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Remissvar avseende betänkandet Stärkt skydd för
valhemligheten
Mölndals stad har givits tillfälle att inkomma med synpunkter på promemorian Stärkt
skydd för valhemligheten (Ju2018/00824/L6) och har följande synpunkter.
Skärpta krav på skyddet av valsedlar (Betänkandets kapitel 2)
Mölndal stad ställer sig positiv till förslaget om att det ska ordnas en avskärmad plats i
eller i anslutning till vallokalen där valsedlar kan läggas ut. Nuvarande regelverk
tillgodoser visserligen kraven om hemlig röstning vid val, men de föreslagna
ändringarna skulle ytterligare stärka skyddet för valhemligheten.
Mölndal stad anser att det är bra att det lämnas till kommunerna att avgöra hur
avskärmningen ska utformas eftersom förutsättningarna skiftar mellan olika lokaler.
Den föreslagna möjligheten att flytta in valsedlarna till vallokalen bidrar också till att
röstmottagarna kan få mer kontroll över valsedlarna samtidigt som den enskilda
väljaren mer ostört kan förse sig med valsedlar.
De nu föreslagna lagändringarna kan med fördel kompletteras med tydligare
information till väljarna, från såväl Valmyndigheten som de lokala valmyndigheterna,
om hur röstningen fungerar t.ex. möjligheten att ta valsedlar från olika partier,
använda blanka valsedlar och andra frågor rörande valhemlighet och integritet.
Mölndals stad har vid de senaste valen tryckt upp skyltar med sådan information som
placerats vid valsedelsställen och upplever att detta gett god effekt.
Förslaget innebär, som utredningen också konstaterar, ökade kostnader både för
investeringar i skärmar och för extra personal som ska hålla ordning bland valsedlarna.
Det är viktigt att kommunerna genom statsbidrag kompenseras för
kostnadsökningarna.
2. Stärkt valhemlighet genom bättre möjlighet att personrösta(Betänkandets
kapitel 3)
Mölndals stad instämmer med förslaget att det ska vara tillåtet att personrösta genom
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att skriva till kandidatnamn på partivalsedlar och blanka valsedlar. Dels för att det
bidrar till att stärka skyddet för valhemligheten men framför allt av rent praktiska skäl,
sett ur ett väljarperspektiv. Enligt Mölndals stad är den gamla ordningen (att det bara
går att personrösta genom partiernas namnvalsedlar för partier som anmält samtliga
sina kandidater) något som relativt ofta har ifrågasatts av väljarna och som
återkommande har lett till irritation. Mölndals stad anser att väljarperspektivet väger
tyngre än de tolkningssvårigheter som kan uppkomma – inte minst för länsstyrelserna.
Staden instämmer vidare i den lösningen som föreslås i 14 kap 2 a § Vallagen med
lottning i de fall en kandidat förekommer på flera listor och det inte går att avgöra
vilken lista som avses.
Mölndals stad utgår från att den ökade möjligheten att personrösta kommer leda till
fler frågor från väljarna framför allt under förtidsröstningen. Sannolikt kommer väljare
som ska förtidsrösta någon annanstans än i hemkommunen ha frågor om vilka
kandidater som finns anmälda i den kommun, landsting eller valkrets vid riksdagsvalet
som omfattas av väljarens specifika rösträtt. Det är därför viktigt att det finns tydlig
och lättillgänglig information om anmälda kandidater i samtliga val i hela landet för
såväl väljarna som röstmottagarna. Tydlig information kommer också bidra till att
minska antalet svårtolkade personröster och således underlätta för länsstyrelserna.
I sammanhaget förtjänar det även att påpekas att det på motsvarande sätt är viktigt att
det finns tydlig och ständigt uppdaterad information om vilka som samtyckt till en
kandidatur för partier som inte skyddat sina listor och där kandidaten kan samtycka så
sent som fredagen före valdagen.

Mölndals Stad

Marie Östh Karlsson
Kommunstyrelsens ordförande

Håkan Ahlström
Stadsdirektör
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