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Remissvar – Säkerhet och tillgänglighet vid val (SOU 2021:96)
Sammanfattning
Ambassaden Santiago de Chile välkomnar sammanfattningsvis utredningens
förslag för att öka säkerheten och tillgänglighet vid val. Ambassaden vill
dock framhålla vikten av att hänsyns tas till utlandsmyndigheternas
varierande förutsättningar att genomföra röstmottagning. Tidiga, riktade och
lokalt anpassade informationsinsatser är en avgörande faktor för att
säkerställa en god säkerhet och tillgänglighet för utlandssvenskar vid val och
röstmottagning i utlandet.
Ambassaden Santiago de Chiles kommentarer på utredningens
överväganden och förslag
3.9.3
Ambassaden i Santiago de Chile stödjer förslaget att ge Valmyndigheten ett
övergripande och sammanhållande ansvar för säkerhetsfrågor inom
valadministrationen. Ambassaden vill dock framhålla att
Utrikesdepartementet, inte utlandsmyndigheterna, bör vara Valmyndighetens
kontaktpunkt i dessa frågor. Det får därmed åligga Utrikesdepartementet att
analysera och framföra respektive utlandsmyndighets förutsättningar och
behov till valmyndigheten.
4.9.1
Ambassaden i Santiago välkomnar en rutin för en samlad
incidentrapportering men vill påpeka vikten av att denna rutin även
innehåller information om att incidenter, hot, kränkningar eller otillåten

påverkan också ska utredas och lagföras av de lokala rättsvårdande
myndigheterna i det land där utlandsmyndigheterna finns.
4.9.3
För att utlandsmyndigheterna skyndsamt ska kunna rapportera incidenter på
ett säkert sätt bör detta arbete inte ske utanför UD:s ordinarie IT-system.
Ambassaden i Santiago rekommenderar att alla system valmyndigheten väljer
att använda ska fungera innanför RK/UD:s brandväggar och på de
tjänstedatorer som är godkända av IT/UD SÄK. Om möjligt bör systemet
för incidentrapportering även alterera respektive myndighets
säkerhetsavdelning.
7.7.3
Den information om röstmottagningsställenas tillgänglighetsstatus som
Valmyndigheten ska publicera på sin hemsida bör även innehålla information
om utlandsmyndigheternas tillgänglighet.
8.9.2
Rekommendationen om att kunna erbjuda förstoringshjälpmedel och
belysningsförstärkning bör gälla även för utlandsmyndigheterna (i förslaget
nämns endast kommunerna).
9.8.1
Ambassaden i Santiago de Chile delar utredningens uppfattning att en
utlandssvensk som fallit ut röstlängden bör ges möjlighet att förtidsrösta i
Sverige och därmed återupptas i röstlängden. För att förslaget ska få avsedd
effekt och öka antalet väljare som kan utnyttja sin rösträtt behövs riktade
informationsinsatser på flera språk i alla tillgängliga kanaler där
utlandssvenskar kan ta del av information.
9.8.2
Ambassaden i Santiago de Chile välkomnar förslaget att röstkort ska kunna
skickas digitalt till de väljare som har en elektronisk brevlåda för svenska
myndighetsförsändelser.
Det finns dock några hinder som behöver lösas för att fler utlandssvenskar
ska kunna komma åt en digital myndighetsbrevlåda. För att skapa en digital
brevlåda som t.ex. Mina Meddelanden behövs en svensk e-legitimation. För
att skaffa e-legitimationen BankID måste du vara kund i någon av de banker
i Sverige som ger ut BankID. Många utlandssvenskar har inte något
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bankkonto i Sverige och kan därför inte använda denna väg. För att inskaffa
e-legitimationen Freja eID Plus måste användaren fysiskt besöka ett godkänt
Freja eID- ombud vilket kan vara svårt om man bor utomlands. Ett ID-kort
med e-legitimation måste hämtas ut personligen på någon av Skatteverkets
servicekontor och är således inte heller ett alternativ för de utlandssvenskar
som sällan eller aldrig åker till Sverige.
Ambassaden i Santiago de Chile anser det mycket viktigt att det förslag som
nämns om ett nytt statligt ID-kort med e-legitimation, som även ska kunna
användas av utlandssvenskar, utformas på att sätt som möjliggör för alla
utlandssvenskar att få till gång till detta. Det innebär att det bör kunna
införskaffas utan att personen behöver besöka Sverige eller ha ett svenskt
bankkonto.
9.8.5
Ambassaden i Santiago de Chile stödjer förslaget att ge Valmyndigheten i
uppdrag att fördjupa informationen om utlandssvenskars rösträtt och
röstningsmöjligheter och vill framhålla vikten av att dessa
informationsinsatser anpassas till alla typer av informationskanaler och på
flera olika språk.
10.6.2
Frågan om vilka regler som gäller och hur man ska agera vid framtida kriser
av olika slag som kan påverka när och hur ordinarie val kan hållas är högst
relevant även för utlandsmyndigheterna. Det faktum att olika typer av kriser
eller naturkatastrofer mycket väl kan påverka ett stort antal utlandssvenskars
röstningsmöjligheter bör beaktas vidare i ett sådant arbete.

Ambassaden Santiago de Chile har utöver ovan inga ytterligare synpunkter
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