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Regeringskansliet
c/o Justitedepartementet
103 33 STOCKHOLM

Begäran om yttrande över promemoria Stärkt skydd
för valhemligheten dnr Ju2018/00824/L6
Er beteckning: Ju2018/00824/L6

Ett förbättrat skydd mot insyn från andra väljare
Länsstyrelsen i Dalarna anser inte att förslaget att hålla även valsedelställen
bakom skärmar är en bra idé.
Det finns risk för att väljare inte förstår att man bara ska ta sin valsedel i det
första avskärmade utrymmet och istället väljer att göra iordning sin röst genast.
Risken för sabotage ökar rejält eftersom personalen i lokalen inte heller ser hur
det ser ut bakom skärmen.
En bättre lösning kan vara att skapa instruktiva skyltar som visar vilka steg man
som väljare kan vidta för att skydda sin egen valhemlighet.

Enklare att personrösta på blanka och partimarkerade
valsedlar
Länsstyrelsen i Dalarna håller med om förslaget så när som på den sista delen.
Om ett parti ställer upp i valet med fler än en valsedel och det i ett enskilt fall
inte går att avgöra till vilken lista en personröst ska tillgodoräknas ska rösten
istället räknas som en ren partiröst.
Eftersom det är många väljare som inte ges möjlighet att avlägga sin röst med en
namnvalsedel bör denna möjlighet ges med ett ditskrivet namn men det ska inte
behöva uppstå tveksamheter i bedömningen om namnet förekommer på flera
listor.

Ikraftträdande
Eftersom det i nuläget inte går att veta om det blir omval i någon del av det
kommande RKL-valet är det bättre om dessa förändringar om de ska införas
träder i kraft tex 1 mars 2019 för då har förhoppningsvis eventuella omval hunnit
genomföras utan att man har varit tvungna att på rekordfart anpassa
hanteringen i förenlighet med detta förslag. Om kunskapen om ändringen
framförs i tid är det ända gått om tid för ändringar inför det kommande EP-valet.
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De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Ylva Thörn med jurist Helle Bryn-Jensen
som föredragande och rättschef Marie Hammerin-Söderströmhar varit deltagande
.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

