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 Utdragsbestyrkande 
 

Tid och plats Torsdagen den 25 mars 2021, klockan 17.30 – 18.05, i Tingshussalen, 
Tingshuset 

 
Beslutande  
Ledamöter Lennart Karlsson, ordf. (C) 

Tony Johansson, 1:e vice ordf. (MP) 
 
 
Tjänstgörande ersättare Roy Larsson (C) för Monika Björndahl (M) 
 
 
 

 
Övriga närvarande 
Ersättare  
 
 
  
Tjänstepersoner Anna Granlund, valhandläggare   

Ingrid Engqvist, chefssekreterare 
 
 
  
 
 

Övriga  
 
 

 
Utses att justera  
Justerare Tony Johansson (MP) 
Ersättare Roy Larsson (C) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 26 mars 2021, klockan 13.00 

 
Justerade paragrafer  § 1 - 2 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 
 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Lennart Karlsson  

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Tony Johansson 

 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Valnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2021-03-25 

 
Datum då anslaget sätts upp 2021-03-26  
  
Datum då anslaget tas ned 2021-04-19  
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 
 Ingrid Engqvist 
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Innehållsförteckning 
 

§ 1  Svar på remiss - Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen (SOU 2021:7) 3 

§ 2  Anmälan av cirkulär och meddelanden från valmyndigheten och Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län 

5 
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§ 1 Dnr VN 2021/1  
       
Svar på remiss - Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen 
(SOU 2021:7) 

Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att avge yttrande över remissen Förstärkt skydd för väljarna vid 
röstmottagningen (SOU 2021:7) enligt föreliggande förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Det svenska valsystemet är i grunden robust och fungerar väl. För att ytterligare stärka skyddet 
för fria och hemliga val föreslår utredningen vissa nyheter och förändringar i vallagen. 
Utredningen – med representanter för riksdagens alla partier – är enig om förslagen i 
delbetänkandet. Förslagen innebär bland annat följande: 

• Väljare med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning ska ha rätt att få hjälp bakom 
valskärmen och valsedelstället antingen av en röstmottagare eller av en annan person i 
närvaro av en röstmottagare. 

• Tystnadsplikt ska gälla för en person som ger hjälp bakom valskärmen. 

• Kommunernas valnämnder ska få hela ansvaret för utläggningen av valsedlar i 
valsedelstället. Partierna ska därigenom inte längre lägga ut sina valsedlar med 
kandidatnamn, men ska leverera dem till val- och röstningslokalerna. 

• Röstmottagarna ska tillfälligt få avvisa den som stör röstmottagningen. 

• Förbudet mot propaganda ska även omfatta ett område utanför ett röstmottagningsställe. 
Valsedelsutdelning kan lämpligen äga rum utanför det avgränsade området. 

• Väljarna ska var för sig kunna ta sina valsedlar bakom avskärmningarna utan insyn från 
andra personer. 

Enligt utredningens bedömning bör en utvärdering av reformen med avskärmningar av 
valsedelställ göras i samband med 2022 års allmänna val. 
Delbetänkandet överlämnas för att göra det möjligt att förslagen ska kunna tillämpas vid  
de allmänna valen 2022. 
Övriga delar av utredningen ska redovisas senast den 15 oktober 2021. 

Utredningens direktiv bygger på januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse mellan 
regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. 

Beslutsunderlag 
• Missiv med remisshandling - https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-

offentliga-utredningar/2021/01/sou-20217/ 
• Förslag till yttrande. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
  

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/01/sou-20217/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/01/sou-20217/
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lennart Karlsson (C): Valnämnden beslutar att avge yttrande över remissen 
Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen (SOU 2021:7) enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Regeringskansliet/Justitiedepartementet 
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§ 2 Dnr VN 2021/2 
 
Anmälan av cirkulär och meddelanden från valmyndigheten och 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
 
Valnämndens beslut 
Valnämnden godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande meddelanden och anvisningar från bland annat valmyndigheten 
och Länsstyrelsen i Västra Götalands län anmäls för valnämndens 
kännedom: 

• Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:1-2 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lennart Karlsson (C): Valnämnden godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på förslaget och finner att valnämnden bifaller detta. 
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