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Yttrande avseende promemorian Stärkt skydd för
valhemligheten
Ju2018/00824/L6
Skärpta krav på skyddet av valsedlar
Länsstyrelsen i Stockholms län tillstyrker promemorians förslag avseende
avskärmning av valsedelsställen, dock med följande kommentar:
Länsstyrelsen är av den uppfattningen att redan befintliga valsedelsställ kan
placeras på ett sådant sätt att god uppsikt och ordning kan hållas samtidigt som
valhemligheten stärks. Kommunernas valnämnder bör utifrån de lokala
förhållandena kunna bedöma hur detta sker på bästa sätt och inköp av extra
utrustning borde inte alltid vara nödvändigt.
Stärkt valhemlighet genom bättre möjlighet att personrösta
Länsstyrelsen i Stockholms län avstyrker förslaget om att tillskrivna namn ska
tillåtas på valsedlar med anmälda kandidater med följande motivering:
Nuvarande ordning, där väljare kan skriva till namn på valsedlar för partier som
inte anmält kandidater, innebär ett för Länsstyrelsen omfattande arbete under den
slutliga sammanräkningen. Trots förändringarna i lagstiftningen gällande
samtycke till kandidatur kommer arbetet med tillskrivna namn att medföra svåra
avvägningar. Detta då det inte alltid är klart vilken person som avses, tex om det
tillskrivna namnet är vanligt förekommande. Trots att personrösten endast ska
föras till en befintlig lista anser Länsstyrelsen att det är mycket troligt att den
slutliga sammanräkningen kommer att ta längre tid om detta arbetsmoment införs.
Förslaget innebär vidare skillnader i bedömningen mellan förtidsröster med
tillskrivna namn och valsedlar från ett tidigare val och valsedel från ett annat val,
tex kommunvalsedlar i landstingsvalet. Utredningen bör omfattat även dessa fall
för att få en mer likartad bedömning.
Väljare som tänker förtidsrösta kan på ett enkelt sätt skaffa rätt valsedel i förväg,
antingen genom att besöka en röstningslokal i den kommun där väljaren är
skriven, eller genom att beställa valsedlar från partierna. Att behålla nuvarande
ordning innebär således ingen nackdel för väljaren.
Föreslagna förändringar i nuvarande lagstiftning gällande tillskrivna namn bör, för
det fall de genomförs, inte gälla eventuella omval efter RKL 2018.
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Beslut i detta ärende har fattats och godkänts digitalt av vikarierande
länsöverdirektör Åsa Ryding. I den slutliga handläggningen har även deltagit t.f.
förvaltningsdirektör Barbro Rohdin samt Elin Gradeen, föredragande.

