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Justitiedepartementet

Remissvar Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagning
SOU 2021:7
Förslag till beslut
Härnösands kommun har erbjudits möjlighet att yttra sig över Förstärkt
skydd för väljarna vid röstmottagning SOU 2021:7. I följande yttrande
lämnar Härnösands kommun sina synpunkter.

Otillbörlig påverkan på väljarna vid röstning
Förutsättningar för rekrytering av röstmottagare
Enda krav på röstmottagarna är att minst en person har varit med tidigare.
Tidigare valkommittés skrivning om att den som är röstmottagare inte ska
kandidera på någon lista vid valet ses inte i föreliggande förslag. Det ser vi
som positivt utifrån att det var svårt att leva upp. Att inte göra den
begräsningen underlättar för valnämnden framför allt vid förtidsröstning i
kommundelarna.
Valnämnden ska säkerställa att röstmottagarna har en godtagbar arbetsmiljö.,
det ser vi inte som problematiskt vad gäller den fysiska arbetsmiljön däremot
så ses vissa svårigheter om man till arbetsmiljö även räknar in arbetstid
utifrån svårigheten som redan finns idag med att rekrytera röstmottagare.
Utbildning av röstmottagare ska ge likvärdiga kunskaper
Det ser vi mycket positivt på, men ser också det som viktigt att respektive
kommun har möjlighet att komplettera med eget material utifrån var
kommuns specifika förutsättningar och hur valarbetet är upplagt. Att en
gemensam instans är garant för att lag och förordning följs är en bra ordning
för att säkerställa en god kvalitet.
Utökat ansvar för vissa röstmottagare
Att röstmottagarna ska hålla ordning, hjälpa den som ber om hjälp och att en
ska vara ordförande kan leda till ökat behov av röstmottagare vid
förtidsröstningen.
Valpropaganda nära röstningsställen
Det har fungerat bra i Härnösands kommun tidigare år utan behov av att
mäta upp antal meter. Kommunen ser det som positivt att det även föreslås
gälla valsedlar. Det finns sedan tidigare en överenskommelse mellan alla
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partier i Härnösands kommun vilket har gjort att det inte varit ett problem i
kommunen.
Gruppröstning
Det fanns tendenser till detta i 2018-års val så det är bra att det tydliggörs
ytterligare. Däremot måste en ensamstående förälder kunna ha med sig sitt
barn även innanför skärmen.
Biträde åt väljare vid röstning
Det behöver betonas ytterligare i utbildningen till röstmottagare att utöver
den person som ska hjälpas (make/maka, vän eller vem det nu är) ska alltid
en röstmottagare vara med.

Reformen med avskärmning av valsedelställ
Utvärdering av reformen
Viktigt med förstärkta statsbidrag vid de allmänna valen 2022.
Ansvaret för utläggning av valsedlar
I Härnösand har valadministrationen och röstmottagarna sedan 2018 ansvarat
för utläggning av alla valsedlar. Modellen valdes efter vissa incidenter 2014.
Arbetssättet uppskattades av partierna och har fungerat väl.
Presentation av valsedlar
Bild på valsedelställen bör ingå i utbildningsmaterialet till röstmottagare och
finnas på affisch. Vid 2018 års val hanterade kommunen det genom att ta
foto. Kommunen ser det som mycket positivt om det fanns med i
utbildningsmaterialet.
Sigbritt Ahl
Ordförande Valnämnden

