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Yttrande över remiss: Säkerhet och tillgänglighet vid val (SOU
2021:96)
Områdesnämnden för humanvetenskap har ombetts att till Justitiedepartementet inkomma
med synpunkter på remiss av betänkandet Säkerhet och tillgänglighet vid val (SOU 2021:96).
Betänkandet har remitterats till Juridiska fakulteten och Samhällsvetenskapliga fakulteten.
Synpunkter har inkommit från Juridiska fakulteten och redovisas i bifogad bilaga, som utgör
områdesnämndens svar.
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Juridiska fakultetskansliet

Områdesnämnden för humanvetenskap

Remiss: Säkerhet och tillgänglighet vid val (SOU 2021:96)
Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet har genom remiss anmodats att
avge yttrande i rubricerat ärende. Fakultetsnämnden ser utredningens uppdrag som
angeläget med tanke på att frågor som rör säkerhet vid allmänna val alltmer aktualiseras.
Det finns en allmän internationell tendens – som även återfinns i Sverige - att valresultat
inte får acceptans eller ifrågasätts, och att val överklagas i högre grad än tidigare med
argument om valfusk e dyl. Av denna anledning tar det t.ex. längre tid innan ett definitivt
valresultat kan presenteras och val blir alltmer utdragna. Likaså kan det resultera i att
domstolar slutligt får avgöra valresultatet i ett visst hänseende. Oavsett anledning till
denna tendens menar Fakultetsnämnden att en ökad betoning på säkerhetsfrågor vid val är
gynnsamt för valproceduren överlag och för tilltron till det demokratiska systemet. Likaså
är frågor om tillgänglighet vid val för t.ex. funktionsnedsatta liksom för så kallade
utlandssvenskar av betydelse för att säkra envars rätt att rösta i allmänna val.
Fakultetsnämnden anser därför att förslagen till rättslig reglering är välgrundade och väl
utformade.
Fakultetsnämnden vill dock lämna en synpunkt avseende utformningen i förslagen till 7
kap. 5 - 7 §§ vallagen (2005:837) i vilka man utpekar ett särskilt statligt (danskt och
svenskt) aktiebolag (Postnord Group AB) till vilket man kan lämna sina valsedlar och
som kan agera bud m.m. i enlighet med föreskrifterna som föreslås. En bättre
författningsteknisk lösning vore att formulera texten i mer allmänna ordalag i syfte att
bestämmelserna (de föreslagna) uttrycks generellt och att ett särskilt aktiebolag inte
utpekas i lagtexten. Det medför att om det utpekade aktiebolaget t.ex. ändrar namn eller
får en ny ägare, lagtexten slipper justeras.
Remissvaret har på fakultetsnämndens uppdrag beslutats av dekanus, professor Jessika
van der Sluijs. Yttrandet har beretts av professor Karin Åhman. Föredragande har varit
utredare Karolina Alveryd. Yttrandet har expedierats av Juridiska fakultetskansliet.
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