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Sammanfattning
Linköpings kommun:
-

Tillstyrker, under förutsättning att föreslagna statliga medel tillskjuts,
förslaget om att förbättra skyddet mot insyn från andra väljare genom
att det i anslutning till ett röstmottagningsställe ska ordnas en
avskärmad plats där valsedlar kan läggas ut. Om en sådan plats inte kan
anordnas i anslutning till röstmottagningsstället får den istället ordnas
inne i lokalen.

-

Har inte några invändningar mot förslaget om att förenkla
möjligheterna att personrösta på blanka och partimarkerade valsedlar.
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Förbättrat skydd mot insyn från andra väljare
Linköpings kommun noterade, i samband med remissyttrande avseende
förslaget från 2015 års vallagsutredning, att kravet på fria och hemliga val i
stort tillgodoses genom nuvarande system. Vidare konstaterades dock att
valsystemet i vissa hänseenden kan förbättras. Linköpings kommun ansåg
redan i samband med det tidigare remissyttrandet att en möjlighet att förstärka
skyddet för valhemligheten skulle vara att exempelvis placera ut skärmar vid
valsedelställen i vallokalen. Kommunen har inte ändrat uppfattning i denna
fråga.
I den mån det är möjligt att hantera valsedlarna i ett separat rum eller liknande,
är det normalt sett lämpligt. Med tanke på svårigheterna att finna lämpliga
vallokaler i vissa valdistrikt är det dock viktigt att det för de lokaler där sådan
plats inte finns är tillräckligt att avskärma valsedlarna med skärmar.
Förslaget innebär en ökad kostnad för kommunen för inköp av material och
eventuellt också anpassningar av vallokaler samt för en utökad bemanning
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under valdagen. Utredningen föreslår statliga anslag för att täcka de ökade
kostnaderna. Ett sådant stöd är en förutsättning för kommunens tillstyrkande.
Förenklade möjligheter att personrösta på blanka och partimarkerade
valsedlar
Personvalet är ett viktigt inslag i det svenska valsystemet. Linköpings kommun
anser att förslaget i promemorian värnar varje väljares möjlighet att
personrösta. Antalet fall då lottning skulle behöva avgöra vilken av ett partis
listor en tillskriven kandidat ska tillgodoräknas får anses vara begränsade. Att
använda sig av lottning vid dessa tillfällen får sammanfattningsvis, ur
rättssäkerhetssynpunkt, anses vara en godtagbar hantering.
För Linköpings kommun

Kristina Edlund
Kommunstyrelsens ordförande
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