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Justitiedepartementet/ Regeringskansliet

Promemoria Stärkt skydd för valhemligheten,
Ju2018/00824/L6
Lunds kommun har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Stärkt
skydd för valhemligheten.
Lunds kommun har följande synpunkter.

Sammanfattning
Promemorian föreslår två lagändringar. Dels att platsen för valsedlar i val
och -förtidsröstningslokalen ska vara avskärmat, dels att det ska vara
möjligt att personrösta på blanka och partimarkerade valsedlar.
Lunds kommun anser att det är positivt att utöka möjligheten att
personrösta men är kritiskt till förslaget att det blir ett krav att skärma av
platsen för valsedlar. Anledningen är att det kommer innebära problem
att använda en del val- och förtidsröstningslokaler. Kommunen anser att
det är viktigare att se över hela valsedelsystemet för att förenkla
hanteringen av valsedlar framöver.

Skärpta krav på skyddet av valsedlar
2.4 Ett förbättrat skydd mot insyn från andra väljare
Promemorian föreslår 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 röstningsmottagningsstället får den
istället ordnas inne i lokalen.
Lunds kommun ser flera problem med detta förfarande. Det rör sig
främst om praktiska problem. Framför allt påverkar det vilka lokaler som
är möjliga att använda. En avskärmad plats för valsedlar måste självklart
vara tillgänglig för rullstolsburna väljare vilket gör att avskärmningen
kommer att ta en del yta i anspråk.
Kommunen har redan idag svårt att finna lämpliga lokaler för
förtidsröstning och om detta förslag går igenom blir det än svårare. De
små filialbiblioteken, som i dag används vid förtidsröstning, kan vara
exempel på lokaler som inte har utrymme för en avskärmad yta med
bibehållen god tillgänglighet.
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Ett annat problem är genomströmningen i vallokalen eller
förtidsröstningslokalen. Tanken är att en person i taget ska plocka sina
valsedlar. Röstmottagaren behöver efter varje väljare inspektera
valsedelställen, därtill kommer partiföreträdare som ska lägga ut sina
namnvalsedlar. Kommunens uppfattning är att på de flesta ställen
kommer det behövas två avskärmade platser för placering av valsedlar
för att undvika alltför långa köer i val- och förtidsröstningslokalerna.
Även bemanningen kommer behöva ses över, det behövs antagligen fler
röstmottagare både vid förtidsröstningen och på valdagen.
Kommunen anser att väljaren idag har möjlighet att bevara sin
valhemlighet genom att ta med sig valsedlar, ta blanka valsedlar eller
plocka valsedlar från flera partier. En översyn av valsedelsystemet är
dock önskvärd. Ett enklare valsedelssystem skulle underlätta både för
väljarna och röstmottagarna.
Lunds kommun avstyrker förslaget att det vid ett röstmottagningsställe
ska ordnas en avskärmad plats där valsedlar kan läggas ut.
Förslaget är att den nya lagen ska träda i kraft redan i oktober 2018 vilket
kommunen anser är ogenomtänkt. Att inte kunna använda samma lokaler
vid EP-valet våren 2019 eller vid ett eventuellt extra val kommer
innebära onödigt extraarbete.

Stärkt valhemlighet genom bättre möjlighet att
personrösta
3.2 Enklare att personrösta på blanka och
partimarkerade valsedlar
Promemorian föreslår att vallagen ändras så att en tillskriven kandidat på
en blank eller partimarkerad valsedel ska beaktas vid sammanräkningen,
istället som nu anses som obefintlig. Detta under förutsättningen att
partiet har registrerat sin partibeteckning och anmält samtliga kandidater.
Lunds kommun har inga invändningar mot förslaget.
Lunds kommun tillstyrker förslaget att en tillskriven kandidat på en blank
eller partimarkerad valsedel ska beaktas vid sammanräkningen, istället
som nu anses som obefintlig.
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