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Yttrande - Svar på remiss om förstärkt skydd för
väljarna vid röstmottagningen (SOU 2021:7)
Kommunen ser positivt på att det i vallagen förtydligas att det i området direkt
utanför röstmottagningsstället inte får förekomma propaganda eller annat som
syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val samt att det är
valnämnden som preciserar hur stort området ska vara för varje val- och
röstningslokal.
Förslaget att det bland röstmottagarna i alla val- och röstningslokaler ska finnas
åtminstone en person med erfarenhet från röstmottagning i tidigare val är
önskvärt men kan komma att bli en utmaning när det gäller röstningslokaler för
förtidsröstning. Redan idag är det svårt att rekrytera erfarna röstmottagare till
vallokalerna på valdagen och det bör inte vara ett absolut krav med tidigare
erfarenhet då det även kan inträffa händelser som är svåra att förutse.
Förslaget att en av röstmottagarna i en röstningslokal ska utses till ordförande
kommer även öka kostnaderna och kan försvåra rekryteringen då långt ifrån alla
vill ha det ansvar som ordförandeskapet innebär.
Det är önskvärt att det utbildningsmaterial som valmyndigheten tar fram är mer
komplett än vid 2018 och 2019 års val. Vissa moment i valarbetet nämndes till
exempel inte i filmerna och kommunen har även påpekat det i utvärderingarna
efter valen. Förslaget att kommunens kompletterande utbildningsmaterial ska
kvalitetsgranskas av Valmyndigheten eller länsstyrelsen förutsätter att det går
snabbt och smidigt.
Om alla väljare ska informeras om att väljaren i normalfallet ska vara ensam
bakom valskärmen och själv göra i ordning sina röster och att det inte är tillåtet
att två eller flera personer samtidigt ställer sig bakom valskärmen och
tillsammans gör i ordning sina röster, är det önskvärt att Valmyndigheten tar
fram skyltar eller planscher med informationen som kan sättas upp i val- och
röstningslokalerna.
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Det är viktigt att en utvärdering av reformen med avskärmning av valsedlar görs
efter de allmänna valen 2022. Vid denna utvärdering bör även en genomgång av
valsedelsystemet ingå. För att möjliggöra inköp av nya kompletterande
avskärmningar bör statsbidraget ökas inför de allmänna valen 2022. Det skulle
även underlätta om Valmyndigheten kunde genomföra en upphandling av
avskärmningar för att säkerställa en godtagbar lägstanivå eller åtminstone ta
fram exempel på rekommenderade produkter.
Förslaget att röstmottagarna ska överta ansvaret för utläggningen av alla
valsedlar i val- och röstningslokaler och att valsedlarna ska presenteras för
väljarna på ett likformigt sätt är något som kommunen redan har infört och som
bedöms fungera bra.
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