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Malmö stad

Valnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-02-16 kl. 16:30-17:40

Plats

Digitalt via Teams

Beslutande ledamöter

Eva Ann-Britt Sjöstedt (S) (Ordförande)
Olle Schmidt (L) (Vice ordförande)
Mats Svanberg (M) (2:e vice ordförande)

Övriga närvarande

Daniel Olsson (Valchef)
Johanna Härdig (Nämndsekreterare)
Pernilla Mesch (Nämndsekreterare)

Utses att justera

Mats Svanberg

Justeringen
Protokollet omfattar
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Remiss från Justitiedepartementet - Förstärkt skydd för väljarna
vid röstmottagning

VN-2021-5
Sammanfattning

Valnämnden har fått möjlighet att yttra sig kring Delbetänkande av 2020 års valutredningFörstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen SOU 2021:7. I betänkandet föreslås en rad
justeringar i vallagen med syfte att förstärka skyddet för väljaren. Valnämnden föreslås ställa
sig generellt positiv till delbetänkandet och framföra synpunkter kring tillämpningen av dessa
förslag till förändringar samt uttrycka ett behov av ytterligare förtydliganden och justeringar
av vallagen, i synnerhet i avseende skydd för väljare under röstningsförfarandet.
Beslut

Valnämndens arbetsutskott föreslår valnämnden besluta
1. Valnämnden beslutar att avge yttrande till kommunstyrelsen i enlighet
med arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Mats Svanberg (M) yrkar att femte stycket under rubriken "Yttrande" i dokumentet "Förslag till
yttrande över remiss från Justitiedepartementet gällande förstärkt skydd för väljare vid röstmottagning (SOU
2021:7)" ändras till följande:
"Utredningen föreslår förändringar i vallagen i avseende den enskildes valhemlighet i röstningsförfarandet.
Utredningen föreslår ett förtydligande kring att varje väljare ska vara ensam i valbåset under
röstningsförfarandet. Detta är utredningens förslag för att komma tillrätta med problemet kring
gruppröstning; då en person kan misstänkas bli påverkad av medföljande personer som deltar i dennes
röstningsförfarande. Valnämnden delar uppfattningen om att detta är en viktig markör för att värna
valhemligheten och ställer sig därför positivt till utredningens förslag. Utöver detta föreslår utredningen att
enskilda röstare med behov av biträde för röstning även ska medföljas av röstmottagare, samt att dessa två
omfattas av tystnadsplikt. Tilläggen i vallagen är således att röstmottagare alltid ska vara närvarande när en
enskild person hjälper väljaren att rösta, samt att biträdet inte får obehörigen röja eller utnyttja uppgifterna
kring väljarens röst. Valnämnden önskar påtala problematiken i att tre personer ska uppehålla sig i samma
valbås, vilket kan upplevas inkräktande för den enskilde väljaren. Samtidigt ställer sig valnämnden positivt
till skärpningen av skyddet mot otillbörlig påverkan och tillstyrker utredningens förslag till lagförändringen."
Samtliga ledamöter instämmer med förslaget.
Beslutsunderlag
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