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§ 84

Yttrande över promemorian "Stärkt skydd för valhemligheten"
Ks/2018:131 119
Sammanfattning
Justitiedepartementet har betrett Jönköpings kommun tillfälle att yttra sig över
promemorian ”Stärkt skydd för valhemligheten” (Ju2018/00824/L6).
Beslutsunderlag
Justitiedepartementets remiss 2018-02-05
Valnämndens beslut 2018-03-05 § 12
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-02-23
Stadskontorets upprättade förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-02-23 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Jönköpings kommun lämnar yttrande enligt stadskontorets upprättade
förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-04-11
Kommunstyrelsens beslut
 Jönköpings kommun lämnar yttrande enligt stadskontorets upprättade
förslag.
Denna paragraf förklaras vara omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Justitiedepartementet
Vn
Chefsjuristen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Regeringskansliet
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm
ju.registrator@regeringskansliet.se

Yttrande över promemorian Stärkt skydd för valhemligheten
Rubrik
För valsedlar i val- och förtidsröstningslokal ska enligt promemorians förslag finnas ordnat en avskärmad plats. Det är en vag formulering som ger ringa vägledning för valnämnder aft bedöma vilka konkreta åtgärder som krävs. Den vaga
formuleringen riskerar medföra att det begränsar möjligheten att nyttja befintliga
vallokaler alternativt tillämpas så att det inte medför någon ökad säkerhet.
I promemorian anförs aft skälet till aft avskärmningens utformning inte regleras är
att tillgodoser det grundlagsstadgade kravet att inte begränsa det kommunala
självstyret mer än vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som den
avser att tillgodose. Genomförandet av val är dock inte uteslutande en fråga för
kommuner utan utgör en av de viktigaste samhällsfunktionerna i en fungerande
demokrati. Den vaga formuleringen om avskärmning av plats där valsedlar tillhandahålls ger utrymme för stort godtycke och variationer mellan valnämnder.
Detta är med hänsyn till medborgarnas förtroende för fria och demokratiska val
inte lämpligt.
Jönköpings kommun tillstyrker promemorians förslag om aft särskild personröst
bör kunna lämnas på alla typer av valsedlar som används i val- och förtidsröstningslokal. Nuvarande ordning ger upphov till mycket frågor och osäkerhet hos
väljare vilket skulle undanröjas med förslaget.
JÖNKÖPINGS KOMMUN

j (fl

fl • •*

•.••

Ann-Marie Nilsson

Ulf Fransson

Kommunslyrelsens ordförande
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