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Valnämnden 

Yttrande över remiss av promemoria Stärkt skydd för 
valhemligheten 

Förslag till beslut 
Valnämnden föreslås besluta 
 
att föreslå kommunstyrelsen lämna yttrande daterat 2018-03-01 till Regeringskansliet. 
 
Ärendet 
Regeringskansliet har inkommit med en remiss om föreslagna ändringar i vallagen 
(2005:837), bilaga 2. Lagändringarna, som föreslås träda i kraft den 1 oktober 2018, innebär 
ett förstärkt skydd för individen vid avläggandet av röst vid val. 
 
Ändringsförslaget innebär ett nytt krav på att det i anslutning till en vallokal eller 
röstningslokal för förtidsröstning ska ordnas en avskärmad plats där valsedlar kan läggas ut. 
Valsedelstället ska skyddas från insyn från andra väljare så att en väljare kan välja sina 
valsedlar utan påverkan och insyn från andra väljare. Om en sådan plats inte kan anordnas i 
anslutning till röstmottagningsstället får den istället ordnas inne i lokalen. 
 
Ändringsförslaget innebär vidare att särskilda personröster ska kunna lämnas på alla typer av 
valsedlar som används i valet. Personröster ska alltså kunna lämnas genom att göra 
markeringar på valsedlar med förtryckta uppgifter om partiets kandidater, liksom genom att 
skriva kandidatens namn på en valsedel med enbart valbeteckning (s.k. blanka valsedlar) eller 
på en valsedel med uppgift om val- och partibeteckning (partimarkerade valsedlar) för ett 
parti som har anmält samtliga sina kandidater. De föreslagna förändringarna ska bidra till ett 
starkare skydd för individen, när det gäller att skydda sin valhemlighet. 
 
I förslaget till yttrande stödjer Uppsala kommun de föreslagna förändringarna i lagstiftningen 
som styr val i Sverige.  
  
 
 



Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget innebär att anpassade avskärmningslösningar måste köpas in till vallokalerna och 
förtidsröstningslokalerna. Det är osäkert om dessa kostnader ryms inom budgeten för 
innevarande år. Detta måste därför ses över i budgeten för 2019. 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Annica Sundel 
Enhetschef nämndadministrationen 
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Justitiedepartementet 

Yttrande över remiss av promemoria Stärkt skydd för 
valhemligheten 

Uppsala kommun har bjudits in av Justitiedepartementet att inkomma med synpunkter på 
rubricerad promemoria om stärkt skydd för valhemligheten.  
 
Skärpta krav på skyddet av valsedlar 
Uppsala kommun ser positivt på det nya förslaget om en avskärmning av valsedlarna för att 
stärka skyddet av valsedlar i vallokaler och röstningslokaler. Det kommer behövas anpassade 
lösningar för avskärmningar i de olika lokalerna beroende på lokalens utformning. Det kan 
även leda till att kommunerna kan behöva hitta alternativa lokaler vilket även nämns i 
promemorian.  
 
Utmaningen i att anpassa lokalerna alternativt hitta nya lokaler ser Uppsala framför allt är om 
det skulle bli omval av valen i september och omval ska hållas senast tre månader efter att 
Valprövningsnämnden har beslutat om omval. Eftersom avskärmningslösningarna i viss mån 
behöver anpassas till de olika lokalerna är det kort tid för stora kommuner. Det skulle ge 
kommunerna bättre utrymme att utforma bra och hållbara avskärmningslösningar om 
lagförslaget började gälla för val till Europaparlamentsvalet 2019.  
 
Stärkt valhemlighet genom bättre möjlighet att personrösta 
Uppsala kommun stödjer förslaget om bättre möjlighet att personrösta.  
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Marlene Burwick    Ingela Persson 
Ordförande    Sekreterare 
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