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Politiska organisationer enligt 
sändlista

Tillstånd att inom Östergötlands län sätta upp valaffischer 
inför 2022 års val till riksdagen samt region- och 
kommunfullmäktige

Beslut
Med stöd av 46 § väglagen och 6 § lagen med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning meddelar Länsstyrelsen i Östergötlands 
län de politiska partier som deltar i något av de rubricerade  valen 
tillstånd till affischering utmed allmänna vägar inom Östergötlands län 
under tidsperioden den 14 augusti-18 september 2022 med anledning av 
de allmänna valen. Tillståndet gäller utom detaljplanelagt område (inom 
sådana områden söks tillstånd hos respektive kommun).

Följande villkor gäller för tillståndet.

 Valaffischer får inte sättas upp utmed motorvägar, 
motortrafikleder och mötesfria landsvägar (”2+1-väg”) och inte 
heller på broar över sådana vägar.

 Valaffischer får inte placeras i kurvor, i cirkulationsplatser eller i 
övrigt så att sikten skyms för fordonsförare och bör placeras 
minst 75 meter från vägkorsningar och cirkulationsplatser, minst 
50 meter från vägmärken och trafiksignaler samt minst 5 meter 
från vägkanten, dock inte  inom vägområdet.

 Valaffischer får inte ges sådan utformning att de kan förväxlas 
med vägmärken eller trafikanordningar.

 Valaffischers storlek får inte överskrida 4 m2 (kvadratmeter).

 Valaffischer ska tas ned senast den 18 september 2022.
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 I de fall kommunen är väghållare ska samråd ske med aktuell 
kommun (den kommunala nämnd som enligt väglagen fungerar 
som väghållningsmyndighet).

Information
Tillståndet förutsätter att markägaren har medgett att affisch får sättas 
upp.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsjurist Martina Olsson med 
förvaltningshandläggare Ingela Rönnmark som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till
Trafikverket, trafikverket@trafikverket.se
Polismyndigheten, registrator.ost@polisen.se
Boxholms kommun, kommun@boxholm.se
Finspångs kommun, kommun@finspang.se
Kinda kommun, kinda@kinda.se
Linköpings kommun, kommun@linkoping.se 
Mjölby kommun, mjolbykommun@mjolby.se
Motala kommun, motala.kommun@motala.se
Norrköpings kommun, norrkoping.kommun@norrkoping.se
Söderköpings kommun, kommun@soderkoping.se
Vadstena kommun, vadstena.kommun@vadstena.se
Valdemarsviks kommun, kommun@valdemarsvik.se
Ydre kommun, ydre.kommun@ydre.se
Åtvidabergs kommun, kommun@atvidabeg.se
Ödeshögs kommun, kommun@odeshog.se
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Sändlista
Alternativ för Sverige
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Centerpartiet
Feministiskt initiativ
Folk o Natur
Förenade Demokratiska Partiet
Klimatalliansen
Konsensus - För Vadstenas Bästa
Kristdemokraterna
Kristna Värdepartiet
Landsbygdspartiet Oberoende
Liberalerna
Linköpingslistan
Medborgerlig Samling
Miljöpartiet de gröna
Moderaterna
Partiet Nyans
Sverige ut ur EU/Frihetliga Rättvisepartiet (FRP)
Sverigedemokraterna
Söderköpingsinitiativet
Vänsterpartiet
Ytterområdespartiet
Östgötapartiet
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