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YTTRANDE ÖVER FÖRSTÄRKT SKYDD FÖR VÄLJARNA VID RÖSTMOTTAGNINGEN (SOU 2021:7)
Region Västmanland har beretts möjlighet att yttra sig över remissen ”Förstärkt
skydd för väljarna vid röstmottagningen (SOU 2021:7)”.
Region Västmanland tackar för möjligheten och nedan följer organisationens svar.

Region Västmanland ser positivt på förslagen till förändringar i vallagen samt
förtydliganden kring Valmyndighetens uppdrag. Vi ser även positivt på de delar som
föreslås lämnas oförändrade.
Röstmottagande och offentlighet
Förändringen välkomnas och får troligtvis marginella följder på besöksfrekvensen,
men kan behöva kompletteras med instruktioner från Valmyndigheten om hur
närvaron bör ordnas för att inte störa röstmottagningen.
Otillbörlig påverkan på väljarna vid röstningen
Förslaget om krav på minst en erfaren röstmottagare bekräftar hur bemanningen av
val- och röstningslokaler ofta går till. Vid röstningslokaler med två röstmottagare kan
kravet bli svårt att uppfylla, framför allt om det är långt mellan valtillfällena och hög
omsättning på röstmottagarna.
När det gäller valnämndernas kompletterande utbildningsmaterial är innehållet ofta
av lokal och praktisk karaktär, som inte med lätthet kan verifieras av annan. Det kan
kräva en betydande arbetsinsats av Länsstyrelser i län med många kommuner.
Att utöka bestämmelserna om valpropaganda till att även omfatta området närmast
utanför ett röstmottagningsställe är välkommet, men ställer samtidigt högre krav på
röstmottagarnas kontroll utanför val- eller röstningslokalen. För att upprätthålla
vallagens krav på minst två närvarande röstmottagare i röstningslokaler kan utökad
bemanning bli en konsekvens, alternativt att valkansliets uppgifter utökas.
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Gruppröstning
Vi välkomnar föreslagna förtydliganden gällande valhemlighet, tystnadsplikt och
biträde åt väljare vid röstning. Däremot är vi tveksamma till behovet av att ytterligare
reglera närvaron vid avskärmade valsedelställ samt huruvida det är möjligt för
röstmottagarna att kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna.
Reformen med avskärmningar av valsedelställ
Distributionen av både partivalsedlar och namnvalsedlar skapar möjlighet för bättre
planering och kontroll vid utläggning i val- och röstningslokaler. Bland annat
underlättar det för röstmottagarna om valkansliet i förväg kontrollerat att aktuella
partier anmält sitt deltagande innan namnvalsedlarna distribueras till val- och
röstningslokaler.
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