
Riktlinjer för affischering  
- vid allmänna val
För att få sätta upp valaffischer ska ni skicka in 
en ansökan om upplåtelse av offentlig plats enligt 
Mölndals stads lokala ordningsstadga 9 §.

Så söker ni tillstånd
Ni söker hos Polisen för användande av offentlig 
plats och anger att det är för affischering inför val.  

Skicka gärna med en beskrivning hur ni tänker 
affischera med er ansökan. 

Ansökan hittar du här:  
https://etjanster.polisen.se/etillstand/
offentligplats/

Sök tillstånd i god tid före valaffischeringen, det 
kan vara många som söker tillstånd samtidigt 
vilket ger lång handläggningstid. Polisen 
behandlar ansökan efter att avgiften är betald.

Det går att söka via blankett om ni inte kan söka 
med e-tjänst: https://polisen.se/tjanster-tillstand/

Affischerna får inte:
 • vara siktskymmande
 • vara bländande eller ha ljusanordning med 

växlande färger eller bilder
 • placeras i eller i anslutning till komplexa 

trafikmiljöer som korsningar, cirkulationer 
eller före tunnlar

 • placeras på kulturhistoriska byggnader
 • placeras på väg- eller trafikanordningar 

som till exempel vägmärken och stolpar för 
trafiksignaler. 

Tänk på detta när ni affischerar inför 
valet:
 • Placering och utformning av valaffischer 

ska ske på ett sätt som är acceptabelt med 
hänsyn till trafiksäkerheten. 

 • Affischer som är större än 1 m2 behöver 
tillfälligt bygglov

 • Affischens text ska vara kort och kunna 
uppfattas på mindre än en sekund. Sådant 
som telefonnummer och webbadresser bör 
därför helst undvikas.

 • Antalet affischer och anordningar per plats 
ska minimeras.

 • Skylten ska placeras så att underhåll och drift 
av vägområdet kan ske normalt utan hinder.

 • Vid placering vid gator är raksträckor utan 
annan distraktion att föredra

 • Vid placering ut mot statliga vägar ska ni 
kontakta Trafikverket för godkännande

 • Vid placering på privat mark måste ni få 
tillstånd av fastighetsägaren

 • Om ni vill skylta i område utan detaljplan ska 
ni kontakta Länsstyrelsen för att få tillstånd 
att sätta skyltar inom ett avstånd på 50 meter 
från vägområdet

 • Ni är skyldiga att själva ta ner era uppsatta 
skyltar efter upplåtelsens slut.

Frågor eller förtydliganden
Julia Caruso, trafikhandläggare
julia.caruso@molndal.se

Sofie Svensson, trafikingenjör
sofie.svensson@molndal.se



Information för valstugor och tält
- vid allmänna val
Mölndals torg
För valbodar och valtält kommer platser att 
anordnas på Mölndals torg. Varje parti kan 
ansöka om tillstånd hos polisen för att få använda 
en av de platserna.

Platserna på torget tilldelas efter turordning.

Ansökan hittar du här:  
https://etjanster.polisen.se/etillstand/
offentligplats/
Välj alternativet Uppställning av valstuga.

Kom ihåg att söka tillstånd i god tid före 
valaktiviteten då det kan vara hög belastning 
inför valet.

För platserna på torget gäller:
 • Tälten eller bodarna får stå i max sex veckor. 
 • Varje plats är ca 10 m2. 
 • Inget utskjutande material som kan skada 

förbipasserande får finnas.
 • Kablar och annat som innebär en fallrisk ska 

rampas.
 • Ljud och ljus ska följa Folkhälsomyndighetens  

rekommendationer.
 • Följ övriga allmänna villkor som följer med ett 

beviljat polistillstånd.
 • Håll stugorna och området runt i vårdat skick.

Tält och informationsbord på andra 
platser

Vill ni anordna aktiviteter på andra allmänna 
platser går det så klart bra.  Det kan vara om 
ni vill stå med ett tält eller ett informationsbord 
någon annanstans än Mölndals torg i Mölndal, 
Kållered, Lindome eller Hällesåker. 

Ni behöver då ansöka om ett tillstånd även för de 
platserna hos polisen.  Ansökan hittar ni https://
etjanster.polisen.se/etillstand/offentligplats/.

Med allmän plats räknas gator, vägar, 
parkeringsplatser, gång- och cykelbanor och 
torg. Likaså räknas kommunala friluftsbad, parker, 
lekplatser, planteringar och begravningsplatser 
som offentlig eller allmän plats.

Frågor eller förtydliganden

Julia Caruso, trafikhandläggare
julia.caruso@molndal.se

Sofie Svensson, trafikingenjör
sofie.svensson@molndal.se


