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§ 35 2022.073 KS

Remissvar, remiss från Justitiedepartementet - Säkerhet och
tillgänglighet vid val (SOU 2021:96)
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun har erbjudits möjlighet att yttra sig över 2020 års valutrednings
slutbetänkande, Säkerhet och tillgänglighet vid val (SOU 2021:96). Remissen är en inbjudan,
men ingen skyldighet, till kommunen att yttra sig över remissen. Justitiedepartementet
önskar synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet.

Uppdraget till valutredningen var att göra en översyn och överväga förändringar i delar av
valsystemet. En första etapp behandlades i SOU 202:7, Förstärkt skydd för väljarna vid
röstmottagningen. 2020 års valutrednings slutbetänkande är den andra etappen, och har
bland annat haft uppdrag vad gäller valsäkerhet, incidentrapportering, tillgänglighet samt
förenkla för utlandssvenskar att rösta. Valutredningen har även tagit ställning vad gäller
möjligheter att överklaga val, digitala röstkort, val vid allvarliga fredstida kriser samt
rekrytering och utbildning av röstmottagare. I slutbetänkandet förslås bland annat att
valmyndigheten får ett övergripande och sammanhållande ansvar för säkerhetsfrågor inom
valadministrationen, att valmyndigheten blir ansvarig för att en rutin införs vad gäller
samordning och rapportering av incidenter i samband med val och att målgruppen för
ambulerande röstmottagare utökas.

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 25 april 2022.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 11 mars 2022 lämnat följande yttrande:
I bifogat remissvar föreslår kommunledningskontoret att Alingsås kommun tillstyrker samtliga
förslag i valutredningen, men att några av förslagen kommenteras med synpunkter eller
förslag till förstärkning. Förslag till synpunkter kan läsas i sin helhet i bifogat remissvar.
Hantering av möjligheten att överklaga val ska ges ökade resurser och informationsinsatser.
Kommunledningskontoret anser att det behöver förtydligas vad skillnaderna är mellan
överklaganden och annan incidentrapportering hos samtliga aktörer i valadministrationen.
Vad gäller att fler grupper ska kunna använda ambulerande röstmottagare och digitala
röstkort anser kommunledningskontoret att det är bra förslag, men det bör beaktas och
kompenseras för en eventuell ökning av resurser och administration för de lokala
valmyndigheterna.
Valutredningen uppmärksammar svårigheter i att rekrytera och hitta röstmottagare med rätt
kompetens. Kommunledningskontoret hade önskat ett starkare krafttag kring frågan.

Utdragsbestyrkande

Sida 1 av 2

Kommunstyrelsen
Protokoll
2022-04-04

KS § 35, forts
Kommunledningskontoret föreslår en övrig synpunkt vad gäller behov av att snarast utreda
valsedelssystemet. De lokala valmyndigheterna har en stor mängd olika valsedlar att
hantera, som kan öka risken både för att valhemligheten inte kan upprättas och sårbarheten
för valsabotage.
Kommunledningskontoret föreslår bifogat remissvar daterat den 11 mars 2022 som svar på
remissen Säkerhet och tillgänglighet vid val (SOU 2021:96).
Arbetsutskottet har den 23 mars 2022, § 47 behandlat ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningskontorets remissvar daterat den 11 mars 2022 antas som
kommunstyrelsens svar till remissen Säkerhet och tillgänglighet vid val (SOU 2021:96).
Expedieras till
Valnämnden, för kännedom, Justitiedepartementet
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