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Dnr KS 2018/82

KS § 58 Svar på remiss - Stärkt skydd för
valhemligheten
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avger följande remissvar:
Åmåls kommun ställer sig positiv till föreslagna förändringar för att upprätthålla
förtroendet för det svenska valsystemet.

Sammanfattning av ärendet
Det är av största vikt att det i samhället bland både väljare och politiska partier
finns ett stort förtroende för valförfarandets förutsättningar att säkerställa korrekta
och demokratiskt legitima valresultat. Som grundläggande förutsättning gäller
bland annat att valen ska vara fria och hemliga.
Åmåls kommun har fått möjlighet att yttra sig över Justitiedepartementets
promemoria Stärkt skydd för valhemligheten. Åmåls kommun yttrade sig i januari
2017 om remissen Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten (SOU
2016:71) och framförde då synpunkter som bland annat har beaktats i denna
promemoria.
I syfte att ytterligare stärka skyddet för valhemligheten föreslås i promemorian
ändringar i vallagen som innebär att det ställs krav på att det i anslutning till en
vallokal eller röstningslokal för förtidsröstning ska ordnas en avskärmad plats där
valsedlar kan läggas ut. För att kravet på avskärmning ska vara uppfyllt krävs att
valsedelstället effektivt skyddas från insyn från andra väljare så att en väljare kan
välja sina valsedlar utan påverkan och insyn från andra väljare. Om en sådan plats
inte kan anordnas i anslutning till röstmottagningsstället får den i stället ordnas
inne i lokalen.
För alla partier som deltar i ett val bör en särskild personröst kunna lämnas på alla
typer av valsedlar som används i valet. Förutom genom markering på en valsedel
som innehåller förtryckta uppgifter om partiets kandidater, en så
kallad namnvalsedel, bör en särskild personröst även kunna lämnas genom
tillskrift på en valsedel med enbart valbeteckning (så kallade blanka valsedlar)
eller på en valsedel med uppgift om val- och partibeteckning (partimarkerade
valsedlar) för ett parti som anmält samtliga sina kandidater. I promemorian
föreslås därför ändringar i vallagen med denna innebörd. Möjligheten att använda
en blank valsedel för att göra både ett partival och ett personval kan också bidra
till att ytterligare stärka den enskilde väljarens möjligheter att själv skydda sin
valhemlighet.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2018.
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Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 28 februari 2018 § 17
- Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Ida Tornestrand daterad 21 februari
2018
- Promemoria Stärkt skydd för valhemligheten

Beslutet skickas till
Enligt instruktion i remiss till justitiedepartementet senast 5 april 2018
__________
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