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Snabbare omval och förstärkt skydd för
valhemligheten (SOU 2016:71)
Ert diarienummer: Ju2016/07760/L6
Yttrande
Norrköpings kommun lämnar synpunkter på betänkande av 2015 års
vallagsutredning - Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten
(SOU 2016:71)
Snabbare omval
Norrköpings kommun är positiv till utredningens förslag gällande snabbare
omval och välkomnar de förändringar som detta innebär.
Förstärkt skydd för valhemligheten
Norrköpings kommun är positiv till betänkandets intention om att stärka
valhemligheten. Förslaget som utredningen föreslår innebär dock vissa
problem och svårigheter.
Förslaget skapar en ökad integritet för väljaren men innebär också risker.
Kontroller måste göras efter att varje person har lämnat valskärmen för att
garantera att det finns valsedlar från samtliga partier tillhands. Scenarion där
valsedlar har plockats bort och individer måste be om valsedlar från ett visst
parti skapar istället en omvänd effekt.
Tillgänglighetsfrågan är också en risk då mängden valsedlar gör att dessa
behöver förvaras högt upp i valskärmen för att få plats. Detta försvårar för
individer med olika funktionsnedsättningar.
En konsekvensanalys gällande kommunernas kostnader saknas och om
lagförändringen träder i kraft behöver kommunerna börja med upphandling
av valskärmar redan innan lagen har trätt i kraft. En möjlig lösning kan vara
att detta sker via en central upphandling hos valmyndigheten.
Norrköpings kommun ser behov av ytterligare utredning i frågan om
förstärkt skydd för valhemligheten. En åtgärd som inte nämns i utredningen
gäller möjligheten till förändring i det svenska valsedelssystemet med
hänvisning till våra nordiska grannländers varierande system.
Tills detta är gjort föreslår Norrköpings kommun att valet 2018 sker på
samma premisser som tidigare och att valsedelssystemet ses över till valet
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2022. Vid valet 2018 är det fullt möjligt att stärka individens känsla av
integritet genom att förstärka med mer personal som håller ordning i
vallokalen men också att avskärma de redan befintliga valsedelsställen.
Utöver detta har Norrköpings kommun inga ytterligare synpunkter på
betänkandet.
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