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Valnämnden

§ 13
Stärkt skydd för valhemligheten
VN/2018:11 - 100

Valnämnden beslutar
att anta förslag till remissyttrande
Ärendebeskrivning
Från regeringskansliet har inkommit en remiss rörande förslag på
förändringar i vallagen (2005:837) i syfte att stärka skyddet för
valhemligheten.
Gällivare kommun har av Justitiedepartementet blivit utsedd till
remissinstans och valnämnden har därigenom möjlighet att avlägga ett
remissyttrande.
Författningsförslaget tar syfte på stärkt skydd genom att kravet på hur
valsedlar tillhandahålls i val- och röstningslokaler samt formerna för hur
väljaren på ett enklare sätt ska kunna personrösta på blanka och
partimarkerade valsedlar.
Förslaget på förändring i vallagen skulle innebära ett krav på att
valnämnden investerar i skärmar för att ordna en avskild plats för
valsedelställ. I arbetet blir det också nödvändigt för nämnden att
överväga vilka lokaler som passar för röstmottagande när det blir ett
krav på att en del av röstnings- eller vallokalen skall avgränsas som
avskärmad yta för valsedlar.
I den promemoria som följt med remissen anges att regeringen i sin
budgetproposition för 2018 föreslagit anslagshöjningar som en
engångskostnad på 17 000 000 kronor för inköp av material för
avskärmning av valsedelsställ och 15 000 000 kronor för den merkostnad
av extra röstmottagare som krävs utifrån ett utökat skydd i form av
valsedelsställ bakom skärmar. Denna anslagsjustering skulle tillfalla
kommunerna i form av en justering av det statsbidrag som kommunerna
erhåller vid varje valtillfälle.
Gällivare kommun har tidigare yttrat sig rörande förslaget från 2015 års
vallagsutredning (Ju 2015:12) och menat på att ”skyddet för
valhemligheten kan förstärkas genom att valsedlarna placeras bakom en
eller flera skärmar där väljaren ostört kan välja valsedlar”.
Utdragsbestyrkande
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Ekonomiska konsekvenser
Gällivare kommun får en engångskostnad för investering i nödvändiga
skärmar samt en utökad personalkostnad för genomförande av varje val
då en ordning med att ha valsedlar bakom skärmar ökar personalbehovet
då uppdraget att se till att det är ordning bland valsedlarna blir mer
krävande. Kommunen beräknas dock få ekonomiskt kompensation för
förändringen utifrån det statsbidrag som kommunen erhåller för
genomförande av de allmänna valen. Dock anges i promemorian att
personalbehovet för förtidsröstningen inte stiger med kravet på att ha
valsedlar bakom skärmar. Förslaget till remissyttrande innehåller därför
synpunkten om att kommunen inte är överens och en begäran om att se
över den ekonomiska ersättningen.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Utredaren gör bedömningen att inga särskilda konsekvenser föreligger för
barn och ungdomar med anledning av nämndens beslut.
Förslag till beslut
Nämnd och utredningsenheten föreslår valnämnden besluta
att anta förslag till remissyttrande
Underlag
1. Remissyttrande - förslag
2. Promemoria från regeringskansliet
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