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YTTRANDE ÖVER SÄKERHET OCH TILLGÄNGLIGHET VID VAL (SOU 2021:96) 

 

Region Västmanland har beretts möjlighet att yttra sig över remissen ”Säkerhet och 
tillgänglighet vid val (SOU 2021:96)”. 

Region Västmanland tackar för möjligheten och nedan följer organisationens svar. 

 

Region Västmanland ser positivt på förslagen till förändringar i vallagen, förordningen 

om behandling av personuppgifter i verksamhet med val samt valförordningen. Vissa 

föreslagna förändringar sammanfaller med instruktionerna i Valmyndighetens 

handbok, men där saknas lagkrav idag. Vi redovisar endast de kapitel där vi har 

kommentarer eller avvikande åsikt. 

4. En rutin för samordning och rapportering av incidenter i samband med val 

Förslaget välkomnas men kommer, precis som utredningen föreslår, att kräva ett 

effektivt systemstöd för rapportering. Enligt förslaget ska incidenter som avviker från 

föreskriven ordning i vallagen rapporteras. När det gäller allmänhetens rapportering 

är det viktigt att tydligt definiera vad en incident är i detta sammanhang.  

7. Väljargrupper med svårigheter att utnyttja sin rösträtt 

Tillgängliga val- och röstningslokaler är ett tydligt lagkrav, men vid genomförandet av 

val förekommer tyvärr avsteg från detta. Det finns idag möjlighet för röstmottagarna 

att ta emot röster utanför val- och röstningslokaler, om detta kan ske under 

betryggande former. Därav ser vi inte ett överhängande behov av att kommunicera 

enskilda lokalers tillgänglighet. Vi menar snarare att denna förändring legitimerar 

användandet av lokaler med bristande tillgänglighet. 

Ambulerande röstmottagare, tidigare kommunala bud, används i mycket begränsad 

omfattning. Om målgruppen för denna service utvidgas enligt förslaget krävs en ökad 

bemanning för den förväntade tillströmningen av förtidsröstande. Samtidigt 

välkomnar vi lagkrav på att dessa tjänster tydligt kommuniceras för att skapa en 

efterfrågan på denna viktiga service till tidigare och nya väljargrupper. 
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9.8.2 Digitala röstkort 

Vi välkomnar förslaget att införa digitala röstkort för röstberättigade med digital 

brevlåda. Samtidigt kommer upprättandet av adresskort vid förtidsröstningen att 

kräva mer administration och kommunerna behöver anpassa röstmottagandet för 

detta. Samtidigt finns det fördelar som uppväger ovanstående så som minskat behov 

av dubblettröstkort, minskad miljöpåverkan, tillförlitlig distribution och ökad 

tillgänglighet till röstkortet. 
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