Regionstyrelsen
YTTRANDE
Datum
Ärendenummer

2021-03-23
2021-POL000073

1 (2)

Remiss. Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen (SOU 2021:7)
Region Skåne har beretts möjligheter att lämna synpunkter på ovan rubricerat
betänkande.
Regionerna har som huvudmän inte någon uppgift eller något ansvar i samband
med genomförandet av de allmänna valen. Förslagen i utredningen påverkar
därför varken formellt eller rent praktiskt regionerna. Likväl finns det anledning
för regionerna som folkvalda demokratiska institutioner att förhålla sig till en så
pass viktig del av vårt demokratiska styrelseskick som själva valen till de olika
folkvalda församlingarna utgör.
I betänkandet finns förslag som på olika sätt stärker både valhemligheten och
tryggheten för väljarna på röstmottagningsställena. Region Skåne välkomnar
detta och förslagens utformning i stort. Man ska inte, inom rimliga gränser, göra
avkall på olika krav vad gäller lokalernas utformning, röstmottagarnas utbildning
och befogenheter för att upprätthålla ordning och reda, valsedlarnas placering för
att säkerställa valhemligheten, biträde åt väljare vid röstning med mera om detta
är ägnat att göra valen säkrare och minimera otillbörlig påverkan.
Region Skåne anser att utredaren har hittat balansen mellan å ena sidan åtgärder
för att trygga själva valhandlingen och väljarnas upplevelse i
röstmottagningslokalen och å andra sidan oproportionerliga åtgärder som riskerar
att försvåra genomströmningen och ytterst kanske därmed viljan att rösta om det
upplevs som alltför krångligt och inte minst tidsödande.
Region Skåne har inget att erinra mot förslagen i betänkandet och heller inte mot
de överväganden och bedömningar som görs och som kan leda till framtida
förslag som ytterligare säkrar valhandlingen.
När det gäller frågan och förslaget kring det utbildningsmaterial som
Valmyndigheten fortsättningsvis ska tillhandahålla, så anser Region Skåne dock
att det blir tydligare om det slås fast att Valmyndighetens utbildningsmaterial ska
användas av länsstyrelser och valnämnder, men att detta, i enlighet med förslaget,
får kompletteras med eget utbildningsmaterial. Även om det står i förslaget att
Valmyndighetens utbildningsmaterial får bytas ut under förutsättning att
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kvaliteten säkerställs, kan det var svårt att objektivt fastslå att så sker. Det kan i
sig skapa osäkerhet. Då är det bättre och tydligare att hela Sverige använder
samma utbildningsmaterial, men att detta får kompletteras efter lokala behov.
I övrigt tillstyrker Region Skåne som framgår ovan förslagen i betänkandet.
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