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Remissvar SOU 2021:7 Förstärkt skydd för väljarna vid
röstmottagningen, Ju2021/00355, Gällivare kommun
Gällivare kommun lämnar följande synpunkter:
Gällivare kommun ställer sig inte bakom förslaget till införandet av
bestämmelsen om tystnadsplikt i vallagen. Kommunen ser svårigheter
med hantering och kontroll av efterlevnad av det. Kommunen är
tveksam till hur det rent praktiskt ska gå till.
Kommunen ser svårigheter med att muntligen informera varje väljare
om att hen ska vara ensam bakom valskärmar. Skriftlig information går
att sätta upp i vallokalerna. Kommunen ser även svårigheter med att en
röstmottagare alltid ska vara närvarande när väljare anlitar annan
person att hjälpa hen. Kommunen anser att antalet röstmottagare bör
gå från minst två till minst tre i lokaler för förtidsröstning för att kunna
åtfölja väljare som anlitat en person som ska hjälpa hen. Om man väljer
att gå vidare bör utökat statsbidrag utgå.
När det gäller kravet på att precisera ett område där politisk
propaganda inte får förekomma delar inte Gällivare kommun utredarnas
bedömning om att detta kan ske utan merkostnad. Processen att välja
val- och röstningslokaler blir mer komplicerade och den preciserade
avgränsningen skapar också ett merarbete för röstmottagarna. Gällivare
kommun anser att förändringen är bra men att det behöver anslås
statliga medel för att täcka kostnaden för merarbetet.
Roland Nirlén
Ordförande valnämnden
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