygga de grundlagsskyddade rättigheterna om mötes-, demonstrations- och
yttrandefrihet. Efter konkurrensbedömning utfärdas tillstånd för längst en
månad i taget.
Övrig information
Alla aktiviteter och etableringar som genomförs utan ett utfärdat polistillstånd
utgör brott mot ordningslagen för vilket anordnaren kan ställas till ansvar.
Frågor beträffande denna skrivelse kan besvaras av:

Med vänliga hälsningar

Kommenderingschef

