
VAL

Organisation
Teknik
Ekonomi

1992 108SOUvallagsutredningenDelbetänkande av





Statens offentliga utredningar
@@ 1992108

g Justitiedepartementet

VAL

Organisation
Teknik

Ekonomi

Delbetänkande Vallagsutredningenav
Stockholm 1992



kan köpas från AllmännaSOU och Ds Förlaget, också på uppdrag regeringskansietssom av
ombesörjer remissutsändningarförvaltningskontor dessa publikationer.av

Allmänna FörlagetAdress
Kundtjänst
106 47 Stockholm

087 39 96 30Tel
Telefax 087 39 95 48

också iPublikationerna kan köpas Infomtationsbokhandeln, Malmtorgsgatan Stockhom.

Omslag Beck Ljung

GraphicSystemsAB. Malmö1992
91-38-13191-9ISBN

ISSN 0375-250X



SOU 1992108 3

Till statsrådet Reidunn Lauren

Genom beslut den 7 1991 bemyndigade regeringen chefen förmars
Justitiedepartementet tillkalla särskild utredare med uppdragatt atten se

valförfarandetöver från administrativ och teknisk synpunkt.
Närmare bestämt gäller uppdraget valñrfarandet tillatt anpassa

beslutade och planerade förändringar inom bl.a. områdena för folk-
bokföring och regional skatteförvaltning till den tekniskasamt ut-
vecklingen inom framför allt ADB-området. I uppdraget ingår också att
söka lösa valtekniska frågor bl.a. reglerna för röstlängd ochsom
röstkort, valdistriktens omfattning, själva röstningsförfarandet, rösträk-
ning, rapportering och slutlig sammanräkning.

Med stöd bemyndigandet denutsågs 18 april 1991 produktionssek-av
Hans-Eric Holmqvist till utredare. Tillreteraren i utredningenexperter

utsågs den 22 maj avdelningsdirektören Lennart Berg, språkexperten
Kenneth Larsson och hovrättsassessom Gunnar Lavett, den 6 juni
professorn Sören Holmberg den 22 november byrådirektören Nilssamt
Johnson.

Sekreterare har varit hovrättsassessom Ulla Nilsson.
Utredningen har antagit Vallagsutredningen.namnet
Den april2 1992 beslutade regeringen utvidga utredarens uppdragatt

till särskilt de bestämmelseröveratt reglerar röstningsförfarandetse som
för utlandssvenskar i syfte det lättare förgöra denna väljarkategoriatt att
delta i riksdagsvalen.

Utredningen får härmed överlämna sitt delbetänkande SOU 1992 108
VAL, Organisation Teknik Ekonomi.

betänkandetI behandlas frågan framtidaden regionala valorganisa-om
tionen. bakgrundSom till våra överväganden möjligheterna atten om
sänka kostnaderna för valförfarandet lämnas också samlad redovisningen

de kostnader uppkom vid de allmänna valen år 1991. frågorDeav som
kan innebära omedelbara kostnadsbesparingar också Dit hörtassom upp.

bl.a. partiernas till gratis valsedlar, röstning underrätt posten
valdagen, framställning den och särskilda röstlängden ochallmännaav
slopande valsedelsför-de särskilda innerkuverten vid röstning medav
sändelse. -

Utvecklingen valförfarandetdet gäller elektroniska hjälpmedel inär
i USA, införaNorge och Belgien redovisas förslagNågotnärmare. att nu
denna hjälpmedel i detSverige lämnas inte. föreslåsDäremottyp attav
vid de ordinarie valen genomförs försök i kommuner därår 1994 vissa

optiska läsare skall användas vid räkning valsedlarna. I andrat.ex. av
kommuner bör det genomföras försök där den kommunala Valnämnden

över för röstmottagningen sjukhus, ålderdomshemtar påansvaret m.m.
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Även försöksverksamhet i syfte undersöka det gåratt attannan om
minska kostnaderna för valförfarandet bör genomföras vid dessa val.

Utredningens fortsatta arbete kommer bl.a. utjämningsmandatatt avse
i de kommunala valen, valdistriktens storlek och ångerröstning. Dessa
frågor och övriga frågor omfattas utredningens uppdrag börsom av
beredas under parlamentarisk medverkan.

Stockholm den i oktober 1992

Hans-Eric Holmqvist

Ulla Nilsson
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Sammanfattning

Vårt uppdrag

Vårt ursprungliga uppdrag har inneburit valförfarandçt tillatt anpassa
beslutade och planerade förändringar inom bl.a. för folksområdena
bokföring och regional .Skatteförvaltning till den tekniskasamt ut

Detvecklingen inom framför allt ADB-området. har också inneburit att
försöka lösa vissa valteknjska frågor i egentlig mening Lexmera som
reglerna röstlängder och röstkort, själva röstningsförfarandgt,om

rapporteringrösträkning, slutligoch sammanräkning, Vi har haft ett
tilläggsuppdrag har inneburit undersöka möjligheten underlättaatt attsom
för utlandssvenskama använda sig den de principielltrösträtt äratt av
tillerkånda.

Kostnaderna for valens genomförande

Den delen de kostnaderstörsta uppkommer i anledningav som av
allmänna val täcks allmänna inteRSVs valanslag. Det bara RSVav

Ävenkan belasta det allmänna valggslaget. länsstyrelserna kansom
gällerdirekt belasta valanslaget det vissa de kostnadernär av som

uppkommer i den regionala valadminjstrationen. administrativaAndra
kostnader täcks myndighets förvaltninggkostnader. Motresp.av
bakgrund särskilda skattemyndigheternafrån länsstyrelserna,rapporterav
och vissa kommuner har beräknat storlekenRSV dessa kostnader för
valen 1991.

För samtliga val hölls under dvs. både septembervalen1991,som
och oktobervalen kan den sammanlagda sakkostnaderna gçh kostnaderna
för administration valen uppskattas enligt följande milj kr.av

Kommunernas kostnader 143,0
Länsstyrelsemas förvaltningskostnagç; 10,7
Skattemyndigheternas förvaltningskgstpader 5,1
RSVs förvaltningskostnader 5,9
Kostnader belastat valanslagRSVs 177,6som
Kostnader länsstyrelserna belastat Valanslaget med 9,0som

Totalt 351,3
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de kostnaderAv belastat allmänna milj.RSVzs valanslag 106utgörsom
kr ersättning till förPosten den röstmottagning Postenm.m. som
administrerar. Därtill kommer ersättning med 15 milj. kr avseende
ponokostnader för röstkort. de kostnader förAv Posten ersattessom
hänför sig milj. till8 röstmottagningen under valdagen.ca

framtidaDet datorstödet i valförfarandet

1 uppdrag ingårvårt kartlägga utvecklingen olika tekniskaatt av
hjälpmedel kommer till användning i olika länder. skerI USAsom en
viss övergång till elektroniska röstningsmaskiner. Användningen dettaav

f.n. inte den omfattningenär kan dra slutsatsernågrasystem attav man
beträffande användning elektroniska nationell nivå. Isystemav
Belgien har det genomförts försök med olikatvå med direktregi-system
strerande röstningmaskiner. l Norge pågår också utvecklingsarbete när
det gäller elektroniska hjälpmedel valförfarandet.i vidSå räknades
kommunalvalen i Oslo valsedlarna med hjälp optiska Vidläsare.av

val genomfördes också försök med ha röstlängden registreradattsamma
i persondator i vallokalen. ocksåI Norge pågår utvecklingsarbeteetten
för fram direktregistrerande elektroniska röstningsmaskiner.att

Till de faktorer påverkar valet vilket bör välja isystemsom av man
Sverige hör möjlighetervåra förtidsrösta. Dengenerösa att gemensamma
valdagen också det ställs speciella krav utformningengör påatt av en
röstningsmaskin kan valförfarande.användas i Detsamma gällervårtsom
den s.k. fria nomineringsrätten. Sverige förekommer val sällanI så pass

den investering det skulle innebära förse samtliga vallokaler medatt att
elektroniska röstningsmaskiner knappast skulle bli lönsam. En övergång
till skilda valdagar kan dock leda till finnakan det lönsamtatt attman

dennagöra investering. Slutligen har frågan utökattyp ettav om
personvalsmoment betydelse vid besvarandet frågan vilketstor av
tekniskt stöd skall ha i det svenska valförfarandet. utökatEttman
personvalsmoment kan försvåra manuell räkning valsedlar såen av
mycket formnågon tekniskt stöd blir nödvändigt.att att

När det gäller den framtida tekniska utvecklingen har inteså vi
undersökt det tekniskt möjligt telefon.röstaatt t.ex.om vore per
Problemet upprätthålla valhemligheten med sådant göratt ett system att
vi inte tagit denna lösning under övervägande.närmare

Vi rekommenderar för svenska förhållanden röstningen iocksåatt
fortsättningen skall ske med valsedlar i sammanräknings-attpapper men
proceduren datoriseras, dvs. lösning den modell Oslo kommunen av som
har tillämpat. rekommendationVår grundar sig framför allt på att
investeringskostnaderna för specialtillverkade direktregistrerande
röstningsmaskiner inte försvarar de kostnader sådan maskinersom
medför. förKostnaden förse samtliga vallokaler i Sverige med sådanaatt
maskiner kan uppskattas till 432 milj. kr. Vi föreslår det under deatt
allmänna valen år 1994 genomförs försök där i vissa kommunerman
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eller regionala valmyndigheter använder sig tekniska hjälpmedel vidav
den preliminära rösträkningen och den slutliga sammanräkningen.

Den regionala organisationen

denPå regionala nivån i valorganisationen föreslår länsstyrelsernaatt
ersätts regionala valnämnder efter de ordinarie valen år 1994.av
Bakgrunden till detta förslag framförär allt fortsatt utvecklingatt en av
tekniska hjälpmedel i valförfarandet enligt vår mening kräver detatt
finns lekmannainflytande även på denett regionala nivån. Den osäkerhet

finns det gällernär den framtida regionala förvaltningen harsom också
bidragit till vårt ställningstagande.

Vi föreslår det inrättas regional valnämnd iatt varje län. Till denen
regionala Valnämnden skall det knytas personal från såväl länsstyrelserna

Skattemyndigheten. Nämndens kansli skall knytas till skattemyndig-som
heten. Nämnden skall bestå minst åtta ledamöter. Fem dem skallav av
väljas landstingsfullmäktige. Dessa ledamöter skall deav representera
regionala också de lokala intressena. Tre ledamöter skallmen utses av
regeringen. skallSå regeringen nämndens ordförande.utse Regeringen
skall också de ledamöter skallutse länsstyrelsenrepresenterasom resp.
Skattemyndigheten. På så kansätt den sakkompetensgarantera attman

valförfarandet finns inom länsstyrelserna knyts till denom som nya
nämnden samtidigt de kunskaper kring folkbokföringssystemet ochsom
det ADB-kunnande finns inom skatteförvaltningen också kan tillförassom
nämnden.

Partiernas tillrätt gratis valsedlar

Vid val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige har de partier
uppnått antalet röstande i valet idagprocentsom rått gratisen av att

valsedlar till antal fyraett gånger antalet röstberättigademotsvararsom
i valkrets. Inför septembervalen år 1991 trycktes 676 milj.resp.
valsedlar vilket 105 valsedlar röstberättigad.motsvarar Endast förper
riksdagsvalet trycktes 232 milj. valsedlar vilket 36 valsedlarmotsvararca

röstberättigad. Vi föreslår gratiskvoten för partiernaper sänks.att
Kvoten skall med förslagvårt beräknas så densätt att motsvarar en
gång antalet röstberättigade i valkretsen med tillägg fem gångerav
antalet röster partiet fick i föregående val. Med detta förslagsom
beräknar kan omkring 9 milj. kr.att staten spara

Röstlängder och röstkort

Vårt förslag innebär kvalifikationsdagen för framställningatt denav
allmänna och särskilda röstlängden flyttas fram från den juni1 till den

juli.l Det särskilda anmärkningsförfarandet bort och ersättstas ettav
enhetligt rättelseförfarande. Rättelseförfarandet frånutgår väljarenatt
skall kontrollera innehållet i den allmänna röstlängden uppgifternamot
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ochvia terminalskall skeröstlängdernaGranskningröstkortet. av
skall kunnaaugusti. väljarenEnjuli 25tiden den 16röstlängder under -

den 25röstlängdeni den allmännauppgifternarättelse senastbegära av
september 31från dendärefter 1röstlängd gälleraugusti. Allmän -

skalldå detLängden skall barapåföljandeaugusti år. tas ut papper
den allmännaSkattemyndigheten upprättarval.hållas Det är som

rättelsefrågorskall ocksåmyndighet prövaochröstlängden omsamma
intefrågor skallprövning dessaförsammanträdedenna. Något avav

skriftlig.handläggningenstället skallhållas. l vara
särskildai denfolkbokförda i Sverigeintesvenskar ärDe tas uppsom

skatte-röstlängden skallsärskilda upprättasdenröstlängden. Också av
detföreslårröstlängd sågäller dennadetmyndigheten. När att

och röstläng-f.n. bortfinnsanmälningstörfarandetsärskilda atttassom
finns i detuppgifterdebakgrundställetden i upprättas mot somav

grundfolkbokföringen. Påinomreferensregistretcentrala ettattav
aktuellt adressregisterföra övermöjligtinte detsådant gör att ettsystem

dem. Deröstkort tillautomatiskt sändaintekanutlandssvenskama man
Behovetröstkort.i röstlängdeninnehålletkontrollerakan då inte mot ett

för dennadärföri röstlängden störrestånd ändring ärtillattav
frami längdenutlandssvensk kan begärakategori väljare. En att tas upp

och dennautlandssvensken röströstarföre valdagen. Omtorsdagentill
uppfattasskallföre valdagentorsdagen röstenin till RSVkommer senast
särskildai denfinnsEnsådan begäran. upptagensompersonensom

villröstkort. hanOm röstakan begäraröstlängden postenettatt ut
nämligen hahanSchweiz måstefrånbrevröstaSverige eller etti

röstkort.

valsedelsförsändelseRöstning med

förutsättsfortsättningenibort. OcksåmakeröstningensärskildaDen tas
medröstningen ochbud vid röstasigvill användaväljaredenatt avsom

ipersonligeninställa sigförhindradvalsedelsförsändelse skall attvara
ålder.eller höghandikappgrund sjukdom,vallokal eller posten av

sambo,make ochinklusiveanförvanter,skall vissaLiksom tidigare nära
Även Vibud.vårdare kanväljarensdenbud. ärkunna varasomvara

detdefinition därvårdare närmareföreslår begreppet ersättsatt av en
ochväljarenmellanställs relationenvilka krav påtydligare framgår som

likartatdärmed sättyrkesmässigt ellervårdaren. Den ett gersom
ocksåbud. Menvaraktigt slag skall kunnaväljaren vård varaav mera

biträderväljaren vård sättkaninteden annatmen somanses gesom
bud enligt vårtskall kunnaangelägenheteri personligaväljaren vara

förslag.
särskiltkategori väljareanvänds ofta ärRöstning med bud somav en

otillbörligaskyddar demdärför särskilt viktigtDet är motattutsatt. man
för uppträdauppfyller kravenintepåtryckningar från attpersoner som

uppträderskall kunna kontrollerabud. För att somvem sommansom
påadress ochbudet skall skrivaföreslår vibud att personnummernamn,
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legitimeraför valsedelsförsändelsen. skall också kunnaytterkuvertet Han
ellersig han lämnar valsedelsförsändelsen till röstmottagarennär

förvalförrättaren. gäller f.n. skall ytterkuvertenEnligt de regler som
harvalsedelsñrsändelser inte Vi föreslår de ytterkuvertatt somsparas.

skall hand valförrättarna och hos Valnämndenanvänts, tas sparasom av
valetunder den tid valet gäller. kommer innan detPå så sätt senasteman

laga kraft ha ytterkuvert för val tillgängliga. På dettahar vunnit tvåatt
bud ochkan också i efterhand kontrollera uppträttsätt vem somman som

utreda det hardet kommer då ñnnas bättre förutsättningaratt att om
förekommit vid röstningen.några oegentligheter

Röstning på under valdagenposten

under valdagenVi föreslår den generella röstmottagningen postenatt
bort. möjlighet för väljare från andra kommunerDen ersätts atttas av en

vistas i sin kommuni viss vallokal i kommunen. Denrösta som egenen
han finns iskall dock inte i vallokal däränrösta upptagenannan

riskerar detröstlängd. hänger bl.a. medDetta att attannarssamman man
preliminära fram efter valdagen inte kommerresultatet atttassom

platsdet slutliga resultatet. De på änröstermotsvara amiansom avges
fall ingå i deti nämligen i de flesta inteden vallokalen kanegna

preliminära fram under valnatten.valresultat tassom
kommunNär det gäller de har tagits i såröster emot en amiansom

enligtskall hanteringen i vad gällerdessa stort sett motsvara somav
i den s.k.reglerna för poströstning. Dessa kommer ingåröster att

onsdagsräkningen den kommunala Valnämnden anordnar eftersom
förseptembervalen. De kostnader uppkommer rösternatransportsom av

till kommunal valnämnd skall det allmänna valanslaget.täckasresp. av
förslag omkring milj. krGenom detta beräknar vi kan 7att man spara

i valadministrationen under treårsperiod. Samtidigt kommer de väljareen
befinner sig i kommun hemkommunen bättreän attsom en annan

möjligheter Vallokaler skall hållas för röstning mellanrösta. öppnaatt
08.00 och 20.00 medan röstningen under valdagen endastposten

har skett under sammanlagt timmar.två

Röstning i utlandet

de svenska utlandsmyndig-de väljare vistas i utlandet anordnarFör som
svenska fartygRöstning kan också ske vissaheterna röstmottagning.

utförmedborgarei utrikes fart. Vissa länder inte utländskaattaccepterar
möjligt för svenskaderas territorium. För detvalhandlingar göraatt

valenTyskland och Schweiz vid år 1991medborgare vistades isom
brevröst-därom,kunde de, enligt särskilda bestämmelser rösta genom

väljaren inför vittnenning. Enligt de regler gällde skulle två görasom
vadi ordning sin för motsvarade ibrevröst. Reglerna detta stort sett som

gäller för röstning bud. Väljaren skulle därefter sända brevröstengenom
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med för vanlig brevbefordran till den valnämnd i den kommunposten
där han i röstlängd.upptagenvar

Enligt våra tillâggsdirektiv ingår det i vårt uppdrag närmareatt
undersöka kan utvidga möjligheterna brevrösta. föreslårViattom man
inte någon sådan utökning. För minska risken för brevröst bliratt att en
underkänd föreslår vi däremot mindre ändringar det gäller denär
formella föreskrifterna vid brevröstningen. Andelen underkända
brevröster nämligenär hög vilket, skäl tillär inteett att attanser man
bör brevröstningengöra generell för alla vistas i utlandet. Men detsom

skälet till vi inte vill föreslå sådan utvidgning framförtyngsta åratt en
allt med sådant inte skulle kunnaatt ett system garantera attman
valhandlingen skett under former skyddar väljarnas valhemlighet.som
Brevröstning bör därför enligt meningvår också i fortsättningen vara
förbehållet väljare vistas i länder där det inte formellt möjligtär attsom
anordna röstmottagning vid de svenska utlandsmyndighetema. Tyskland
har förklarat sig villigt tillåta röstning vid utlandsmyndig-attnumera
heter. Mot bakgrund detta föreslår brevröstning från Tysklandattav
slopas.

När det gäller utlandssvenskarnas möjligheter denutöva rösträttatt
de principiellt tillerkända, innebärår förslagvåra beträffande densom

särskilda röstlängden det blir mycket enkelt för dessa väljare bliatt att
i den längden.upptagna

Försöksverksamhet vid valen år 1994

Vi föreslår det vid de ordinarie valen år genomförs1994 vissa försökatt
för effektivisera valförfarandet. föreslårSå det i vissaatt kom-att

och länsstyrelser skall genomföras försök där valsedlar-na räknasmuner
med optiska läsare. Vi föreslår också genomför försök där vissaatt man
kommuner hand den slutliga sammanräkningen och där läns-tar om
styrelsen endast skall de valsedlarpröva bedömts ogiltiga ellersom som

innehåller strykningar och tillägg. Tyngdpunkten det gällernärsom
för den slutliga sammanräkningen skulle i fall flyttasså tillansvaret ner

kommunerna. Ett alternativ bör frågaprövas det iärannat attsom om
riksdagsvalet blir möjligt för den centrala valmyndigheten i stället föratt,
viss länsstyrelse, genomföra den slutliga namnordningen det gällernär
partiernas kandidater.

Vi föreslår också under valen år genomför1994 försök däratt man
kommunerna för den s.k. institutionsröstningen vid sjukhus,tar ansvaret
kriminalvårdsanstalter Enligt nuvarande regler det Postenärm.m. som

för denna röstmottagning, så undantagslöst ägergottansvarar som som
under söndagen före valdagen. En röstmottagningtyprum annan av som

bör underprövas valen år 1994 ambulerandeär röstmottagning,en
inrätta flera röstmottagningsställenisamt och valdistrikt.att ett samma
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Kostnader besparingaroch

förslagAv våra innebär förslaget slopa poströstningen valdagenatt
och den sänkta gratiskvoten vid beställning valsedlar de störstaav
besparingarna.

I 1991 års penningvärde innebär förslagvårt slopa poströstningenatt
på valdagen kostnadssänkning med 8,4 milj. kr. Samtidigt innebären
förslaget det uppkommer vissa merkostnader för kommunerna och föratt
det valmaterial måste fram med sammanlagt milj. kr.ltasnya som ca
Detta förslag innebär således besparing milj.7 kr.en ca

förslagVårt minskat antal gratis valsedlar för partierna leder tillom
kostnadsänkning för med 9,8 milj. kr.statenen ca
Vissa våra övriga förslag innebär också mindre besparingar. Såav

beräknar vi förslagvårt de allmänna och särskilda röstlängdernaatt om
och röstkorten kommer leda till besparingar i storlekordningen milj.2att
för treårsperiod. När det skall tillämpas första gångensystemeten nya
krävs det dock informationsinsaterna kring detta ökar. Vi har beräknatatt
denna kostnadsökning till milj.lca

slopaAtt de särskilda innerkuverten innebär också kan sänkaatt man
valkostnadema. Vi beräknar nettobesparingen för detta vidatt stannar
omkring 0,5 milj. kr.

förslagVårt inrätta regionala valnämnder kommer ocksåatt attom
skapa ökat inforrnationsbehov. Vi har uppskattat denna engångskost-ett
nad till 0,5 milj. kr. I fråga ersättning till de regionala Valnämn-om
demas ledamöter utgår vi ifrån dessa kostnader i kommeratt stort sett

de kostnader uppkommer i den nuvarande regionalaatt motsvara som
organisationen. Förslaget regionala valnämnder innebär detattom
kommer finnas förutsättningar för samlad överblick vilkaatt överen
kostnader uppkommer i valadministrationen regional nivå. Påsom
längre sikt kan det innebära kan sänka de valadministrativaatt man
kostnaderna regional nivå.

Sammantaget kan våra förslag besparingar omkring 19 milj. krge
vilket omkring 5 % de totala kostnaderna för 1991motsvarar års val.av
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till1 Förslag
ändring i 1972620Lag vallagenom

1972620Härigenom föreskrivs i fråga vallagenom
dels kap.4 10, 17 och 21 §§ kap. och §§ skall11 1 2att samt

upphöra gälla,att
dels atti kap. kap.3 2 och 12 §§, kap. 5 kap.1 11 3 6 8

och §§, 6 kap. 7 och kap.10 10 §§, 14 9 -11,17,18 och1a a-
20 23 §§ 15 kap. ordet länsstyrelsen i olika böjningsformer2 §samt-

formskall bytas regionala Valnämnden i motsvarandeut mot
delsatt2kap. 3kap. 2-5 4kap.3 §§, 1-4, 7,9,11-16,18

0ch20§§,6kap.5-7§§,7kap.1-3§§, 8 kap. 3,5 -9och
15 §§, kap kap.9 1 10 13 och §§, kap.14 11 3 6-
aoch7-9 12kap.§§, -4 §§, 13 kap. -11§§,14kap.40ch8§§,l 3
15 kap. och4 7 §§ rubrikerna till och kap. skall10 12 hasamt att
följande lydelse,

dels det i lagen införasskall fyra paragrafer, kap. 21 10att nya a
kap. 6 b och följande6 6 §§, lydelse.a, c av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

lkap.
2a§

I varje skall det finnasregion en
regional valnämnd. Indelningen i

bestämsregioner regeringen.av
En regional valnämnd skall

bestå fem ledamöter.minstav
Dessa ledamöter väljs lands-av
tingsfitllmäktige ejier ordi-varje

val.narie Valbar till nämnden är
den kan väljas ledamottillsom
eller enligt kap. och4 5ersättare

kommunallagen6 §§ 1991900.

Lagen omtryckt 199195.

2 Senaste lydelse kap.2 7 § 19911654, kap.2 8 § 19911654, 5 kap.av
8 § 19911654, 5 kap. 10 § 19911654, kap. 19911654,1414 3 § kap.
17 § 19911654, kap.14 18 § 19911654, 14 kap. 22 § 19911654, 14a
kap. 23 § 19911654, 15 kap. 2 § 19911654.
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

de ledamöterUtöver sägssom
andra stycketi regeringenutser

val ordföran-efter ordinarievarje
andra ledamöterde och två i

nämnden.
Länsstyrelse och skattemyndig-

het skall lämna denregioneninom
regionala biträdeValnämnden i

verksamhet nämnden harden som
enligt denna lag.

kap.2
3§l

avVid tillämpning beräknas Vid tillämpning2§ 2 § beräknasav
antalet röstberättigade grundval antalet röstberättigade grundvalpå på

skattemyndighetens personband uppgifterna folkbokföringeniav av
den november föregående den föregåendel år. l november år.
Vid beräkningen Vid beräkningenröst- röst-anses som anses som
berättigad varje svensk medborga- berättigad varje svensk medborga-

fyllt eller under fyllt eller undersomre senare re som senare
kalenderåret fyller kalenderåret fyllerår. år.arton arton

3 kap.
2§2

frågaI Valnämnden gäller vad I fråga den kommunala val-om om
föreskrivet inämnderär nämnden gäller vad före-ärsom om som

kommunallagen skrivet1991900 nämnder i kommunal-om
lagen 1991900

ändring i den kommunalaOm indelningen innebär atten en ny
kommun bildas, skall indelningsdelegerade möjligt under åretsnarast
innan indelningsåndringen träder i kraft välja ledamöter ioch ersättare
valnämnd för tiden före ikraftträdandet.

1Senaste lydelse 1991490.

2 Senaste lydelse 19911654.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3§

ÄrindeladVarje kommun i valdistrikt. kommun indelad iär Valkretsar
för val kommunfullmäktige, skall varje sådan valkrets bilda ellerettav
flera valdistrikt.

Valdistrikt bör omfatta 500l 200 röstberättigade. Endastl om-
särskilda skäl föranleder det, får valdistrikt omfatta ellerl 800änmer
mindre 300 röstberättigade.än

Länsstyrelsen beslutar regionalaDen Valnämndenom
kommuns indelning i valdistrikt beslutar kommunspå indelning iom
förslag fullmäktige valdistrikt förslagi kommu- på fullmäkti-av av

Det åligger kommun i kommunen. I beslutet skallattnen. ge
under föreår år då ordi-närmast den regionala Valnämnden särskilt
narie val till riksdagen skall vilket valdistriktäga i kommu-iange

indelningen. Om det väljare frånöver andra kom-rum se somnen
fårpåkallat länsstyrelsen själv- skall kunnaär Full-rösta.muner

besluta indelningen i mäktige skall förslag tilli sittmant om
valdistrikt sedan fullmäktige i indelning valdistrikti vilkaiange

valdistriktkommunen har beretts tillfälle sådan börröstningatt
sig. anordnas. åligger kommunDetyttra att

Beslut indelning i valdistrikt under föreår år då ordi-närmastom
skall meddelas narie val till riksdagenmånad skall ägasenast en
före ingången det indelningen.år under Om detöverav rum se
vilket beslutet skall iträda till- påkallat får den regionala val-är
ämpning. Regeringen eller nämnden självmant besluta in-amian om
myndighet beslutar änd- delningen i valdistrikt och vilketisom om
ring i rikets indelning i landsting valdistrikt väljare från andra
eller kommuner kan dock vid kommuner skall kunna rösta.
behov bestämma beslut Innan nämnden fattar sådantatt ettom
indelning i valdistrikt får meddelas beslut skall fullmäktige i kom-

Länsstyrelsen skall ha beretts tillfälle att yttrasenare. ome- munen
kungöradelbart sådana beslut i sig.

ortstidning inom valdistrikten. Beslut indelning i valdistriktom
skall meddelas månadsenast en
före ingången det underårav
vilket beslutet skall träda i till-
ämpning. Regeringen eller annan
myndighet beslutar änd-som om
ring i rikets indelning i landsting
eller kommuner kan dock vid
behov bestämma beslutatt om
indelning i valdistrikt får meddelas

regionala valnämndenDensenare.

Senaste lydelse 19911654.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

skall omedelbart kungöra sådana
beslut i ortstidning inom valdi-
strikten.

4§

Når val enligt denna lag skall för- När val enligt denna lag skall för-
Valnämnden förrättas, varje den kommunalarättas, val-utser utser

valdistrikt minst fyra nämnden för varje valdistriktattpersoner
på valdagen tjänstgöra val- minst fyra valda-påattsom personer
förrättare i distriktet. Bland de tjänstgöra valförrättare igen som
utsedda förordnar nämnden distriktet. Bland de för-utseddaatten

ordförande och ordnar nämnden ord-att attvara en vara en vara
för ordföranden.ersättare förande och ersättareatten vara

för ordföranden.
Vid röstningen skall minst valförrättarna, däribland ordförandentre av

eller hans ersättare, närvarande.vara

Var och Valbar till leda-år Var och valbar till leda-ären som en som
i Valnämnden skyldigär i den kommunalamot Valnämndenatt mot

uppdrag valförrätta-mottaga skyldigär uppdragatt mottagasom
han har giltigt hinder. valförrättare, han inte harre, om som om

giltigt hinder.

4 kap.

Allmän röstlängd årligenupprättas Allmän röstlängd årligenupprättas
för varje valdistrikt Skattemyn- för varje valdistrikt Skattemyn-av av
digheten. Längden skall digheten. Längden skallvara vara
upprättad den 20 juni upprättad den 15 juli.senast Usenast t -.

sknfi röstlängden varje årgörsav
då ordinarie val till riksdagen och
val helai riket landstingsleda-av

och kommunfullmäktigemöter
skall hållas. Sådan utsknji skall
också inför val ellergöras extra
inför folkomröstning hållssom
under andra år.
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2§

allmän röstlängd svensk allmän röstlängd svenskI Itas tas uppupp
julimedborgare den enligt medborgare denl juni J ärsom som

folkbokförd i valdistriktet ochskattemyndighetens persanband är som
denhar fyllt eller förefolkbokförd i valdistriktet och l septem-som

har fyllt före åreller den ber det röstlängdenl upprättasseptem-
beslutadber det röstlängden fyller sjuttonår år. Omupprättas en

ändring i den kommunala indel-fyller sjutton år. Om beslutaden
skall träda kraftändring i den kommunala indel- ningen i vid

ningen skall träda i kraft vid följande årsskifte, i längdentas
följande årsskifte, i längden skall folkbok-dentas upp som vara

förd i distriktetden skall folkbok- enligt denupp som vara nya
förd distriktet indelningen.i enligt den nya
indelningen. Under förutsättningarde isom

Under de förutsättningar förstai stycket för svenskasom anges
första stycket för medborgare i röstlängdensvenska tasanges upp

de utlänningarmedborgare i röstlängden har varitäventas somupp
folkbokfördade utlänningar enligt i riket den läven novem-som

skattemyndighetens personband ber de föreåren val-närmasttre
har varit folkbokförda i riket den året.

november del åren närmasttre
före valåret.

fylltFör den aderton den september det röstlängdenår årlsom
antecknas den dag då han blir röstberättigad.upprättas

utlänningarFör antecknas föreligger vid val tillrösträttatt
riksdagen.

3§

Allmän röstlängd skall fram- Allmän röstlängd skall hållasvara
lagd för granskning hos skatte- tillgänglig för granskning hos
myndigheten varje vardag med Skattemyndigheten varje vardag
undantag lördag under tiden med undantag lördag underav av
den 26 juni 15 juli eller, tiden den juli16 25 augustiom- -
sistnämnda dag lördag eller eller, sistnämnda dagär ären om en
söndag, till och med lördag eller söndag, till ochnärmast med
följande måndag. följande måndag.närmast

Länsstyrelsen får bestämma att
röstlängden skall framlagdvara

för granskning påäven annat
ställe hos skattemyndigheten.än

l Senaste lydelse 1991490.



Författningsförslag SOU 199210826

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

4§

allmän allmänDen röst- Den röst-att attanser som ansersom
felaktig det felaktiglängd han längd på så hanär i äratt sätt att

oriktigt uteslutits från eller oriktigt uteslutits från ellerrösträtt rösträtt
oriktigt han röstlängdenupptagits tagits iatt attannan som upp

röstberättigad får den för valdistrikt det där15 änsenast ett annat
juli skriftligen folkbokfördframställa anmärk- han eller någonär att

uppgift beträffandelängden hos länsstyrel- honomning mot annan
oriktig får denDen omständigheten 25är senastattsen. augus-
skriftligen begära uppgiftenröstlängd förnågon tagits i attupp

valdistrikt han sig rättas.änannat anser
tillhöra Omständigheter inträffatgrund förutgör soman-
märkning längden. efter den juli får ligga till1 intemot

Anmärkning för grund för rättelse.göres sentsom
till rättelseprövning. Frågor prövasupptages om av

Skattemyndigheten.anmärkning framställts Ett beslutHar i om
rättelse skalltid enligt förasnågons in irätt rösträttmot genast

längden, skall länsstyrelsen röstlängden.genast
underrätta denne innehållet iom
anmärkningshandlingen samt om
tid och plats för prövning av an-
märkningen.

6§

Länsstyrelsens beslut Skattemyndighetens beslut ärendeiöver an-
märkning allmän röstlängd får rättelse enligt får överkla-4 §mot om
överklagas endast i samband med endast i samband med över-gas
överklagande det vidval vilket klagande det val vid vilket be-av av

harbeslutet gällt. I sådant slutet har gällt. I sådant ärendeett ett
fårärende endast bevis har får bevisendast har företettssom som

företetts länsstyrelsenhos åbero- hos Skattemyndigheten åberopas.
pas.

7§

Allmän röstlängd gäller från och Allmän röstlängd gäller från och
med den september det1 år med den september detröst- l år röst-
längden till och med den längden till och med denupprättas upprättas
31 augusti påföljande augusti påföljandeår, 31 år, inteom om

följer eller följer8 9 9annat annatav av
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9§

allmän röstlängd iHar någon del Har allmän röstlängd i någon del
förklarats felaktig grundpå förklarats felaktig på grundav av

har ñrtstalan i samband med talan har förts i samband medsom som
överklagande val, skall överklagande val, skallett ettav av
länsstyrelsen längden i enlig- Skattemyndighetenrätta längden irätta

förklaringen.het med enlighet med förklaringen.

11

Svensk medborgare Svensk medborgareär inte ärsom som
bosatt i riket har vid val bosatt irösträtt riket har vidrösträtt val
till riksdagen, han varit folk- till riksdagen, han varit folk-om om
bokförd här någon och hargång bokförd här någon gång och har
uppnått ålderårs på uppnått års ålderarton påsenast arton senast
valdagen. valdagen.

Svensk medborgare skall Svensk medborgare skallanses anses
bosatt riket, han enligt bosatt riket, hanutom inte ärutomom om
skattemyndighetens personband folkbokförd här.

folkbokförd här.är

l2§

Särskild röstlängd för val till riks- Särskild röstlängd för val till riks-
dagen årligen förupprättas varje dagen årligen förupprättas varje
valkrets centrala valmyndig- valkrets skattemyndigheten.av av
heten. Längden skall I särskild röstlängd dentasvara upp- upp
rättad den 20 juni. den juli har1 enligtrösträttsenast som

ÄvenI särskild röstlängd 11 den den juli1upptas, som
efter ansökan, den den 1juni fylltinte år i denarton tassom upp
har enligt Underrösträtt 11 år särskilda röstlängden, han fylltom
då ordinarie val till riksdagen eller före den septemberl det år

längdeni röstlängden fyller sjuttonäger upprättastas ävenrum upp,
ansökan, den har tagits denår. För fylltinte ârutan som artonsom

särskildi röstlängd för det den 1 september det år röstläng-upp
föregående hanåret, den antecknas dennärmast upprättas dagom

fortfarande har enligt då han blir röstberättigad.rösträtt
Även denI] den juni1 Längden skall upprättadsom vara

fyllt aderton år i den den juli.15tas senastupp
särskilda röstlängden, han fylltom

l Senaste lydelse 1991490.
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denidet Den varitseptember åreller före den l upptagensom
vidsärskilda röstlängden deröstlängden fyller sjuttonupprättas tre

valenordinarie intehinderoch det iinteår möter senaste men
vid någotFör fyllt ader- sindenövrigt. utövat rösträtt avsom

dendem, skall iinteseptember detden årår l tas uppton
särskilda röstlängden.röstlängden antecknasupprättas

röstberättigad.då han blirden dag
anmärkningsärendeFramgår i

någon upphört röst-attatt vara
grundberättigad på omstän-av

intrafat denefterdighet 1som
hanskall ijuni, upptagenvara

särskild röstlängd.

l3§

särskilda röstläng-bli särskild Utskrift denAnsökan iatt upptagen av
ordi-den skall år dåskriftligen hos varjeröstlängd görasgörs

valmyndigheten val till riksdagen skall hål-nariecentrala senast
skall ocksålas. Sådan utskriftansökningshandling-den I1 juni.

eller införheder och inför valsökandenskall på göras extraen
hålls underhan svensk folkomröstningförsäkra ärattsamvete som

skall andramedborgare. Försäkran år.vara
röstläng-åravgiven samma som

Ansökanden görsupprättas. som
försäkraneller saknarför sent

tillhar intesagts tasnu uppsom
prövning.

skallBlanketter till ansökan
hos centralafinnas tillgängliga

svenskvalmyndigheten hossamt
svenskbeskickning och annan

utlandsmyndighet centralasom
valmyndigheten bestämmer.

§14

särskildiskallansökan bli DenBeslut upptagasöver att somupp-
uppföres i röstlängdensärskild röstlängd med- röstlängditagen

valkrets där handelas det kan ske. för denså senastsnart
folkbokförd.varit

lydelse 1991490Senaste
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Den skall i sär-upptagassom
skild röstlängd uppföres i röst-
längden för den valkrets där han

folkbokförd.varitsenast
Bifalles ansökan bliattom

särskildi röstlängd,upptagen
skall centrala valmyndigheten

underrätta sökandengenast om
beslutet. beslutetI skall tidanges
och plats för prövning anmärk-av
ning.

15§

röstlängdenSå har särskildaDen röstlängden skallsnart upp-
sänds den till länsstyrelsen hållas tillgänglig förrättats, granskning

deti län till vilket valkretsen hör. hos skattemyndigheten varje var-
Hos länsstyrelsen skall röstläng- dag med undantag lördag underav
den framlagd för granskning tiden den juli16 25 augustivara -
varje vardag med undantag eller, sistnämnda dag ärav om en
lördag under tiden den 26 juni lördag eller söndag, till och med-
15 juli eller, sistnämnda dag följandenärmast måndag.om

lördag ellerär söndag, till ochen
med följandenärmast måndag.

l6§

Den vill ändring skall Den den juli harIatt rösträttsom som
i särskild röstlängd får enligt 11 § blivitgöras intemen upp-

den juli15 skriftligen den särskildai röstlängden,senast tagen
ställa anmärkning röstlängden skall den längdenimot tas upp .om
hos länsstyrelsen. han torsdagen före valda-senast

Anmärkning för skrzftligen begär det hosgöres sentsom gen
till prövning. centrala valmyndigheten.upptages Avger

Har anmärkning framställts i någon hos utlandsmyn-rösten
tid någons enligt dighet ellerrätt fartyg ochpåmot rösträtt rösten

längden, skall länsstyrelsen kommer till centrala valmyndig-genast
underrätta denne innehållet heteni torsdagen före val-senastom
anmärkningshandlingen dagen skall den avgivnasamt röstenom
tid och plats för prövning sådan begäran.av an- varaanses en
märkningen.
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Beslutar den centrala valmyn-
skalldigheten någon iatt tas upp

röstlängden skallden särskilda
föraskattemyndigheten ingenast

längden.beslutet i

18§

valmyndighetenscentralaLänsstyrelsens beslut Denöver an-
röstlängd beslut ärenden 16 §märkning särskild i isägsmot som

får överklagas endast i sambandfår överklagas endast i samband
val viddet val vid med överklagande detmed överklagande avav

gällt. vilket beslutet har gällt. Ivilket beslutet har I ettett
får bevisfår bevis sådant ärende endastsådant ärende endast somsom

länsstyrelsen företetts centrala valmyn-har företetts hos har hos
digheten åberopas.åberopas.

deli del röstlängden i någonHar röstlängden någon Har
förklarats felaktig grund felaktig grundförklarats påav av

i första stycket,talan talan i första stycket,som avses som avses
skall länsstyrelsen längden i skattemyndighetenskallrätta rätta
enlighet med förklaringen. förklaring-längden i enlighet med

en.

20§

skall särskildval skall särskild valNär När ägeräger rum,rum,
vallo-röstlängd tillgänglig i vallo- röstlängd tillgänglig ivara vara

för valdistriktkalen för det valdistrikt läns- kalen det re-somsom
styrelsen Beslut här- gionala Valnämnden bestämmer.bestämmer.

meddelas anmärk-vidsenastom
ningssanzmanträdet och antecknas

röstlängden.på

kap.6
5§

ifråga parti, i fråga parti, deltarI deltar lett ettom om somsom
riksdagsval och vid riksdagsval och vidnågot något avsom av som
de riksdagsvalen riksdagsvalen hartvå har de tvåsenaste senaste
fått eller vid det förestående vid förestående valetvalet fått eller det
får fårän rösterna än rösternaprocent procentmer en av mer en av
i hela landet, för i hela landet, förstaten statensvarar svarar
kostnaden för blanketter till val- kostnaden för blanketter till val-
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sedlar till antalett sedlar till antalmotsvararsom ett motsvararsom
fyra gånger antalet röstberättigade gång antalet röstberättigade ien
i valkretsen. Detta gäller även valkretsen femjämte gångerett an-
parti ha uppnått denutan att taletsom fåttpartietröster isom
angivna röstandelen ellerär valkretsen föregåendei val Dettage- .det förestående valet blir gäller ävennom partiett utan attsom
representerat riksdagen. ha denuppnått angivna röstande-

I fråga parti, deltager len ellerär det föreståendeom som genom
i val landstingsledamöter eller valet blirav i riksda-representerat
kommunfullmäktige och ärsom gen.
eller det förestående valet I fråga parti,genom deltagerom som
blir representerati den församling i val landstingsledamöter ellerav
valet gäller, statsverket för kommunfullmäktige ochsvarar ärsom
kostnaden för blanketter till val- eller det förestående valetgenom
sedlar till antalett blirmotsvarar i den församlingsom representerat

fyra gånger antalet röstberättigade valet gäller, statsverket försvarar
i valet. kostnaden för blanketter till val-

Vid tillämpning första och sedlar till antalav ett motsvararsom
andra styckena beräknas antalet gång antalet röstberättigade ien
röstberättigade på grundval valet jämte fem gånger antaletav

till mantalslängdernastammarna paniet fått föregåen-röster isom
för året. de val

.
Vid tillämpning första ochav

andra styckena beräknas antalet
röstberättigade på grundval av
uppgifterna folkbokföringeni den
1 november föregående år.

Har blanketter till valsedlar be- Har blanketter till valsedlar be-
talats i förskott och har valsed- talats i förskott och har valsed-
lama föranvänts parti enligt lama föranvänts parti enligtsom som
5 § berättigatär valsedels- 5 § berättigatatt är valsedels-att
blanketter kostnadsfritt vid valet, blanketter kostnadsfritt vid valet,
skall förskottet återbetalas i den skall förskottet återbetalas i den
mån antalet valsedlar partiet mån antalet valsedlar partietsom som
får kostnadsfritt därigenom får kostnadsfritt därigenom inte
kommer överstiga, frågaiatt kommer i valvarje överstigaattom
val till riksdagen fyra gånger det antal valsedlar i 5 §sägssom
antalet röstberättigadei valkretsen första och andra styckena. Belopp
och frågai val fyra återbetalasannat tillställsom partietsom
gånger antalet röstberättigade vid har erlagt för-oavsett vem som
valet. Antalet röstberättigade skottet.
beräknas på grundval stom-av
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förmantalslängdematillmama
återbetalasBeloppåret. som

partiettillstålls oavsett somvem
förskottet.erlagthar

7§

särskildvalmyndighetencentralaförserbegär det, utanbeställarenOm
kandidatnamnpaitibeteckning,med samtvalsedelsblanketternaersättning

valbeteckningar.ochvalkrets-
fårvalmyndighetenCentralafårvalmyndighetenCentrala

ochvalsedelsblanketterförseochvalsedelsblanketterförse
beteckningsärskildmedvalsedlarellersijfer-särskildvalsedlar med

räkningenunderlättaförlisttypbeteck-bakstavsbeteckning avatt
dem.ning.

7 kap.
l§

centralai den månskall,Vid valcentralaskall, i den månVid val
förordnarvalmyndigheten inteförordnarvalmyndigheten an-

enligtochförenligtför och annat, somnat, envaren somvar
röstlängd ärallmängällanderöstberätti-röstlängdgällande är

valetröstberättigad vid upprättasröstkortvid valetgad upprättas
denuppgiftermedröstberätti- röstkortuppgifter denmed omom

skallRöstkortetröstberättigade.skall dessutomRöstkortetgade.
uppgifterinnehållatill dessutomvaletuppgifterinnehålla omom

röstbe-för dentill ledningvaletröstberättigade.för denledning
rättigade.röstberättigad harFör som

röstberättigadFörröstkort äradresskänd upprättas upp-som
röstlängdensärskildadenibegär det.endast han tagenom
adresskändhareller inte upp-

hanendaströstkorträttas om
det.begär

2§

skattemyn-Röstkort upprättasför denRöstlsort upprättas är avsom
digheten.röstlängdallmäniupptagen av

riksdagenordinarie val tillVidför denochSkattemyndigheten
landstings-riketval i helaochsärskildi röst- avär upptagensom

kommunfullmäktigeledamöterochlänsstyrelsen.längd av
till desändasröstkortenskall
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Vid ordinarie val till riksdagen röstberättigade dagar45senast
och i hela riketval landstings- ñre valdagen. Vid val skallannatav

kommunfullmäktigeledamöter och röstkorten sändas till de röstbe-
skall röstkorten sändas till de rättigade dagar före16senast
röstberättigade dagar30 valdagen.senast
före valdagen. Vid val skallannat
röstkorten sändas till de röstbe-
rättigade 16 dagar ñresenast
valdagen.

För val samtidigtäger röstkort.upprättas gemensamtsom rum

3§l

Har röstberättigad förlorat sitt röstkort eller har röstkortet kommit ho-
tillhanda, han berättigad efter framställningär duplett-att ettnom

röstkort.
Framställning duplettröst- Framställning duplettröst-om om

kort hos den myndighet kort hos skattemyndigheten.göres görssom
enligt har2 § Duplettröstkort får lämnasinteupprätta röst-att ut
kortet. Duplettröstkort får dagen före valdagen.änsenare
lämnas dagen före Vid framställningenän skall sökan-ut senare
valdagen. Vid framställningen den sitt fullständigauppge namn
skall sökanden ochuppge personnummer.

sitt fullständiga och Motsvarande gäller frågainamn om
röstkort till röstberättigadesamtpersonnummer som

hemvistisitt den där han dentagits i särskildaort röst-upp
uppförd allmäni röstlängd längden ochär andra röstberättigade

eller, han uppförd särskild önskari röstkort innan röst-ärom som
röstlängd, hemvistet den korten bliviti i översända till deort
riket där han folkbok- röstberättigade.senast var

förd. Röstkort får lämnas föreinte ut
Första och andra styckena den juli.15äger

motsvarande tillämpning, denom
röstberättigade önskar röstkort
innan röstkorten blivit översända
till de röstberättigade. fårRöstkort
dock icke utlämnas deninnan
röstlängd skall gälla vid valetsom
kommit till stånd enligt kap. 54
eller I 7

l Senaste lydelse 1991490.
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kap.8

valdagen i vallo-i vallo- Röstning skerRöstning sker valdagen
väl-för valdistrikt därför valdistrikt där väl- kalen detkalen det

röstlängd.ii röstlångd. jarenjaren ärâr upptagenupptagen
Röstberättigad, grundRöstberättigad, grund påsom avavsom

riket ellerriket eller vistelse påvistelse utomutom annanannan
skälriket ellerriket eller skål inominom annatortort annat avav

förhindradfinner sigfinner sig förhindrad röstarösta attatt varavara
i vallokalen för detför det valdagenvaldagen i vallokalen påpå

han ihan i valdistrikt därvaldistrikt där ärår upptagenupptagen
röstlängd, får vallokalfår postkontor i iröstlängd, röstarösta

utlands- postkontorinom riket, hos svensk kommun,annan
myndighet eller svenskt fartyg riket, hos svensk utlands-på inom

fart. fartygi utrikes myndighet eller svensktpå
flera samti-Om val i utrikes fart.äger rum

samti-digt, skall väljare Om flera valröstar ägersom rum
utlandsmyndighetpostkontor, hos digt, skall väljare iröstarsom

eller fartyg vid ochpå vallokal kommun, påiett post-samma annan
tillfälle isinutöva rösträtt kontor, hos utlandsmyndighet ellersamt-
liga val han vill deltaga fartyg vid till-ochpå ettsom samma

sin i samtligafälle utöva rösträtt
han vill deltagaval som

3§

medföraVäljare bör vid röstning i vallokal sitt röstkort.
Röstning hos Röstning vallokalpostkontor, i i annan

utlandsmyndighet eller fartyg kommun, postkontor, hos ut-
fartyg fårfår icke ske röstkortet landsmyndighet ellerutan att

avlåmnas. Väljare vill röstkortetrösta skeinte utan attsom av-
hos utlandsmyndighet eller lämnas. Väljare vill hosröstasom
fartyg får dock stället för fartygi utlandsmyndighet elleratt
avlämna röstkort förete giltigt får dock röstkortrösta attutan
svenskt Vidare får väljare avlämnas han visarpass. upp enom

innehar sjafartsbok eller dågiltig identitetshandling. I fallsom
giltig identitetshandling väljaren avlämnar röstkortinteannan
fartyg röstkortpå skall röstmottagaren upprättarösta ettutan att

avlämnas. fall för honom.l då väljaren adresskort
avlämnar röstkort skall röstmotta-

adresskort förupprätta ettgaren
honom.
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5§

Vid röstning på postkontor, hos Vid röstning vallokali i annan
utlandsmyndighet eller fartyg kommun, på postkontor, hos ut-
lägger vâljaren för varje val in sin landsmyndighet eller fartyg
valsedel i valkuvert och lämnar lägger våljaren förett varje val in sin
kuverten till röstmottagaren. valsedel i valkuvert och lämnarett
Denne lägger in kuvert kuverten till röstmottagaren. Vidmottagna
tillsammans med väl jarens röstkort vallokalröstning i kom-i annan
eller adresskort i fönsterkuvert lämnasett kuverten till valförrät-mun

tillslutes.som taren.
Mottagna kuvert läggs tillsam-

med väljarens röstkort ellermans
adresskort i fönsterkuvertett som
tillslutes.

6§

Har röstning skett postkontor, Har röstning skett vallokali i
sänder iordning- kommun ellerröstmottagaren postkon-påannan
ställda fönsterkuvert till veder- sänds iordningställda fön-tor,
börande valnåmnd. Har röstning sterkuvert till vederbörande kom-
skett hos utlandsmyndighet eller munala valnåmnd. Har röstning

fartyg,på sänder skett hosröstrnottagaren utlandsmyndighet eller
iordningställda fönsterkuvert till fartyg, sänds iordningställda
centrala valmyndigheten. fönsterkuvert till centrala valmyn-

digheten.

7§

Vid röstning med valsedelsför- Vid röstning med valsedelsför-
sändelse lägger väljaren för varje såndelse lägger väljaren för varje
val sin valsedel i innerku- val in sin valsedel i valkuvert.ett ett

Iordningstållda kuvert läggs Iordningstållda kuvert läggs där-vert.
därefter i ytterkuvert för efter i ytterkuvert för valse-ett ett
valsedelsförsändelse tillsluts. delsförsändelse tillsluts. Dettasom som
Detta lämnas bud till val- lämnas bud eller lantbrev-genom genom
förrättaren eller bärareröstmottagaren. till valförrättaren eller

Avlämnas valsedelsförsändelse röstmottagaren.
i vallokal, valförrättarenöppnar Avlämnas valsedelsförsändelse
ytterkuvenet och lägger de in- i den därvallokal väljaren finns
nerkuvert väljaren iordning- röstlângd,i öppnarupptagensom
ställt i valuma. valñrråttaren ytterkuvertet och
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väljarenvalkuvertdevalsedelsförsändelse läggerAvlämnas som
i valuma.utlands- ordninghos ipostkontor, gjortpå ett en

valsedelsförsändelsefartyg, Avlämnasmyndighet eller ett
kommun, påvallokalñrsän- ilägger in iröstmottagaren annanen

utlands-postkontor, hosmed väljarensdelsen tillsammans ett en
fartyg,ellerde myndighet påi fönsterkuvert. Iröstkort ettett

tillsammansandra försändelseni kap. 8 § läggsfall 11avsessom
föns-röstkort ii fönst- väljarensadresskortet medstycket läggs ett

för röstkortet. fall i lli stället I deerkuvertet terkuvert. avsessom
därefterbehandlas andra stycket läggsFönsterkuvertet kap. 8§ a-

ii fönsterkuvertetdresskorteti 6angessom
Fönsterku-stället för röstkortet.

därefterbehandlasvenet som
i 6anges

8§

försorg.valmyndighetenscentralatillhandahålles endastKuvert genom
utformadeValkuvert skalloch innerkuvert förValkuvert vara
färgen påsådantvalsedelsförsändelse skall så på sätt attettvara

väljaren lagtden valsedel iinnelig-beskajfade färgenatt som
valhem-kuvertet kangande valsedel kan iakttagas attutanutan ses

avslöjas.lighetenvalhemligheten rojes.att

9§

till-och fönsterkuverttillställsvalnämnder och ValkuvertValkuvert
Fönsterkuvert kommunala valnämnder ochställsröstmottagare. som

tillställsi 5 § röstmottagare.röstmottagare.avses
endast ytterkuvert förValkuvert får lämnas Valkuvert ochut

valsedelsförsändelse skall i tidsamband med Inner- godi röstning.
valet finnas tillgängligañr valsedelsför- föreoch ytterkuvert

den kommunalasändelse skall i god tid före valet hos val-
finnas tillgängliga nämnden och hos de åtpersoner

uppdragithos Valnämnden och hos de vilka nämnden har att
vilka nämnden har väljarna till handa i sådant hän-åtpersoner

tilluppdragit väljarna handa seende,att
i sådant hänseende, postkontor hos2. på samt

hospostkontor lantbrevbärare valse-på samt tar emotsom
lantbrevbärare valse- delsförsändelser,tar emotsom
delsförsåndelser, utlandsmyndigheter ochhos

skallfartyg där röstning äga
rum.
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hos utlandsmyndigheter3. och Valkuvert och ytterkuvert för
fartyg därpå röstning skall valsedelsförsändelseäga skall dess-

begäran kostnadsfrittutomrum.
Inner- och ytterkuvert för tillhandahållas parti vid någotsom

valsedelsförsändelse skall dess- de två riksdagsvalensenasteav
begäran kostnadsfritt har fåttutom än procentmer en av

tillhandahållas parti vid något i hela landet.rösternasom
de två riksdagsvalensenasteav

har fått än procentmer en av
i hela landet.rösterna

15§

Åtgärd Åtgärdeller anordning det eller anordning detsom som
enligt denna lag åligger kommun, enligt denna lag åligger kommun,
valnämnd eller valförrättare kommunal valnåmnd eller valför-att
vidtaga eller ombesörja bekostas rättare vidtaga eller ombesörjaatt

kommunen. bekostas kommunen.av av

9kap
1§

Vallokal skall hållas föröppen röstning mellan klockan och8 20.
Centrala valmyndigheten får bestämma vallokalen i visst valdistriktatt
skall för röstningöppen kortare tid detän kansagts,vara antagasnu om

väljarna likväl har tillfredsställande möjligheteratt sinutöva rösträtt.att
Väljare från andra kommuner

skall kunna i minst vallo-rösta en
kal i kommun.varje

10 Särskildakap. bestämmelser röstning på postkontor, Vallokaliom
i kommun, hos utlandsmyndighet och på fartygannan

1§

Vid ordinarie val till riksdagen Vid ordinarie val till riksdagen
och val i hela riket landstings- och val i hela riket landstings-av av
ledamöter och kommunfullmäktige ledamöter kommunfullmäktige
får röstning ske varje får röstning ske på varjepost- post-
kontor inom riket från och med kontor inom riket från och med
den tjugofjårde dagen före valda- den tjugofjärde dagen före valda-

till och med valdagen. Vid till och med dagen före valda-gen gen
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Vid andra val får röstningfår röstning påandra val post- gen.
ske från och med denfrån och med den postkontorkontor ske

tionde dagen före valdagen till ochtionde dagen före valdagen till och
med valdagen. med dagen före valdagen.

fall framgårröstning postkontor kan begränsas i vissa 2påAtt av

2§

Röstning postkontor Röstning postkontoräger på ägerrum rum
under tid då postkontoret under tid då postkontoretär öppet år öppet
för allmänheten. förslag för allmänheten.På På förslagav av
postverket får centrala valmyn- postverket får centrala valmyn-
digheten begränsa den tid dighetendå begränsa den tid då
röstning får ske postkontor förepå röstning får ske. Röstning skall
valdagen. dockRöstning skall dock alltid kunna underäga rum
alltid minstkunna under minst timme varje dag dåäga enrum

timme varje dag då postkontoret för allmän-postkonto- är öppeten
för allmänheten. heten.är öppet Påret

valdagen skall postkontor vara
för röstmottagning minstöppet en

timme före klockan ochII minst
timme efter klockan 15. Viden

sådana val landstingsledamäterav
och kommunfullmäktige som
omfattar hela riket får dock cen-
trala valmyndigheten bestämma att

skallröstmottagning anordnas
valdagen.pá
Finns det särskilda skål, får centrala valmyndigheten förslag av

postverket bestämma röstmottagning skall anordnas endast vissaatt
postkontor. Vid val till riksdagen och vid sådana val landstingsleda-av

ellermöter kommunfullmäktige omfattar hela riket skall röstningsom
dock alltid kunna äga minst postkontor i varje kommun.ettrum

Inrättas med anledning valet Inrättas med anledning valetav av
postkontor vid sjukhus, ålder- postkontor vid sjukhus, ålder-
domshem, kriminalvårdsanstalt domshem, kriminalvårdsanstalt
eller liknande vårdinrättning eller eller liknande vårdinrättning eller
vårdanstalt, röstningäger där vårdanstalt, röstning därägerrum rum

tidpå postverket bestämmer tid postverket bestämmersom som
efter samråd med Valnämnden och efter samråd med den kommunala
med vårdinrättningens eller vård- Valnämnden och med vårdinrätt-
anstaltens ledning, dock tidigast ningens eller vårdanstaltens led-
sjunde dagen före valdagen. Post- ning, dock tidigast sjunde dagen
verket skall samråda med val- före valdagen. Postverket skall
nämnden och med vårdinrättning- samråda med den kommunala
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vårdanstaltenseller ledning Valnämnden och med vårdinrått-ens
hur röstningen skall ningens eller vårdanstaltens led-om genom-

föras. På begäran postverket ning hur röstningen skallav om
skall Valnämnden erforderligt genomföras. begäranPåutse post-av
antal biträda denverket skall kommunalaröst- val-attpersoner

postkontoret.på nämnden erforderligt antalmottagare utse
biträda röstmottagareattpersoner

postkontoret.
Inrättas med anledning valet postkontor, skall postkontoretannatav

för röstmottagning valdagen,öppet under tid postverket be-vara som
efter samråd med Valnämnden istämmer den kommun där postkontoret

inrättas. Röstning skall dock alltid kunna under minst timmeäga rum en
före klockan och minst11 timme efter klockan 15.en

4§

Röstning postkontor följandegår till på sätt.
När väljaren visat sitt röstkort för fårröstmottagaren, hanupp av

denne valkuvert för och valen. Han uppsöker därefterett vart ett av en
de avskilda platserna och lägger där för varje val in sin valsedel iav ett

valkuvert. Valsedel får vikas.
Väljaren lämnar valkuvert och Väljaren lämnar valkuvert och

röstkortet till röstkortetröstmottagaren. till röstmottagaren.
Denne kontrollerar väljaren Denne kontrollerar väljarenatt att

iställt ordning endast valkuvert ställt i ordning endast valkuvertett ett
för varje val och kuvert för varjeår val och kuvert inte äratt att
försett med obehörig märkning. försett med obehörig märkning.
Därefter lägger i Därefterröstmottagaren lägger iröstmottagaren
väljarens innärvaro väljarens innärvaromottagna mottagna
valkuvert i fönsterkuvert till- valkuvert i fönsterkuvert till-ett ett

med väljarens röstkort, med väljarens röstkort,sammans sammans
vilket placeras fönster- vilketnännast placeras fönster-närmast
kuvertets fönster, och tillsluter kuvertets fönster, och tillsluter
fönsterkuvertet. Röstmottagaren fönsterkuvertet. Röstmottagaren

slutligen hand fönsterku- slutligen hand fönsterku-tar tarom om
antecknar sär- antecknarvertet samt sär-vertet samten en

skild förteckning väljarens skild förteckning väljarensnamn namn
och den valnämnd till vilken och den kommunala valnåmnd till
fönsterkuvertet skall sändas. På vilken fönsterkuvertet skall sän-
fönsterkuvertet antecknas det das. Pâ fönsterkuvertet antecknas
vârdepostnummer angivetär det vårdepostnummer årsom som
i förteckningen. angivet i förteckningen.

Väljare känd förär skall legitimeraröstmottagaren sig. Görsom
han det, får han icke rösta.
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vallokal kom-Röstning ii annan
mun

6a§

vallokal kom-Röstning i i annan
till följandegår på sätt.mun

väljarenNär visat sittupp
röstkort för valförrättaren får han

denne valkuvert för ochett vartav
valen. uppsöker där-Hanett av

efter de avskilda platsernaen av
och lägger därför valvarje in sin
valsedel valkuvert.i Valsedelnett

får vikas.inte
Väljaren lämnar valkuverten

och röstkortet till valförrättaren.
kontrollerarDenne väljarenatt

ställt ordning endast valku-i ett
för val ochvarje kuvertetvert att

försett med obehöriginte märk-är
Därefter lägger valförrät-ning.

väljarensi innärvarotaren mot-
valkuvert fönsterkuvertitagna ett

tillsammans med väljarens röst-
kort, vilket placeras närmast
fönsterkuvertets fönster, och till-
sluter fönsterkuvertet. Valförrätta-

slutligen hand fönster-tarren om
kuvertet antecknar påsamt en
särskild förteckning väljarens

och den kommunala val-namn
nämnd till vilken fönsterkuvertet
skall sändas.

Om väljaren känd förinte är
valförrättaren skall han legitimera

han det, får hansig. Gör inte inte
rösta.

6b§

valkuvertOm ellerärett tomt
försett med obehörig märkning,
får det inte Detsammatas emot.
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gäller det klart framgårinteom
kuvertet innehåller valsedel.att en

väljaren lämnatHar än ettmer
valkuvert för något val får endast

,dessa Om väljarenett tas emot.av
begär det, skall samtliga kuvert
för det valet lämnas tillbaka till
honom.

6c§

fönsterkuvertMottagna sänds till
valnämnden den kommuni där
väljaren allmäniär upptagen
röstlängd eller, väljaren ärom

särskild röstlängd, tilliupptagen
Valnämnden deni kommun inom
vilken den vallokal belägen därär
den särskilda röstlängden enligt 4
kap. 20 skall finnas tillgänglig.§
Sänds försändelsen med posten
skall den anordnas värdepost.som

7§

När val skall förrättas, bestämmer centrala valmyndigheten efter samråd
med Utrikesdepartementet hos vilka svenska utlandsmyndigheter röstning
skall Vid valäga omfattar hela riket får dock centralarum. som
valmyndigheten bestämma röstning hos svensk utlandsmyndighetatt
skall äga rum.

Vid ordinarie val till riksdagen och val i hela landet landstingsleda-av
och kommunfullmäktige fårmöter röstning hos utlandsmyndigheten

börja tidigast den tjugofjårde dagen fore valdagen. Vid andra val får
röstning hos utlandsmyndighet börja tidigast den tjugonde föredagenen
valdagen.

Röstningen hos utlandsmyn- Röstningen hos utlandsmyn-en en
dighet får pågå längeså dighet får längepågå såatt attav- av-
givna valsedlar kan beräknas givna valsedlar kan beräknasvara vara
den centrala valmyndigheten till den centrala valmyndigheten till
handa klockan dagen12 handa klockan torsdagen12senast senast
före valdagen. före valdagen

Utlandsmyndighetens chef bestämmer och röstningnär ägervar rum
hos myndigheten kungör tid och ställe för röstningen.samt
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hos utlandsmyndighet myndighetens chef ellerRöstmottagare denär
han utser.

8§

Röstning hos följandeutlandsmyndighet går till sätt.
väljarenNär får väljarenvisat sitt Av röstmottagarenupp

röstkort eller giltigt valkuvensvenskt för ochett vart ettpass av
för får valen hanhan vill delta Hanröstmottagaren, av som
denne valkuvert för och därefteruppsöker deett vart ett en av av-

valen. därefterHan uppsöker skilda platserna och lägger där förav
de avskilda platserna och varje val in sin valsedel i etten av

lägger där för varje val in sin fårvalkuvert. Valsedel vikas.inte
valsedel i valkuvert. Valsedel Väljaren lämnar valkuvert ochett
får vikas. röstkortet till röstmottagaren. Kan

Väljaren lämnar valkuvert och väljaren inte förete röstkort skall
röstkortet till Kan med ledningröstmottagaren. röstmottagaren av
väljaren inte förete röstkort skall väljarens eller identi-pass annan

med ledningröstmottagaren tetshandling och de uppgifterav
väljarens och de uppgifter denne kan lämna upprätta ettpass
denne kan lämna upprätta adresskon. Röstmottagaren kon-ett
adresskort. kon-Röstmottagaren trollerar väljaren ställt i ord-att
trollerar väljaren ställt i ord- ning endast varjevalkuvert föratt ett
ning endast valkuvert för varje val och försettkuvertet inte ärett att
va] och kuvertet inte försettår med obehörig märkning.någonatt
med obehörig märkning.någon Därefter lägger iröstmottagaren
Därefter lägger iröstmottagaren väljarens innärvaro mottagna
väljarens innärvaro valkuvert i fönsterkuvert till-mottagna ett
valkuvert i fönsterkuvert till- med väljarens röstkortett sammans

med väljarens röstkort eller adresskort, vilket placerassammans
eller adresskort, vilket placeras det kuvertets fönster, ochnärmast

det kuvertets fönster, ochnärmast tillsluter fönsterkuvertet. Röst-
tillsluter fönsterkuvertet. Röst- mottagaren slutligen handtar om

slutligen hand fönsterkuvertet antecknarmottagaren tar samtom
fönsterkuvertet antecknar väljarens särskildsamt namn en
väljarens särskild förteckning. fönsterkuvertetPånamn en
förteckning. fönsterkuvertetPå antecknas det värdepostnummer
antecknas det värdepostnummer angivet i förteckningen.ärsom

angivet i förteckningen.ärsom
Väljare känd för legitimeraär skall sig. Görröstmottagarensom

han fårdet, han icke rösta.
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13§

Vid ordinarie val till riksdagen och val i hela landet landstingsledamö-av
och kommunfullmäktige får röstning fartygpå börjater tidigast denett

femtiofemte dagen före valdagen. Vid andra val får röstning fartygpå ett
börja tidigast den trettionde dagen före valdagen.

Röstning fartygpå får pågå så Röstning fartyg fårpå pågå så
länge avgivna valsedlar kan länge avgivnaatt valsedlar kanatt
beräknas centrala valmyn- beräknas centrala valmyn-vara vara
digheten till handa kloc- digheten till handa kloc-senast senast
kan dagen12 före valdagen. kan 12 torsdagen före valdagen.

Fartygets befälhavare bestämmer ochnär röstning äger samtvar rum
underrättar dem befinner sig ombord tid och ställe för röst-som om
ningen.

Röstmottagare fartygpå fartygets befälhavareär eller den han utser.

14§

frågaI röstning fartygpå 8äger 10 §§ motsvarande tillämpning.om -
Röstmottagare på fartyg får dock lämna fönsterkuvert tillmottagna
svensk utlandsmyndighet centrala valmyndigheten bestämmer försom
vidarebefordran till centrala valmyndigheten.

Kan väljaren förete röstkort Kan väl jaren inte förete röstkort
eller giltigt svenskt innehar han sjöfartsbok ellerpass men men
innehar han sjöfartsbok eller giltig identitetshandling,annan

giltig identitetshandling, skall röstmottagaren i ställetamian upp-
skall röstmottagaren i stället adresskorträtta för honom medettupp-
rätta adresskort för honom med ledningett identitetshandlingenav
ledning identitetshandlingen och de uppgifter han kan lämna.av
och de uppgifter han kan lämna. Adresskortet läggs in i fönsterku-
Adresskortet lägges in i fönsterku- tillsammans med valkuvertvertet

tillsammans med valkuvertvertet väljaren lämnat.som
väljaren avgivit.som

kap.11
3§

Väljare, på grund sjuk- Väljare, på grund sjuk-som av som av
dom, rörelsehinder eller hög ålder dom, rörelsehinder eller hög ål-

kan inställa sig i vallokalen för der inte kan inställa sig i vallo-
det valdistrikt där han är kalen för det valdistrikt där hanupptagen är
i röstlängd eller, han vistas i röstlängd eller, hanupptagenom om
utomlands, hos utlands- vistas utomlands,närmaste hos lands-ut-
myndighet där röstning äger myndighet där röstning ägerrum, rum,
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bud.valsedelbud. får lämnavalsedelfår lämna genomgenom
väljarensBud får denväljarens ärfår denBud är vara somvara som

eller sambo, barn, barnbarn,barnbarn, fader, moder make,barn,
sambos fader,makes eller barn,vårdare ocheller hanssyskon som
syskonmoder eller ellerSådan valsedelsför-fyllt 18 år. annan

följande yrkesmässigt eller påsändelse anordnas sätt. person som
väl-därmed likartatför varje valVäljaren lägger sättett ger

slag.vård varaktigtvalsedel isjälv sin inner- jarenett av mera
biträderbudet och Den påkuvert. I närvaro sättett annatsomav

väljaren personliga angelägen-iord- ilägger han sedan invittne
bud. Budetheter får ocksåningställda innerkuvert i ett ytter- vara

Valsedelsför-skall ha fyllt 18 år.valsedelsförsändelsekuvert för
budsändelse anordnastillsluter detta. Därefter teck-och genom

följandeytterkuvertet sätt.väljarennar
för varje valVäljaren läggerförsäkran heder och samvete

själv in sin valsedel i valku-han förfarit detta sätt ettsamtatt
budet ochIanledning i närvarohan ettvert.att avav som anges

val-vittne lägger han sedan in destycket kan inställa sigförsta
för valdi- kuvert han ställt ordning iröstning i vallokalen iför ett

valsedelsför-ytterkuvert föreller hos utlandsmyndig-striktet
detta.intygar sändelse och tillsluter Där-heten. Budet och vittnet

efter tecknar väljarenegenhändigtväljarenskriftligen ytter-att
hederkuvertet försäkranundertecknat försäkran påsamt att en

förhållande strider dettaoch han pånågot gjortmot samvete attsom
anledningför dem. haninnehållet känt sättär samt att av som

skall ha fyllt år. Väl- i första stycket kanVittne 18 inteanges
sig för i vallo-eller eller inställa röstningjarens make barn ma-

för valdistriktet eller hosfår vittne. kalenkens bam vara
utlandsmyndigheten. Budet och

intygar skriftligen väl-vittnet att
jaren själv undertecknat försäkran

förhållandenågotsamt att som
käntstrider innehållet inte ärmot

för Budet skall ytterku-dem. på
anteckna sittvertet namn, per-

och adress. Vittnesonnummer
skall ha fyllt Väljarens18 år.

barnmake eller barn eller makens
detsammafår vittne,inte vara

gäller väljarens sambo eller sam-
bos barn.
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4§

Valsedelsförsândelse enligt 3 Valsedelsförsändelse§ enligt 3 §
lämnas i vallokalen för det valdi- lämnas i vallokalen för det valdi-
strikt där vâljaren år i strikt där väljaren iärupptagen upptagen
röstlängd. Sådan försändelse får röstlängd. Sådan försändelse får
lämnas även postkontor eller lämnas även vallokali i annan
hos utlandsmyndighet där röstning kommun, på postkontor, hos ut-
äger landsmyndighet eller fartygpå därrum.

röstning äger rum.

5§

Väljare betjänas lantbrevbärare får lämna valsedel denne,som av genom
röstning vidäger det postkontor till vilket lantbrevbäraren ärom rum

knuten. Vid val omfattar hela riket får dock centrala valmyndig-som
heten förslagpå postverket begränsa antalet linjer vid vilka valsedelav
får lämnas lantbrevbärare.genom

Valsedelsförsändelse Valsedelsförsändelsesom av- som av-
i första stycket anordnas fö-på i första stycket anordnas fö-ses ses

ljande Väljarensätt. lägger för ljande Väljarensätt. lägger för
varje val själv in sin valsedel i varje val själv in sin valsedel iett ett
innerkuvert. l närvaro vittne valkuvert. I vittnenärvaroett ettav av
lägger han sedan in iordningställ- lägger han sedan in de valkuvert
da innerkuvert i ytterkuvert för han ställt ordningi iett ett ytter-
valsedelsförsändelse och tillsluter kuvert för valsedelsförsändelse
detta. Därefter tecknar väljaren och tillsluter detta. Därefter teck-
ytterkuveitet försäkran heder väljaren ytterkuvertetnar en
och han förfarit försäkran hedersamvete att och samvete
detta Vittnetsätt. intygar skrift- han gjort detta Vittnetsätt.att
ligen väljaren egenhändigt intygar skriftligenatt väljarenattun-
dertecknat försäkran. Vittne skall själv undertecknat försäkran.
ha fyllt 18 år. Väljarens make Vittne skall ha fyllt år. Väl-
eller barn eller makens barn får jarens make eller barn eller ma-

vittne, heller lantbrev- kens barn får inte vittne,vara vara
bäraren. detsamma gäller väljarens samba

eller sambos barn. Inte heller.
lantbrevbäraren får vittne.vara

Väljaren lämnar själv valsedelsförsändelsen och sitt röstkort till
lantbrevbäraren. Väljare känd förär lantbrevbäraren skallsom
legitimera sig. Gör han det, får han icke lämna försändelsen.
Lantbrevbäraren intygar ytterkuvertetpå han mottagit försändelsenatt av
väljaren.
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6a§

Vid ordinarie val till riksdagen och val i hela riket landstingsledamö-av
och kommunfullmäktige får valsedelsförsändelse anordnadter vara

tidigast 24 dagar före valdagen. Försändelse lämnas fartyg fårpåsom
dock anordnad tidigast 55 dagar före valdagen.vara

Vid andra val får valsedelsförsändelse lämnas i vallokalen elleren som
postkontor anordnad tidigast dagar före valdagen.10 Enett vara

försändelse lämnas hos utlandsmyndighet får anordnadsom en vara
tidigast 20 dagar före valdagen och försändelse lämnas etten som
fartyg tidigast dagar före30 valdagen.

för försändelsensDagen Väljaren skall ytterkuvertetpaan-
ordnande ytterkuvertet.på han anordnat för-intyga inteattanges

sändelsen tidigare vadän som
första och andra styckena.isägs

Lämnas valsedelsförsändelse i valsedelsförsändelseLämnas i den
vallokal, kontrollerar valförrätta- därvallokal väljaren är upptagen

väljaren röstlängd, kontrollerar valför-iatt är upptagenren som
röstberättigad röstlängden,i väljaren redaninterättarenatt att
han redan i valet,röstat i valet och försändelsenröstatatt att
försändelsen föreskriveti skick föreskrivetär i skickär samt att
och har anordnats föreskri-inom ytterkuvertet tillslutet. Därefterär

tid ytterkuvertet är bryter valförrättaren ytterkuvertetsamt attven
tillslutet. Därefter bryter valförrät- kontrollerar väljarenoch ställtatt

ytterkuvertet och kontrolle- i ordning endast valkuvert förtaren ett
iordningställda innerkuvert varje val valkuvertet inteatt samt attrar

föreskriven beskaffenhet, försett med obehörig märkning.ärär attav
väljaren ställt i ordning endast l den lämnatnärvaroett av som
innerkuvert för varje val valsedelsförsändelsen lägger där-samt att
innerkuvert försett med efter valförrättarenär mottagna
obehörig märkning. I valkuvert i valurnorna. sambandnärvaro Iav
den lämnat valsedelsförsän- antecknashärmed i röstlängden attsom
delsen lägger därefter valförrätta- väljaren röstat.

innerkuvert i valur- Ytterkuvertet för valsedelsför-mottagnaren
I samband härmed anteck- sändelsen skall handtasnoma. om av

i röstlängden väljaren valförrättaren överlämnas tillochattnas
röstat. den kommunala valnämnden.

Valnämnden skall förvara sådana
ytterkuvert till utgången den tidav
valet gäller.
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8§

Lämnas valsedelsförsändelse Lämnas valsedelsförsändelseen en
postkontor, hosett postkontor, hos utlands-ut- etten en

landsmyndighet eller på fartyg, myndighet ellerett på fartyg,ett
kontrollerar röstmottagaren kontrollerar röstmottagarenatt att
försändelsen föreskrivetiär skick försändelsen i föreskrivetär skick
och har anordnats inom föreskri- och ytterkuvertet tillslutet.är Iatt

tid ytterkuvertet är närvaro denatt harsamt lämnatven av som
tillslutet. I närvaro den valsedelsförsändelsen lägger där-av som
har lämnat valsedelsförsändelsen efter röstmottagaren in försändel-
lägger därefter röstmottagaren i fönsterkuvert tillsammansettsen
försändelsen i fönsterkuvert med väljarens röstkort,ett vilket
tillsammans med väljarens placerasröst- detnärmast kuvertets
kort, vilket placeras det fönster,närmast och tillsluter fönsterku-
kuvertets fönster, och tillsluter Röstmottagaren slut-vertet. tar
fönsterkuvertet. Röstmottagaren ligen hand fönsterkuvertetom

slutligen hand fönsterku-tar antecknar väljarens påsamtom namn
antecknar väljarensvertet samt särskild förteckning. Lämnasen

särskild förteckning. valsedelvörsändelseinamn vallokalen en
Röstmottagare postkontor skall i kommun skall vadannan som nu
där anteckna denäven valnämnd gälla på motsvarandesagts sätt.
till vilken fönsterkuvertet skall Röstmottagare postkontor skall
sändas. På fönsterkuvertet förteckningenpå anteckna ävenan-
tecknas det värdepostnummer den kommunala valnämnd tillsom

angivetär i förteckningen. vilken fönsterkuvertet skall sän-
Om den vill lämna das. På fönsterkuvertsom etten som

valsedelsförsändelse hos utlands- tagits hand röstmotta-om av en
myndighet eller fartygpå inte kan på postkontor antecknasettgare
förete väljarens röstkort, skall det värdepostnummer ärsom
röstmottagaren upprätta ad- angivet i förteckningen.ett
resskort med ledning väljarens Om den vill lämnaav som en

och de uppgifter väljaren valsedelsförsändelse hospass utlands-om
budet kan lämna. Vid röst- myndighet eller fartygpå intesom kan

ning fartyg får väljarens sjö- förete väljarens röstkort, skall
fartsbok eller giltig identi- röstmottagaren upprätta ad-annan ett
tetshandling företes i stället för resskort med ledning giltigav en

identitetshandling för väljaren ochpass.
de uppgifter väljarenom som
budet kan lämna. Vid röstning
fartyg får väljarens sjöfartsbok
företes i stället för identi-annan
tetshandling.

Är den vill lämna valsedelsförsändelsen känd för röstmottaga-som
skall han legitimera sig. Gör han det, får hanren, icke avlämna

försändelsen.



soU 1992108Författningsförslag48

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

9§

ifelaktighetbrist ellerFöreliggerifelaktighetbrist ellerFöreligger
valförrät-hänseendevalförrät- någothänseendenågot somsom

skallellerskall röstmottagareneller röstmottagaren tarentaren
skallenligt eller 8kontrollera 7skallkontrollera enligt 7 eller 8

eller valku-valsedelsförsändelsenvalsedelsförsändelsen eller inner-
Detsammaintekuvertet Detsamma emot.tasvertetmottagas.

valkuvertgäller ärellerinnerkuvertgäller är tomtetttomt omom
framgårklarteller det intekuvertklart framgårdet attatt omom

valsedel. Harinnehållerväljaren kuvertvalsedel. Harinnehåller
ställt i ordning änväljareninnerku- ettställt i ordning än ett mermer

fårval,valkuvert för något intefårför val, någotnågotvert av
val-EttdessaInnerkuvert någotdessa emot.tasmottagas. avsom

skallåterläm- kuvert inteskall före emottasmottages som
tillbaka läggasdet lämnasinnani särskiltnandet läggas in ett

till-kuvertsärskiltValsedelsför- in itillslutes.kuvert ett somsom
Valsedelsförsändelseslutes.medföres lant-sändelse somavsom

lantbrevbäraremedförsbrevbärare mottages menavmen som
lant-skallinteåterställaslantbrevbärarenskall tas emot avsomav
väl-tillåterställasbrevbärarentill väljaren.

jaren.

avgivits påbehandlingen post-vidare röster12 Denkap. somav
påutlandsmyndighet ellerkommun, hosvallokal ikontor, i annan

fartyg

valdagenföreFönsterkuvert,före valdagenFönsterkuvert, somsom
kommunalatill deninValnämnden från kommerin tillkommer

påfrånValnämnden röstmottagarepostkontor ellerpåröstmottagare
val-centralafrånellervalmyndigheten, postkontorfrån centrala

valdi-påmyndigheten,valdistrikt. Fönsterku-på sorterassorteras
sändsFönsterkuvertenstrikt.valför-sändes därefter tillverten

Översän- valdi-itill valförrättarnadärefteri valdistriktet.rättarna
Fönsterkuverten börstriktet.ske sådan tiddandet bär i att vara

till handavalförrättama när röst-valförrättarnaföruterkuverten är
börjar. Innanvallokalenningen iröstningen i vallo-till handa när

valdi-sänds tillfönsterkuvertenkalen däribörjar. Före översän-
in iskall de läggas sär-striktetläg-dandet skall fönsterkuverten

förseglas ochskilda omslagför-in i särskilda omslag somsomgas
detanteckningförses medanteckningseglas och förses med om
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det antal fönsterkuvert varje fönsterkuvertantal varje omslagom
omslag innehåller. innehåller.

avbidanI Översändandet till valförrättama sker skall fönsterku-att
förvaras betryggande sätt.verten

2§

Fönsterkuvert valdagen Fönsterkuvert valdagenpåsom som
kommer in till Valnämnden, kommer in till den kommunalasän-
des till valförrättarna i valdistrik- Valnämnden, sänds till valförrät-

kuverten kan beräknas i valdistriktet, kuvertentet, tamaom om
valförrättarna till handa innan kan beräknas valförrättamavara vara

röstningen i vallokalen slutar. till handa innan röstningen i vallo-
Före översändandet skall de åt- kalen slutar. Innan fönsterkuverten
gärder vidtagas i sändsl till valdistriktet skall de ät-som anges
Kommer fönsterkuvert in till gärder vidtagas i 1som anges
Valnämnden efter valdagen eller så Kommer fönsterkuvert in till val-

denna dag de kan be- nämnden efter valdagen ellersent såatt
räknas komma valförrättarna till denna dag de kanintesent att
handa innan röstningen i valloka- beräknas komma valförrättama till
len slutar, skall Valnämnden be- handa innan röstningen i valloka-
hålla dem och förfara med dem len slutar, skall Valnämnden be-
sätt i 13 kap. 9 hålla dem förfaraoch med demsom anges

i kap.sätt 13 9sägssom

Valnämnden skall i särskilt kommunalaDen Valnämnden skallpro-
tokoll fortlöpande anteckna de i särskilt protokoll fortlöpande
åtgärder nämnden vidtager anteckna de åtgärder nämn-som som
med inkomna fönsterkuvert. Pro- den vidtager med inkomna föns-
tokolletföres enligt formulär terkuvert. Protokollet förs enligtsom

fastställes centrala valmyndig- formulär fastställs centralaav som av
heten. valmyndigheten.

4§

Omslag med fönsterkuvert till valdistrikten förvaras därsäntssom
obrutna till dess röstningen i vallokalen förklarats avslutad rösträk-och
ning enligt 13 kap. § påbörjas. I protokollet antecknasl antalet mottagna
omslag och det antal fönsterkuvert omslagen enligt anteckning påsom
dem innehåller.



50 Författningsförslag SOU 1992108

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

fönsterkuvert valförrättarna handa efterKommer omslag med till det
röstningen i valdistriktet avslutats, skall omslaget inte brytasatt utan

till Valnämndenåtersändas efter förrättningens slut enligt 13 kap. 7 En
anteckning återsändandet skall i protokollet.görasom

förhållandenaOm medger det, förhållandena medger det,Om
får valförrättarna valförrättarnaunder pågående får under pågående
röstning företa åtgärder enligt röstning företa enligt13 åtgärder 13
kap. 3 5 §§ beträffande fönster- 5 beträffande fönster-kap. 3 §§- -
och ytterkuvert för valsedelsför- och ytterkuvert för valsedelsför-
sändelse vilka kommit in till sändelse vilka kommit till
valdistriktet. Därvid skall dock valdistriktet. Därvid skall dock
iakttas eftervalkuvert och innerku- iakttas valkuvert,attatt som

granskning befunnitsefter granskning i be-be-ven, varasom
funnits hörigt skick, läggs in i föns-i behörigt skick, åter återvara
läggs terkuvertet tillsammans väl-in i fönsterkuvertet tillsam- med

med väljarens Valkuvertröstkort. jarens röstkort. valse-imans
Innerkuvertet skall dessförinnan delsförsändelse skall dessförinnan

tillbakaåter läggas i ytterkuvert för läggas i ytterkuvert.in sittett
valsedeljörsändelse. röstningen förklaratsFörst harFörst närnär
röstningen avslutad får sådant valkuverthar förklarats avslutad ett
får valkuvert och innerkuvert läggas i urna.
läggas i urna.

kap.13
3 §

Rösträkningen inledes med Rösträkningen inleds medatt om-
från Valnämnden inkomna omslag slagen med fönsterkuvert som
med fönsterkuvert brytes. kommit från den kommunala val-Fön-
sterkuverten räknas och antalet nämnden Fönsterkuvertenöppnas.
antecknas i protokollet. Därefter iräknas och antalet antecknas
granskas fönsterkuverten. Därvid protokollet. Därefter granskas
kontrolleras fönsterkuverten. kontrol-Därvidatt

fönsterkuvert icke blivit leras att
efteröppnat tillslutandet, fönsterkuvert blivitinte

2. väljare icke efteravgivit tillslutandet,öppnatsamma
fönsterkuvert,än väljare lämnat2. inteettmer samma

väljaren röstberättigad iär fönsterkuvert,än ettmer
valdistriktet, väljaren röstberättigad iär

väljaren4. icke i vallo- valdistriktet,röstat
kalen under valdagen. väljaren i vallo-4. inte röstat

kalen under valdagen.
fallI då de nämnda kraven uppfyllda, förfares fönsterkuvertmedår

föreskrivespå isätt 4 I fall lägges fönsterkuvert sidan.åtannatsom



SOU 1992108 Författningsförslag 51A

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4§

När kontroll enligt 3 § skett, öppnas de fönsterkuvert inte lagts åtsom
sidan och inneliggande röstkort, adresskort, valkuvert och valsedelsför-
sändelser tas ut.

Valkuverten granskas. Därvid kontrolleras varje kuvert äratt av
föreskriven beskaffenhet och inte försett med obehörig märkning samt att
väljaren har ställt i ordning endast valkuvert för varje val. Godkändaett
valkuvert läggs i I samband därmed antecknas vid väljarensumoma.

i röstlängden han sinutövat rösträtt.attnamn
Valsedelsförsändelserna Valsedelsförsändelsemagran- gran-

skas. Därvid kontrolleras för- skas. Därvid kontrolleras för-att att
sändelsen i föreskrivetär skick sändelsen i föreskrivetär skick
och har anordnats inom föreskri- och ytterkuvertet tillslutet.äratt

rid ytterkuvertet Därefteräratt ytterkuvertet.samtven öppnas
tillslutet. Därefter brytes Valkuvenen granskas. Därvidytter-
kuvertet. Innerkuverten granskas. kontrolleras de föreskri-äratt av
Därvid kontrolleras de beskaffenhet,är väljarenatt attav ven
föreskriven beskaffenhet, välja- ställt i ordning endast valkuvertatt ett

ställt i ordning endast för varje val och valkuvertetren ett att
innerkuvert för varje val och inte försett med obehörigär märk-att
innerkuven försettär med ning. Godkända valkuvert läggs i
obehörig märkning. Godkända I samband därmedumoma. an-
innerkuvert lägges i tecknas vidI väljarens iumoma. namn
samband därmed antecknas vid röstlängden han sinutövatatt
väljarens i röstlängden rösträtt.attnamn
han sinutövat rösträtt. Ytterkuvertet för valsedelsför-

sändelsen skall handtas om av
valförrättaren och överlämnas till
den kommunala valnänmden.
Nämnden skall förvara sådana
ytterkuvert till utgången den tidav
valet gäller.

5§

Föreligger brist eller felaktighet i Föreligger brist eller felaktighet i
hänseendenågot valförrät- något hänseende valförrät-som som

skall kontrollera enligt 4 skall kontrollera enligt 4taren taren
skall det bristfälliga kuvertet skall det bristfälliga kuvertet
tillsammans med väljarens röstkort tillsammans med väljarens röstkort
elle adresskort läggasåter iin eller adresskort tillbakaläggas i
fönsterkuvertet. Detsamma gäller fönsterkuvertet. Detsamma gäller

innerkuvenet ellerär valkuvert valsedels-itomtom ettom om en
det inte klart framgår kuvertet försändelse eller detäratt tomt om
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kuvertet in-klart framgårInnerkuvertet inteinnehåller valsedel. att
Valkuvertnehåller valsedel. idessförinnan läggasskall åter in i en

valsedelsförsändelse skall dess-ytterkuvert för valsedelsför-ett
tillbakaför-innan läggas i sittkuverten läggssändelse. Fönster-

Fönsterkuverten läggsytterkuvert.åt sidan.
sidan.åt

eller enligtsidan enligt första stycketFönsterkuvert har lagts åtsom
omslag.därefter in i särskildaandra stycket läggs3 §

6§

för varjevidtagits, förfaresSedan de i 5 föreskrivna åtgärderna3 §§-
val för sig följande sätt.

ValkuvertenVal- och innerkuvert utut tastages ur urnan
AntaletAntalet och räknas.och räknas. personer somur urnan

röstlängden deltagit i valetenligt röstlängd enligtpersoner som
Antalet kuvert ochdeltagit i valet räknas. Antalet räknas. röst-

röstande i ande antecknas i protokollet.kuvert och antecknas
överensstämmer Överensstämmer de framräknadeprotokollet. de

siffrorna siffrorna med varandra,framräknade med inte anges
protokollet den sannolikavarandra, i protokollet den i orsa-anges

sannolika till skillnaden. ken till skillnaden.orsaken
Valsedlarna kuver-2. Valsedlarna 2. utut tastages urur

Innehåller kuvertkuverten. Innehåller kuvert änten. enmer mer
tillbakalägges valsedel, läggs Valsedlarnavalsedel, valsedlarnaän en

tillbaka i kuvertet. i kuvertet.
det valsedelKan det valsedel Kan äratt attantagas antas

läggsogiltig enligt kap. läg- ogiltig enligt kap. 4§14 4 § 14är
valsedeln tillbaka i kuvertet.valsedeln tillbaka i kuvertet.ges

Valsedlar lagts tillbaka i kuvert enligt punkterna och 34. sina 2som
försesläggs därefter i tillsluts. Varje omslagin särskilda omslag, som

med anteckning det antal kuvert omslaget innehåller.om som
Övriga Övriga iValsedlar ordnas i Valsedlar ordnas

efter partibeteckning. efter panibeteckning.grupper grupper
Antalet Valsedlar inom varje Antalet Valsedlar inom varje gruppgrupp

iräknas antalet i räknas och antalet antecknasoch antecknas
läggsprotokollet. Valsedlarna lägges protokollet. Valsedlarna

därefter partivis in i särskilda därefter partivis in i särskilda
omslag. omslagen antecknasPå omslagen antecknas omslag. Pâ
vilket Valsedlar vilket partis Valsedlar omslagetpartis omslaget
innehåller och valsedlamas antal. innehåller och valsedlarnas antal.

ochDe särskilda omslagen förses med uppgift valdistriktet6. om
förse glas

.
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7§

Protokollet underskrives ord- Protokollet skrivs under ord-av av
föranden och två de närvarande föranden och två de närvarandeav av
valfön-ättarna. Därmed för- valförrättama.är Därmed för-är
rättningen avslutad. rättningen avslutad.

Omedelbart därefter sänds Omedelbart därefter sänds
röstlängd, protokoll och de sär- röstlängd, protokoll och de sär-
skilda kuvert och omslag skilda kuvert och omslagsom av- som

i 5 och 6 §§ till Valnämn- i 5 och till den6 §§ses avses
den. Sker insändandet med kommunala valnämnden. Sänds depos-

skall försändelsen anordnas medten, skall försändelsenposten,
värdepost. anordnas värdepost.som som

Det åligger Valnämnden till åliggerDet den kommunala val-att se
samtliga handlingar nämnden tillatt samtligaatt attsom avses se

i 7 § kommit in till nämnden och handlingar i 7 § kom-som avses
så fallet, infordra detär mit in till nämnden ochatt, såom att, om

fattas. fallet,inte infordraär detsom som
Valnämnden behåller röstläng- fattas.

derna och vidarebefordrar Valnämnden behåller röstläng-om-
gående övrigt material till länssty- derna och vidarebefordrar om-
relsen. Sker översändandet med gående övrigt material till den

skall försändelsen anordnas regionala valnâmnden.posten Sänds
värdepost. materialet med skall för-som posten

sändelsen anordnas värde-som
post.

Preliminär rösträkning hos val- Preliminär rösträkning hos den
nämnden kommunala Valnämnden

9§

Vid offentlig förrättning på- Vid offentlig förrättning på-som som
börjas så det kan ske, dock börjas så det kan ske, docksnart snart
tidigast onsdagen efter valdagen, tidigast onsdagen efter valdagen,
granskar Valnämnden de fönster- granskar den kommunala valnämn-
kuvert kommit in till nämn- den de fönsterkuvert kommitsom som
den och behållits där ku- till nämnden och behållits därsamt

innehåll. Därvid äger 3vertens kuvertens innehåll. Motsva-samt-
5 §§ motsvarande tillämpning. På rande gäller de fönsterkuvert som
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till den kommunalanämnden de kommergranskar insättsamma
valumaValnämndenfönsterkuvert valförrättarna innan någonsom

har lagt sidan enligt och 5 §§. Vid granskningenåt 3 äger 3tömts. -
och innerkuvert 5 motsvarande tillämpning. PåGodkända val- §§

varje och granskar nämnden deläggs i För val sätturnor. samma
valförrättarnavalkrets används I fönsterkuvert somen urna. sam-

i sidan enligt och 5band med kuvert läggs har lagt åt 3 §§.att uman
skall föns-antecknas vid väljarens i Vid denna granskningnamn

röstlängden han sin terkuvert från väljareutövat röst- iatt röstatsom
vallokal hanrätt. den där är upptagen

röstlängden läggas åt sidan.i
Godkända valkuvert läggs i umor.

varje val och valkretsFör används
samband med kuvertI atten uma.

läggs i antecknas vid väl-urnan
jarens i röstlängden hanattnamn

sinutövat rösträtt.
Avgivna räknas. Därvid motsvarande tillämpning.röster 6 §äger

10§

Kommer fönsterkuveit in efter fönsterkuvertOm kommer inett
förrättningens början, lägges det efter valurnanågon tömts,att

vidare åtgärd sidan. Ku- läggs det åtgärdvidare åtutan utan
lagts sidan lägges sidan. Kuvert lagts sidanåtvert som som

därefter in i eller flera läggs därefter in i flerasår- ellerett ett
skilda omslag förseglas och särskilda omslag förseglassom som
förses med anteckning inne- försesoch med anteckning in-om om
hållet. nehållet.

11§

Över Överförrättning i 9 § förrättning i 9 §som avses som avses
föres protokoll enligt formulär skall föras protokoll enligt formu-

fastställes centrala val- lär fastställs centrala val-som av som av
myndigheten. förrättningenNär myndigheten. förrättningenNär
slutförts, sänder Valnämnden slutförts, sänder den kommunala
omgående röstlängder, protokoll Valnämnden omgående röstläng-

iordningställda kuvert och der, protokollsamt iordningställdasamt
omslag till länsstyrelsen. Sker kuvert och omslag till regionala
översändandet med skall valnämnden. Sänds de medposten, pos-
försändelsen anordnas värde- skall försändelsen anordnasten,som

värdepost.post. som
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kap.14

Valsedel ogiltig, denär om
saknar partibeteckning eller partibeteckning,ån ellerupptager mer en

2. försedd med känneteckenär uppenbarligen blivit anbragt påsom
valsedeln med avsikt.

Finns i valkuvert Finns iän valkuvert änett ettmer en mer en
valsedel, valsedlarna ogiltiga.är valsedel, valsedlarna ogiltiga.är
Innehåller valkuvertet ellertvå Innehåller valkuvertet flera val-tre
valsedlar och bär alla sedlar och bår alla parti-samma samma
partibeteckning, skall dock beteckning, skall dock valsedelen en
valsedel räknas giltig. Upp- räknas giltig. Uppvisar i så-som som
visar i sådant fall valsedlarna dant fall valsedlama olikheter i
olikheter i fråga kandidat- fråga kandidatnamn, skallom om

skall sedlama sedlarna obefint-namn, namnen namnen anses
obefintliga. liga.anses

Sedan de i och föreskrivna6 7 §§ Sedan de i och föreskrivna6 7 §§
åtgärderna vidtagits, lägges val- åtgärderna vidtagits, läggs val-
sedlarna in i särskilda omslag, de sedlama in i särskilda omslag, de
godkända för sig och de ogiltiga godkända för sig och de ogiltiga
för sig. Omslagen förseglas. för sig. Omslagen förseglas.
Valsedlarna förvaras till utgången Ogiltiga valsedlar och godkända

den tid för vilken valet gäller. valsedlar där det förekommerav
strykningar eller tillägg förvaras
till utgången den tid för vilkenav

Övrigavalet gäller. valsedlar
förvaras till dess valet har vunnit
laga kraft.

Förrättningen avslutas protokollet låses Protokolletattgenom upp.
sändes till centrala valmyndigheten.genast

15 kap.
4§

Beslut, varigenom centrala val- Beslut, varigenom centrala val-
myndigheten eller länsstyrelsen myndigheten eller regionalen
har fastställt utgången val eller valnämnd har fastställt utgångenav

Senaste lydelse 1991 1654.
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förrättningeller sådani valförrättningsådan av avsom avsesav
kap. 13, 14, 22får i 14ellerkap. 22 2314 13, 14, avsessom
överklagas hosfårvalprövnings- eller 23överklagas hos

valprövningsnämnden.nämnden.
överklagas denbeslut fårfår överklagas den EttbeslutEtt avav

enligt röstlängd röstbe-röstbe-enligt röstlängd varvar somsom
denrättigad vid valetvid valet denrättigad samtsamt av somsomav

Skattemyndighetenlänsstyrelsen enligt beslutenligt beslut över avav
rättelse enligt kap.röstlängden ärende 4anmärkning imot omvar

frånfrån får utesluten rösträtt.utesluten Det 4§rösträtt. var
parti Motsvarande gäller den efterockså överklagas ett som somav

centrala valmyndig-har deltagit i valet. prövning av
heten fråga 4 kap.i isägssom

den särskil-i16 § inte tagits upp
da röstlängden. får ocksåDet
överklagas parti harettav som
deltagit i valet.

Skrivelsen med överklagandet skall in till beslutsmyndigheten ochges
myndigheten till handa inom tio dagar efter det valet ellerattvara

förrättningen avslutades. skrivelsen kommit in till valprövnings-Har
omständighetennämnden före överklagandetidens skall denutgång, att

först därefter dock inteinlagan kommit in till beslutsmyndigheten
Valprövningsnämn-föranleda överklagandet inte till prövning.att tas upp

tid.den skrivelsen har kommit in i rättprövar om
beslutsmyndig-efter överklagandetidens skallmöjligt utgångSnarast

skrivelsernaheten samtliga överklaganden och sändasamtidigt kungöra
införstill överklagande riksdagen,valprövningsnämnden. Om ett avser

kungörelsen överklagandei Post- och Inrikes Tidningar. Om ett avser
kungörelsen ilandstingsfullmäktige kommunfullmäktige, införseller

ortstidning inom landstinget respektive kommunen. kungörelsenI anges
viss tid ha kommitkon inom vilken förklaring Överklagandena skallöver
in till valprövningsnämnden. skynd-Beslutsmyndigheten skall dessutom

inkomma till valprövningsnämnden med yttrande över över-samt
klagandena. 1986223Bestämmelsemai och förvaltningslagen27 28 §§

omprövning beslut skall inte tillämpas.om av
Överklagande i hela riketbeslut, varigenom valutgångenav av av

landstingsledamöter eller fastställts,kommunfullmäktige har prövas av
valprövningsnämnden tiden föri den denna hade vidsammansättning
valet.
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7§

iHar den verksamhet för förberedande och genomförande förval,av
vilken myndighet förekommit avvikelse från föreskrivenen svarar,
ordning eller har hindratnågon röstningen, förvanskat avgivna röster
eller otillbörligen verkat vid valet på något skall valprövnings-sätt,annat
nämnden, det med fog kan vad förekommit har inverkatantas attom som

valutgången, vidpå prövning överklagande upphäva valet i denettav
omfattning behövs och förordna omval i valkrets. Kan rättelsesom om
åstadkommas förnyad sammanräkning eller sådan mindregenom annan
ingripande åtgärd, skall nämnden dock i stället för förordna omvalatt om
uppdra beslutsmyndighetenåt vidta sådan rättelse.att

Har vid förrättning i 14 kap. 13, 14, 22 eller före-23 §som avses
kommit avvikelse från föreskriven ordning och det inte osannoliktär att
avvikelsen har inverkat utgången förrättningen, skall valprövnings-av
nämnden vid prövning överklagande upphäva förrättningen ochettav
uppdra åt beslutsmyndigheten vidta den rättelse behövs.att som

Om länsstyrelse har gjort Om regional valnämnd haren en
anmälan enligt kap.14 21 skall gjort anmälan enligt kap.14 21
valprövningsnämnden upphäva skall valprövningsnämnden upp-
valet och besluta omval be- häva valet och besluta omvalom om
träffande samtliga ledamöter och beträffande samtliga ledamöter
ersättare i landstingsfullmäktige och i landstingsfullmäk-ersättare
eller kommunfullmäktige. tige eller kommunfullmäktige.

Om enligt någon bestämmelse i lag visst beslut inte får överklagasett
eller det skall överklagas i särskild ordning, får omständighetom en som

med beslutet inte åberopas vid överklagande i dennaettavses som avses
paragraf.

I 4 kap. 6 8 § tredje stycket I 4 kap. 6§ och förstal8§
och 18 § första stycket finns stycket finns bestämmelser om
bestämmelser talan i samband talan i samband med överkla-ettom
med överklagande val gande val skattemyndig-ett mot motav av en

länsstyrelses beslut hets beslut rättelseöver röst-en an- om av
märkning röstlängd eller längd och centrala valmyndig-mot om
rättelse allmän röstlängd. hetens beslut ifråga i 4sägsav som

kap. 16

Denna lag skall träda i kraft den juli 1993 med följande1 undantag.

1.4kap.l-4,6,7,9,11-16och18§§,7kap.1-3§§,l0kap.7
och 13 §§, 15 kap. andra4 § stycket och 7 § femte stycket skall träda

Senastelydelse 19911654.
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tidpunkt skall kap. 10, 17,januari Vid 4i kraft den 1994.1 samma
gälla.andra meningen upphörakap. §och 4 2021 §§ attsamt

§tredjekap. och §§, 3 kap. 2 3och §§, 2 ll 122. kap. 2 31 a
fjärde stycket,Valnämnden, § 4den regionala 3stycket, såvitt avser -

kap. ochregionala Valnämnden, 5 8såvitt denkap. 206 §§, 4 avser
tredje stycket och15 10 kap. 2 §och 10 §§, 8 kap.10 §§, 6 kap. 7 a

första meningenoch §§, 9 §kap. 13 kap. 7 812 14 samt-
15aoch 20-23 §§ kap. 2 §-11,17, 18kap. -3, 914 111 samt

skall träda i kraft den§ tredje stycket 1och första stycket 74 § samt
november 1994.

enligt kap. 2 §regionala valnämndernaledamöter i de lDe asom
fullmäktige i desslandstingsfullmäktige skall väljasväljasskall avav

fullmäktige hålls årordinarie valet tillsammansättning efter det som
1994.

skall15 juliskall den 19944. den särskilda röstlängden upprättasI som
gälltsärskilda röstlängdernaupptagits i deden någontas somavsomupp

den1985 september 1993. Den lunder tiden den september ll som-
denutvandrat efterenligt kap. ochjuli röstberättigad 4 §1994 11år som

i den särskilda röstlängden.juni skall också19851 tas upp
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2 Förslag till
Lag ändring i lagen 1972704 kyrko-om om

fullmäktigval, m.m.

Härigenom föreskrivs ifråga lagen 1972704 kyrkofullmäktig-om om
m.m.val,

dels i 4 4 13 43 och 51 §§ ordet länsstyrelse i olikaatt a, a,
böjningsformer skall bytas regionala Valnämnden i motsvarandeut mot
form,

dels l9, 22, 23, 30, 32, 35 37, 42, 42 och 50 §§ skallatt a-
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

För val enligt denna lag finns För val enligt denna lag finnsen en
central valmyndighet. Regeringen central valmyndighet. Regeringen
besvåmmer vilken myndighet bestämmer vilken myndighetsom som
skall central valmyndighet. skall central valmyndighet.vara vara

Uppgifter enligt denna lagsom
ankommer denpå regionala val-
nämnden skall jüllgäras denav
regionala Valnämnden i den re-
gion vilketinom valdistriktet finns.

6§

Uppgifter enligt denna lag Uppgifter enligt denna lagsom som
valnâmndanbmmer fullgöres ankommer kommunal valnåmnd

Valnämnden i den kommun fullgöres Valnämnden i denav av
inon vilken valdistriktet finns. I kommun inom vilken valdistriktet
valcistrikt inom nybildad kommun finns. valdistriktI inom nybildad

uppgifternafullgöres den val- kommun fullgöres uppgifternaav av
nânnd för den nybil- den valnämndutsetts för densom utsettssom

kommunen.dad nybildade kommunen.
valdistrikt omfattarOm delar Om valdistrikt omfattar delar

flera kommuner, förordnar flera kommuner, skall denav av
länstyrelsen Valnämnden i någon regionala Valnämnden förordna

Lagen omtryckt 199196. Senaste lydelse 43 § 1992344.av
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Valnämnden ikommunalafråga denikommunerna att omav
de frågaiuppgifter kommunernafullgöra någonvaldistriktet attav

fullgöra devalnämnd. valdistriktetankommer upp-omsom
kommu-meddelas, gifter ankommer påbeslut häromInnan som

nal beslut häromoch valnämn- valnämnd. Innanskall församlingen
skall församlingen ochberedas meddelas,i kommunernaderna

sig. i kommunerna be-tillfälle valnämndemaatt yttra
sig.redas tillñlle att yttra

8§

skall vad i 4 kap.röstlängd sägsupprättandet allmän utöverVid av som
följande bestämmelser iakttagas.särskildavallagen 1972620

För den den julienligt 1 inte ärden juniFör den l somsom
medlem svenska kyrkan ellerpersonbandskattemyndighetens av

tillhör icketerritoriell försam-kyrkanmedlem svenskaär somav
ling anteckning i röstlängdenpersonbandetenligteller görssom

förhållande.församling dettaicketerritorielltillhör om
röstlängdenanteckning igöres om

förhållande.detta
flera församlingari vallagen, ellervaldistrikt, tvåOmfattar som avses

kyrkofull-församlingar eller distrikt vid valeller delareller distrikt avav
församlingför varjedel röstlängden uppläggasskall särskildmäktige, av

med anledningdel därav. det behövskyrkligt valdistrikt eller Omeller
delförsamlingsindelningen, skall särskildibeslutad ändring avav

indelnings-församlingenför områderöstlängden uppläggas det av som
ändringen avser.

beträffandeHar det någonbeträffande någonHar det
anteckning enligt andraandra gjortsanteckning enligtgjorts

rättel-anmärkning här- stycket och har begäranharstycket och om
framställtsframställts inte sättsätt sägsemot somsom se

första stycket valla-i kap. §första 4 4i kap.föreskrives 4 4§
Skattemyndigheten be-skalllänsstyrel-skallstycket vallagen, gen,

sluta rättelse i röstlängden,elleransökan honomefter omomavsen
anteckningendet uppenbartSkattemyndigheten besluta är attom

felaktig. Sådan ansökan skall haäri röstlängden, deträttelse ärom
Skattemyndighetengjorts hosanteckningenuppenbart äratt se-

det dåden oktober år röst-Sådan ansökan skall ha 1felaktig. nast
upprättades. frågalängden Idenhos länsstyrelsengjorts senast om

och beslut medsådan ansökanröstlängdenoktober det dåårl an-
kap.ledning därav 4 4 §fråga sådan ägerupprättades. I om

vallagenmotsvarandetilllämpning.och beslut med anledningansökan
kap. vallagendärav 4 8 §äger

tillämpning.motsvarande
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l9§

Kuvert tillhandahålls endast centrala valmyndighetens försorg.genom
Valkuvert och innerkuvert för Valkuvert skall utfomiadevara

valsedelJörsändelse skall så på sådant färgenett sättvara att
beskafade färgen på innelig- den valsedelatt väljaren lagt isom
gande valsedel kan iakttas kuvertet kanutan valhem-att utan attses
valhemligheten röjs. ligheten avslöjas.

22§

Åtgärd Åtgärdeller anordning det eller anordning detsom som
enligt demia lag åligger kommun, enligt denna lag åligger kommun,
valnämnd eller valförrättare kommunal valnämnd elleratt valför-
vidtaga eller ombesörja bekostas rättare vidtaga eller ombesörjaatt

kommunen. bekostas kommunen.av av

23§

Vallokal skall hållas föröppen röstning minst timmartvå mellan klockan
och8 15, dock under tid för allmän gudstjänst, därjämte mellansamt

klockan 18 och 20. Centrala valmyndigheten får bestämma vallokalenatt
i visst valdistrikt skall öppen för röstning kortare tid änvara sagts,nu

det kan väljarna likväl har tillfredsställandeantagasom att möjligheter
utöva sinatt rösträtt.
Valtider för varje valdistrikt Valtider för varje valdistrikt

bestämmes Valnämnden efter bestämmes den kommunalaav av
hörande kyrkorådet. Valnämnden efterav hörande av

kyrkorâdet.

30§

Röstning får ske på varje postkontor inom riket, vid val i hela landet från
och med den tjugofjärde dagen och vid val från och med denannat
tionde dagen före valdagen till och med torsdagen före valdagen, inteom

följer andra eller tredjeannat stycket.av
Röstning postkontor äger under tid då postkontor är föröppetrum

allmänheten. Pâ förslag postverket får centrala valmyndigheten be-av
dengränsa tid då röstning fâr ske på postkontor. Röstning skall dock

alltid kunna äga under minst timme varje dag då postkontoretrum ären
öppet för allmänheten.

Finns det särskilda skäl, får centrala valmyndigheten förslagpå av
postverket bestämma röstmottagning skall anordnasatt endast vissa
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alltiddockröstningskallhela riketomfattarVid valpostkontor. som
i varje kommun.postkontorminstkunna äga ettrum

anledning valetmedvalet InrättasanledningmedInrättas avav
ålder-vid sjukhus,postkontorålder-vid sjukhus,postkontor

kriminalvårdsanstaltdomshem,kriminalvårdsanstaltdomshem,
ellervårdinrâttningliknandeellervårdinrättning ellereller liknande

röstning därvårdanstalt,röstning där ägervårdanstalt, äger rumrum
postverket bestämmertidbestämmer påtid postverket somsom

kommunalamed denefter samrådochmed Valnämndenefter samråd
med vårdinrätt-ochValnämndenvård-vårdinrättningens ellermed

led-vårdanstaltensellertidigast ningensledning, dockanstaltens
dagensjundedock tidigastning,före valdagen. Post-sjunde dagen

skallPostverketvaldagen.föresamråda med val-verket skall
kommunala val-densamråda medvårdinrättning-nämnden och med

vårdinrättning-medledning nämnden ochvårdanstaltensellerens
ledningvårdanstaltensskall ellerhur röstningen ge- ensom

skallröstningenhurbegärannomföras. På post- ge-av om
nomföras. begäranValnämnden Påverket skall post-utse av

kommunala val-denerforderligt antal verket skallattpersoner
antalerforderligtpostkon-biträda nämndenröstmottagare utse

biträda röstmottagareatttoret. personer
postkontoret.

32§

följandetillRöstning postkontor går på sätt.
får hanförsitt röstkorthar visat röstmottagaren,väljarenNär avupp

därefteruppsökervalen. Hanför ochdenne valkuvert vart ett enett av
ivalsedelin sinför varje valoch lägger därde avskilda platserna ettav

får inte vikas.valkuvert. Valsedeln
valkuvert ochVäljaren lämnarochlämnar valkuvertVäljaren

tillröstkortet röstmottagaren.tillröstkortet röstmottagaren.
harväljarenkontrollerarharkontrollerar väljaren DenneDenne attatt

valkuvertordning endastställt ivalkuvertställt i ordning endast ettett
inteval och kuvert ärför varjeför varje val och kuvert är attatt

märkning.med obehörigförsettmärkning.försett med obehörig
iDärefter läggeri röstmottagarenDärefter lägger röstmottagaren

inväljarensin närvaroväljarens närvaro mottagnamottagna
till-fönsterkuvertvalkuvert itill-i fönsterkuvertvalkuvert ettett

röstkort,med väljarensväljarens röstkort,med sammanssammans
fönster-vilket placerasfönster- närmastvilket placeras närmast
tillsluterfönster, ochkuvertetsfönster, och tillsluterkuvertets

Röstmottagarenfönsterkuvertet.fönsterkuvertet. Röstmottagaren
fönsterku-slutligen handfönsterku-slutligen hand tartar omom

antecknar sär-antecknar sär- vertet samtvenet samt enen
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skild förteckning väljarens skild förteckning väljarensnamn namn
och den valnämnd till vilken och den kommunala valnämnd till
fönsterkuvertet skall sändas. På vilken fönsterkuvertet skall sän-
fönsterkuvertet antecknas det das. fönsterkuvertetPå antecknas
värdepostnummer är angivet det vårdepostnummersom ärsom an-
i förteckningen. givet i förteckningen.

Väljare kändär för röstmottagaren skall legitimerasom sig. Gör
han det, får han icke rösta.

35§

I fråga den vidare behandlingen röster harom avgivits påav som post-
kontor tillämpas förfarande i 12 kap. 5l §§samma vallagensom anges -1972620 med följande undantag.

Fönsterkuvert, kommer in Fönsterkuvert, kommersom insom
till Valnämnden efter valdagen till den kommunala Valnämnden
eller så denna dag desent efter valdagenatt eller så dennasent
kan beräknas komma valñrrâttar- dag de inte kan beräknas kom-att

till handa innan röstningen ina valförrättarna till handa innanma
vallokalen slutar, skall behållas röstningen i vallokalen slutar,av
Valnämnden därefter förfar skall behållas Valnämndensom av som
med dem det sätt i därefter förfar med demsom detanges
13 kap. 10 § vallagen. sätt i kap.13 10 §som anges

vallagen.

36§

Väljare gift får lämnaär Väljare,som grund sjuk-som av
valsedel sin make. Väljare, dom, rörelsehindergenom eller hög ålder

på grund sjukdom, rörel- inte kansom inställa sigav i vallokalen
sehinder eller hög ålder kan för det valdistrikt där han är upp-
inställa sig i vallokalen för det i röstlängd, får lämnatagen valse-
valdistrikt där han är i del bud.upptagen Bud får dengenom vara
röstlängd, får lämna valsedel väljarensär make, sambo,som

bud. Bud får den barn,genom barnbarn, makes ellervara som sam-
väljarensär barn, barnbarn, fader, bos bam, fader, moder eller

moder eller syskon eller hans vår- syskon eller annan person som
dare och fyllt 18 år. yrkesmässigtsom eller på därmedett

likartat väljaren vårdsätt ger av
varaktigt slag. Den påmera som

biträder väljarensättannat i
personliga angelägenheter får
också bud. Budet skall havara
fyllt 18 år.
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valsedelsförsändelsefår lämnalantbrevbärarebetjänasVäljare avsom
vilket lant-tillpostkontordetvidröstning ägerdenne, rumomgenom

dockfårhela riketomfattarVid valknuten.brevbäraren âr cen-som
vidlinjerantaletbegränsapostverketförslagvalmyndighetentrala av

lantbrevbärare.får lämnasvalsedelvilka genom

37§

valse-anordnandefrågaIvalse-anordnandefrågaI avomavom
kap.tillämpas 11delsförsändelserkap.tillämpasdelsförsändelser 11

andra5 §stycket,andra3 §andra styc-stycket, 3 §andra§1
valla-styckettredje§ket 6stycket 6andrastycket, 5 § samtsamt a

valsedelsför-En1972620.vallagen 1972tredje stycket§ gena
vidanordnad,fårsändelsefårvalsedelsförsändelse620. En vara

dagartidigast 24landeti helavali helaanordnad, vid valvara
dagartidigast 10valvidochoch viddagartidigast 24landet annat

avläm-frågaIvaldagen.före föredagarval tidigast 10 omannat
tillvalsedelsförsändelsernandeavlämnandefrågavaldagen. I avom

vidare lltillämpaslantbrevbäraretill lant-valsedelsförsändelserav
vallagen.tredje stycketkap. 5 §vidare 11tilllämpasbrevbärare

vallagen.tredje stycket5kap. §

42§

denefter detOmedelbartdenefter det attOmedelbart pre-att pre-
vallokalenirösträkningenliminäravallokalenirösträkningenliminära
röstlängd,sändsavslutatsharröstlängd,sändsavslutatshar

kuvertsärskildaoch deprotokollkuvertsärskildaoch deprotokoll
kap.i 13och omslagi kap.13omslagoch avsessomsom avses

till den1972620vallagenval- 6§till1972620vallagen6§
in-Valnämnden. Skerkommunalamedinsändandetnämnden. Sker

skall för-medsändandetanord-försändelsenskall posten,posten,
värde-anordnassändelsenvärdepost. somsomnas

post.

42a§

val-kommunaladentill åliggerValnämnden DetåliggerDet att se
samtligatillnämndenhandlingarsamtliga attattatt seavsessom

kom-i 42 §handlingarnämndenin tillkommeri 42 § avsessom
sånämnden ochtillininfor-fallet, att,och sä är omatt, merom

fat-infordra detfallet,inte ärfattas.dra det somsom
tas.
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Valnämnden vidarebefordrar kommunalaDen Valnämnden
omgående röstlångder och övrigt vidarebefordrar omgående röst-
material till länsstyrelsen. längder och övrigtSker material till
översändandet med skall den regionala valnämnden. Skerposten,
försändelsen anordnas översändandet med skallvär- posten,som
depost. försändelsen anordnas vår-som

depost.

§50

Beslut, varigenom länsstyrelsen Beslut, varigenom den regionala
har fastställt utgången val eller valnämnden har fastställt utgångenav

förrättning för utseende val eller förrättning förav av av av
efterträdare för fullmäktige eller utseende efterträdare för full-av

ytterligare fårsuppleant, mäktigeöver- eller ytterligareav av sup-
klagas hos valprövningsämnden. pleant, får överklagas hos val-

Ett beslut får överklagas den prövningsämnden.av
enligt röstlängd röstbe- beslut fårEtt överklagas densom var av

rättigad vid valet den enligt röstlängd röstbe-samt av som som var
enligt beslut länsstyrelsen rättigad vid valet denöver samtav av som
anmärkning röstlängden enligt beslut Skattemyndighetenmot var av
utesluten från fårDet ärenderösträtt. i kap.i 4 4 §sägssom
också överklagas parti vallagen 1972620 uteslutenettav som var
har deltagit i valet. från fårDet ocksårösträtt. över-

Skrivelsen med överklagandet klagas parti har deltagitettav som
skall in till länsstyrelsen och i valet.ges

denna till handa inom tio Skrivelsen med överklagandetvara
dagar efter det valet eller skall in till den regionalaatt ges
förrättningen avslutades. Har skri- valnämnden och denna tillvara
velsen kommit in till valprövning- handa inom tio dagar efter det att
snämnden före överklagandetidens valet eller förrättningen avsluta-

skallutgång, den omständigheten des. Har skrivelsen kommit tillin
inlagan kommit in till läns- valprövningsnämnden före över-att

styrelsen först därefter dock inte klagandetidens skall denutgång,
föranleda överklagandet inte omständigheten inlagan kommitatt att

till prövning. Valpröv- denin till regionala valnämndentas upp
ningsnämnden skri- förstprövar därefter dock inte föranledaom
velsen har kommit in i tid. överklagandet inte tillrätt att tas upp

Snarast möjligt efter överkla- prövning. Valprövningsnåmnden
gandetidens läns-utgång skall skrivelsen har kommitprövar om
styrelsen samtidigt kungöra in i tid.rättsamt-
liga överklaganden och sända skr-

l Senastelydelse 19911655.
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efter överkla-till valprövningsnâmn- möjligtivelsema Snarast
dengandetidens skallden. Kungörelsen införs i ortstid- utgång

samtidigtning inom den kommun regionala Valnämndensom
församlingen ingår kungörel- samtliga överklagandenI kungöra

till val-viss kort tid inom vilken sända skrivelsernaochsen anges
förklaring överklagandena prövningsnämnden. Kungörelsenöver
skall ha kommit in till valpröv- ortstidning inom deninförs i

ingårningsnåmnden. Länsstyrelsen skall församlingenkommun som
dessutom skyndsamt inkomma till tidkungörelsen viss kortI anges
valprövningsnåmnden med vilken förklaringinom över Över-ytt-

klagandena skall ha kommit in tillrande överklagandena. Be-över
stämmelserna i och27 28 §§ valprövningsnämnden. Den regio-
förvaltningslagen 1986 nala Valnämnden skall dessutom
223 omprövning beslut inkomma till valpröv-skyndsamtom av
skall inte tillämpas. ningsnämnden med yttrande över

Den vill överklaga har Bestämmelsernaöverklagandena.rättsom
länsstyrelsenhos förvaltningslageni 27 och 28 §§att genast

utdrag protokoll eller 1986223 omprövningur annan avom
handling förrättningen. beslut skall inte tillämpas.över

vill överklaga harDen rättsom
hos den regionala valnämndenatt

protokoll ellerutdraggenast ur
handling förrättningen.överannan

Denna lag träder i kraft den juli det gäller och §§,1993 19, 36 371 när
den januari det gäller och den november det1 1994 8 § 1994när l när
gäller 4 35, 504 13 22, 23, 30, 32, 42, 42 43,a, a, a,
och 51 §§.
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3 Förslag till
Lag ändring i folkomröstningslagenom

1979369

Härigenom föreskrivs i fråga folkomröstningslagen 1979369,om
dels i 12 och och14, 15 §§ ordet länsstyrelseatt i olika böjnings-

former skall bytas regionala valnämnden iut motsvarande form,mot
dels ll, 16 och 17 §§ skall ha följandeatt lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Central valmyndighet i Central valmyndighet isom avses som avses
kap.1 2 § vallagen 1972620 kap.är l 2 § vallagen 1972620 är

också central myndighet för folk- också central myndighet för folk-
omröstning. omröstning. Regional valnämnd

kap.i 1 2 § lagsägssom samma
regional myndi ghet för folkom-är

rösrning.

folkomröstningsFör genomförande inom varje kommun valnämndsvarar
i 3 kap. vallagen 1972620.som avses

När folkomröstning förrättas i folkomröstningNär förrättas i
samband med val till riksdagen samband med val till riksdagen
tjänstgör de valförrättare har tjänstgör de valförrättare harsom som

enligt 3 kap. 4 § vallagenutsetts enligt 3 kap. 4 § vallagenutsetts
också omröstningsförrättare. också omröstningsförrättare.som som
Inför folkomröstning Inför folkomröstningutserannan utserannan
Valnämnden för varje den kommunalaomröst- Valnämnden för
ningsdistrikt minst fyra varje omröstningsdistrikt minstpersoner

vid omröstningen tjänstgöraatt fyra vid omröstningenattpersoner
omröstningsförrättare i dis- tjänstgöra omröstningsför-som som

triktet. Vad i kap.3 vallagen i distriktet.rättare Vad i 3som som
föreskrivs valförrättare till- kap. vallagen föreskrivs val-om om

beträffandeämpas särskilt utsedd förrättare tillämpas beträffande
omröstningsförrättare.

Senaste lydelse 17 § 1982413av
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omröstningsför-utseddsärskilt
rättare.

röstberättigad vid valdentillkommer ärfolkomröstningvidRösträtt som
riksdagen.till

enligthuruvida rösträttFråganenligthuruvida rösträttFrågan
föreliggerstycket avgörsförstaföreliggerförsta stycket avgörs

omröstningenföregrundvalomröstningenföregrundval av enav en
ochröstlängd. AllmänupprättadochAllmänröstlängd.upprättad

kap.enligt 4röstlängdsärskildenligt kap.röstlängd 4särskild
tillländer1972620vallagentillländer1972620vallagen
iBestämmelserna 4efterrättelse.Bestämmelserna i 4efterrättelse.

och 18 §§16och kap.stycket,tredje 9kap. 8 §6 samma
rättel-besluttalanlagtalanlag§§ mot18 mot omomomsamma

medsambandröstlängd ianmärkningbeslut röst-över mot avse
iskall gällaval ävenbesvär överbeslutrespektive talanlängd mot

folkomröst-besvärfråga överröstlängd i sambandrättelse omavom
ning.skall gällavalmed besvär över

fol-fråga besväri överäven om
komröstning.

itillgängligröstlängdsärskildskallomröstningNär äger vararun1,
vallagen.i kap. 20 §4ñr det distriktomröstningslokalen avsessom

11§

ipreliminärträknaspreliminärt i RösternaräknasRösterna
denoch hosomröstningslokalval-hosomröstningslokal och

DärvidValnämnden.kommunalabestäm-Därvid tillämpas
bestämmelserna i 13tillämpasvallageni kap.melserna 13

Har1972620.vallagenför- kap.omröstning1972620. Har
samtidigtomröstning förrättatstill riks-samtidigt med valrättats

denskertill riksdagen,med valpreliminäradagen, sker den röst-
rösträkningenpreliminäraförräkningen gemensamt gemen-om-

valetochför omröstningensåvitt gälleroch valetröstningen samt
igäller åtgärdersåvitti kap. 3-13åtgärder avsessomavsessom

nämnda lag.3-5kap. §§13nämnda lag.5 §§
Blankameningsyttring.efterröstsedlama iordnasVid räkningen grupper
räknasvarjeröstsedlar inomAntaletbildarröstsedlar gruppgrupp.en

därefter gruppvisRöstsedlarna läggsprotokollet.antecknas ioch antalet
röstsedlarantecknas vilkenomslag. På omslagenin i särskilda grupp

antal.röstsedlamasinnehåller ochomslaget
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Vid rösträkning hos valnämnd Vid rösträkning hos kommunal
används för varje valnämnd används fören urna om- en urna
röstning och ñr varje område varje omröstning och för varjesom
bildar valkrets vid val kom- område bildar valkrets viden av som en
munfullmäktige. val kommunfullmäktige.av

l6§

Talan beslut, varigenom centrala valmyndigheten fastställt utgångenmot
folkomröstning, förs hos valprövningsnämnden besvär. Be-av genom

svären valprövningsnämndenprövas i den sammansättning denna hadeav
vid tiden för omröstningen. frågaI sådan talan tillämpas i övrigt be-om
stämmelserna i 15 kap. tredje4 § och fjärde styckena vallagen 1972
1620 besvär riksdagen 6 och 9 §§ kapitel.samtom som avser samma

Talan får föras den Talan får föras denav som av som
enligt röstlängd röstberättigad enligt röstlängd röstberättigadvar var
vid folkomröstningen den vid folkomröstningen densamt samtav av

enligt beslut länsstyrelsen enligt beslut i 4som sägsav som som
anmärkning röstlängden kap. ochöver 4 16 §§ vallagen 1972mot

utesluten från Talanrösträtt. .620 utesluten från rösträtt.var var
får också föras parti eller Talan får också föras partiett ettav en av
kampanjkommitté har verkat eller kampanjkommitté harsom en som
för något de förslag verkat för de förslagnågotav som om- av som
röstningen har gällt. omröstningen har gällt.

l7§

Hari den verksamhet för förberedande och genomförande folkomröst-av
ning, för vilken myndighet förekommit avvikelse från föreskrivensvarar,
ordning eller har någon hindrat omröstningen, förvanskat avgivna röster
eller otillbörligen verkat vid omröstningen något skallsätt, val-annat
prövningsnämnden, det med fog kan vad har förekom-antas attom som
mit har inverkat utgången omröstningen, vid prövning besvärav av
över omröstningen upphäva denna i den omfattning behövs ochsom
förordna omröstning beträffande eller flera områdenettom ny som
bildar valkrets vid val kommunfullmäktige eller, rättelse kanav om
åstadkommas förnyad rösträkxiing, uppdra centralaåt valmyndig-genom
heten vidta sådan rättelse. Förordnande omröstning fåratt dock,om ny
såvitt gäller rådgivande folkomröstning, meddelas endast vadom som
förekommit kan ha lett till resultatet folkomröstningen har blivitatt av
missvisande med hänsyn till omröstningens ändamål.

Om enligt bestämmelse i lag talan visst beslut inte får föras ellermot
skall föras i särskild ordning, får omständighet med beslutetsom avses
inte åberopas vid besvär i denna paragraf.som avses
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bestämmelserna i kap. beståmmelsema i kap.4 4Att Att
tredje stycket och och första valla-6 8 § 18 § 6 § 18 § stycket

första istycket vallagen 1972620 talan1972620 gen om sam-
talan samband band med besvär vali med besvär över motom

skattemyndighetsval länsstyrelses beslut respektiveöver mot cen-
anmärkning röstlängd trala valmyndighetens beslutöver mot om

eller rättelse allmän rättelse röstlängd skall tilläm-röst-om av av
längd skall tillämpas i fråga i fråga besvär fol-överpasom om
besvär folkomröstning komröstning följerföljer 5 § andraöver av

5 andra stycket. stycket.§av

Denna lag träder i kraft den januaril 1994 det gällernär 16 och
17 och den november 1994 det gällerl ochnär ll, 12 14, och
15 §§.
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4 Förslag till
Lag ändring i lagen 1990 1536 folkbok-om om

föringsregister

Härigenom ñreskrivs 3 och 7 §§ lagen 19901536 folkbok-att om
föringsregister skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Ett lokalt folkbokföringsregister Ett lokalt folkbokföringsregister
får användas för får användas ñr

samordnad registerföring samordnad registerföringav av
identifieringsuppgifter för fysiska identifieringsuppgifter för fysiska

och andra folkbok- och andra folkbok-personer av personer av
föringsuppgifter, föringsuppgifter,
2. handläggning folkbokfö- handläggning folkbokfö-av av

ringsårenden enligt folkbok- ringsärenden enligt folkbok-som som
föringslagen 1991481 eller föringslagen 1991481 eller

lag eller förordning prövas lag eller förordningannan prövasannan
Skattemyndigheten, Skattemyndigheten,av av

framställning personbevis framställning personbevisav av
och andra registerutdrag, och andra registerutdrag,
4. tillhandahållande folkbok- 4. tillhandahållande folkbok-av av

föringsuppgifter myndigheter föringsuppgifter myndighetersom som
behöver för fullgöra sin verk- behöver för fullgöraatt sin verk-att
samhet, samhet,

folklängder och andrauttag folklängder och andrauttagav av
samlingar uppgifter för förva- samlingar uppgifter för förva-av av
ring hos statliga myndigheter, ring hos statliga myndigheter,

planering6. och tillsyn folk- planering och tillsyn folk-av av
bokföringsverksamheten. bokföringsverksamheten,

upprättande röstlängdenav

Det centrala referensregistret får Det centrala referensregistret får
användas för ändamål användas för ändamålsom anges som anges
i2§2,3,50ch6. i2§2,3,5,60ch
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Föreslagen lydelselydelseNuvarande

fårreferensregistretcentralafår DetreferensregistretcentralaDet
uppgifterinnehållauppgifterinnehålla om personerpersonerom

folkbokfördavariteller harfolkbokfördavarit äreller harär somsom
tilldelatslandet ellertilldelats ilandet elleri som annarsannarssom

sådanFörsådanFör personnummer. enpersonnummer. en
fårfår personnummerangespersonnummer personangesperson

grunden förochñrgrundenoch personnummer-personnummer-
uppgifterdeuppgifter tilldelningentilldelningen de samtsamt

enligt §registrerats 6enligtregistrerats 6 § senastsenast somsom
medochförsta stycket 2 llmedstycket ochförsta 2 11 upp-upp-

frånlokala registerfrån lysning detlokala registerdetlysning omom
uppgifterna har hämtats.vilketuppgifterna har hämtats.vilket

avregistreratsFör en person som
grundlokaltfrån register påett av

till utlandet får ocksåutflyttning
svenskt med-uppgift omanges

borgarskap.

kraft den 1993.träder iDenna lag l mars
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Förslag5 till
Lag försöksverksamhet allmänna valenvid deom

1994år

Härigenom föreskrivs följande.

Efter1 § samråd med länsstyrelsen Valnämndenoch den kommunala får
centrala valmyndigheten, försöksverksamhet medgei viss kommun,som
undantag från beståmmelsernai kap.3 och3 §§, kap.4 8 l -
10 13 och 15 §§, 9 kap. och1 5 §§, och13 kap. vallagen14samt- -
1972620 omtryckt 199195 vid de ordinarie valen till riksdag,

kommunfullmäktigelandstings- och skall hållas år 1994. Beslutsom om
undantag nårsådant det gäller kap.14 3 och 7 vallagen skall dock

meddelas regeringen.av
samrådEfter också med får centrala valmyndigheten,posten som

sådan försöksverksamhet, bestämma den kommunala Valnämndenatt
förskall den röstmottagning isågs 10 kap. 2 § tredjeansvara som

stycket lag.samma

2 De§ förskrifternanärmare försöksverksamhetens genomförandeom
meddelas centrala valmyndigheten.av

Denna lag träderi kraft den juli1 1993
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6 Förslag till
Lag Schweizbrevröstning iom

Härigenom föreskrivs följande.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Vid 1991 års ordinarie val till Vid 1994 års ordinarie val till
riksdagen och det samtidiga valet riksdagen och det samtidiga valet

landstingsledamöter och kom- landstingsledamöterav och kom-av
munfullmäktige vid val munfullmäktigesamt vidextra valsamt extra
till riksdagen och folkomröstning till riksdagen och folkomröstning

infaller före 1994 års infaller föresom motsva- 1997 årssom motsva-
rande val får röstberättigade rande val får röstberättigadesom som
vistas i Förbundsrepubliken Tysk- vistas i Schweiz rösta attgenom
land eller Schweiz rösta sända sina valsedlar till denatt kom-genom

från land sända sina val- munala Valnämnden medsamma posten
sedlar till Valnämnden med brevröstning.posten
brevröstning.

Vid brevröstning tillämpas bestämmelsernai vallagen 1972620, om
inte följer denna lag.annat av

Brevröstning skall till följande sätt.
Väljaren lägger för varje val Väljaren lägger för varje val

själv sin valsedel i inner- själv in sin valsedelett i valku-ett
kuvert. I närvaro två vittnen I närvaro två vittnenav vert. av
lägger han sedan iordningställda lägger han sedan in iordningställda
innerkuvert i ytterkuvert för valkuvertett i ytterkuvert förett
brevröstningsförsändelse och brevröstningsförsändelse och
tillsluter detta. Därefter skriver tillsluter detta. Därefter skriver
väljaren ytterkuvertet för- väljaren ytterkuvertet för-en en
säkran heder och säkran hederpå ochsamvete att samvete att
han gjort detta ochsätt han gjort detta ochatt sätt att
försändelsen har ställts i ordning i

Som gällande lydelse har lagen 1991189 brevröstning i Förbunds-om
republiken Tyskland och Schweiz tagits upp.
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Föreslagen lydelselydelseNuvarande

iställts i ordningTyskland försändelsen harFörbundsrepubliken
skallytterkuvertetSchweiz.Vidare PåSchweiz.respektive anger

anteckna sittdag ocksådels den väljarenytterkuvertethan på per-
brevröstningsförsändelsen intygarVittnenahardå sonnummer.

egenhändigtväl jarenskriftligendelsordning, sittigjorts attperson-
deundertecknat försäkranskrift-Vittnena intygar samt attnummer.

förhållandeväljaren till någotegenhändigt inte kännerligen att
uppgifterdestriderdeförsäkranundertecknat motsamt att som

ytterkuvertet.lämnatförhållande väljarentill någotinte känner
de påVittnenas adresseruppgifterstrider ytter-mot angessom

fylltytterkuvertet. skall ha 18Vittnenakuvertet.väljaren lämnat
ellereller barnVäljarens makeår.Vittnenas adresser ytter-anges

får inte vittne.barnskall fyllt makensha 18Vittnenakuvertet. vara
eller barn ellermakeVäljarensår.

vittne.får intemakens barn vara
ordning enligt andragjorts ibrevröstningsförsändelsen harSedan

isitt röstkortmedförsändelsen tillsammansstycket väljaren inlägger ett
förförsändelsenDärefter lämnasdetta.och tillsluteromslagskuvert

Valnämnden iväljarendäri den kommun ärpostbefordran till upptagen
tillröstlängd,väljaren i särskildallmän röstlängd eller, är upptagenom

denbelägen därden vallokalinom vilken ärden kommunValnämnden i
skall finnas1976620vallagenenligt kap. 20 §särskilda röstlängden 4

tillgänglig.
iriksdagen, vid valval tillvid val i Vidriksdagen,Vid val till

landstingsledamöterhela landetlandstingsledamöterlandethela avav
kommunfullmäktige och vidoch vid ochkommunfullmäktigeoch

får brevröst-folkomröstningfolkomröstning får brevröst- enen
iordning-ningsförsändelseniordning-ningsförsändelsen varavara

före valda-tidigast dagargjord 24tidigast dagar före valda-gjord 24
dagenoch skalldagenskalloch senastsenast avgesgenavgesgen

val tillföre Vidvaldagen.val tillvaldagen. Vidföre extraextra
vid folkomröstningfolkomröstning riksdagen ochriksdagen och vid

sådana val fårsamtidigt medval fårmed sådanasamtidigt
brevröstningsförsändelsenbrevröstningsförsändelsen varavara

dagariordninggjord tidigast 20dagariordninggjord tidigast 20
skallskall valdagen. Väljaren påFörsändelsen föreföre valdagen.
handen ytterkuvertet inteden dag då intygaavgiven är attanses

försändelsen tidi-Brevröstningsför- ställt ordningpoststämplad. i
harvadför postbe-sändelsen bör lämnas än sagts.nusomgare

avgivenskalltid den kan Försändelsenfordran i godså att anses
poststämplad.då denValnämnden till den dag ärberäknas vara

börBrevröstningsförsändelsendagen efterhanda andrasenast
godför postbefordran i sålämnasvaldagen.
denberäknastid den kanatt vara

till handakommunala Valnämnden
efter valdagen.andra dagensenast
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3§

Vid varje tillfälle då brevröstningsförsändelser kommer in till Valnämn-
den skall antalet antecknas i särskilt protokoll. I den offent-väntanett
liga förrättningen för preliminär rösträkning skall försändelserna förvaras
på betryggande sätt.ett

4§

Granskning och rösträkning skall i fråga brevröstningsförsändelserom
ske vid den offentliga förrättning i 13 kap. 9 § vallagensom avses
1972620. Sedan de åtgärder i paragrafs förstasom anges samma
stycke har vidtagits, skall brevröstningsförsändelsema granskas
följande sätt.

Granskningen inleds med Granskningen inleds medatt att
inkomna omslagskuvert med inkomna omslagskuvert breVfmed
brevröstningsförsändelser räknas, röstningsförsändelser räknas,
varefter antalet antecknas i varefter antalet antecknas i pro-pro-
tokollet. Därefter granskas tokollet. Därefter granskasom- om
slagskuvenen. Därvid kontrolleras slagskuverten. Därvid kontrolleras
att att

omslagskuvertet inte har blivit omslagskuvertet inte har blivit
efteröppnat tillslutandet, öppnat efter tillslutandet,

2. omslagskuvertet har avlämnats omslagskuvertet har avlämnats
för postbefordran i Förbunds- för postbefordran i Schweiz,
republiken Tyskland ellerSchweiz, brevröstningsförsändelsen inte

brevröstningsförsändelsen inte har dagen föreänavgetts senare
har dagenän före valdagen.avgetts senare
valdagen.

del fall då de nämnda kraven uppfyllda,är behandlas omslagskuvertet
det föreskrivssätt i 5 I fall läggs omslagskuvertet åtannatsom

sidan. Omslagskuvert har lagts sidanåt läggs därefter in i ellersom ett
flera särskilda omslag förseglas och förses med anteckning inne-som om
hållet.

5§

När kontrollen enligt §4 är När kontrollen enligt 4 § ärav- av-
slutad, öppnas de omslagskuvert slutad, deöppnas omslagskuvert

inte har lagts sidan. Där- inte har lagts sidan.åt Där-som som
efter kontrolleras efter kontrollerasatt att

omslagskuvertet innehåller omslagskuvertet innehåller
väljarens röstkort, väljarens röstkort,
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

avgivitväljare inte harväljare inte har avgivit 2.2. sammasamma
ifönsterkuverti sådantsådant fönsterkuvert avsessomsom avses

ochtredje stycketförsta stycket vallagen kap. §13 kap. 3 § 10 6 a
vallagenförsta stycketbrev- kap. 3 §eller 131972620 änmer en

brev-eller1972620 änröstningsförsändelse, mer en
röstningsförsändelse,röstberättigad i3. väljaren är

iröstberättigadväljaren3. ärvaldistriktet,
i vallokalen kommunen,väljaren inte4. röstat

i den vallo-inteväljarenunder valdagen. 4. röstat
kal där han i röst-är upptagen

valdagen.längd under
behandlas ytterkuvertet påuppfyllda,de fall då de nämnda kravenI är

tillsammansytterkuvertetfall läggsdet föreskrivs i 6 Isätt annatsom
sidan. Om-läggs åtröstkort in i omslagskuvenet,med väljarens åter som
eller fleradärefter in isidan läggsslagskuvert har lagts åt ettsom
innehållet.anteckningförses medsärskilda omslag förseglas och omsom

enligt 5kontrollen §enligt När ärNär kontrollen 5 § är av-av-
tillslutad, granskas ytterkuvertenslutad, ytterkuverten tillgranskas

inte harvalförsändelserde valförsändelser inte har de somsom
kontrollerasDärvidlagts sidan.lagts sidan. Därvid kontrolleras åt

föreskrivetförsändelsen iförsändelsen i föreskrivet ärär attatt
ytterkuvertetskick och ärordningskick och har gjorts i att

ytterku-Däreftertillslutet.föreskriven tidinom öppnasattsamt
granskas.ValkuvertenDärefterytterkuvertet tillslutet.är vertet.
deDärvid kontrolleras ärbryts Innerkuvertenytterkuvertet. att av

beskaffenhet,föreskrivenDärvid kontrollerasgranskas. attatt
endastställt i ordningbeskaffenhet, väljaren harde föreskrivenär av

val ochvalkuvert för varjehar ställt i ordningväljaren attatt ett
försedda medinteinnerkuvert för varje val valkuvertenendast ärett

Godkändamärkning.obehörigför-och innerkuverten inte äratt
i Ivalkuvert läggssedda obehörig märkning.med urnoma. sam-

väl-antecknas vidband därmedGodkända innerkuvert läggs i
hani röstlängdenjarenssamband därmedl attnamnan-urnoma.

sini har rösträtt.tecknas vid väljarens utövatnamn
brist eller fel-Föreligger någonsinröstlängden han har utövatatt

val-i hänseendeaktighetrösträtt. ett som
enligtkontrolleranämnden skallFöreligger brist eller fel-någon

skall det eller deförsta stycket,aktighet i hänseende val-ett som
tillsammansbristfälliga kuvertenenligtnämnden skall kontrollera

röstkort ochmed väljarensförsta stycket, skall det eller de ytter-
läggas in i omslags-bristfälliga kuverten tillsammans kuvertet åter

med kuvertet. Detsamma gäller,väljarens röstkort och ettytter- om
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kuvertet åter läggas i omslags- valkuvert är eller det intetomt om
kuvertet. Detsamma gäller, klart framgår kuvertett in-om att ett
innerkuvert âr eller dettomt nehåller valsedel. Omslagsku-om en
inte klart framgår kuvert läggsatt iett sin in i ellerverten tur ett
innehåller valsedel. Omslags- flera omslag förseglasen ochsom
kuverten läggs i sin i försestur med anteckningett inne-om
eller flera omslag förseglas hållet.som
och förses med anteckning om
innehållet.

Avgivna röster skall räknas tillsammans med de röster i 13som avses
kap. 9 § andra stycket vallagen 1972620.

Denna lag träder i kraft den julil 1993.
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1 Inledning

1.1 Direktiven, m.m.

Utredningens ursprungliga direktiv Dir 199113 innefattar uppdragett
valförfarandet till beslutade och planeradeatt förändringar inomanpassa

bl.a. områdena för folkbokföring och regional skatteförvaltning tillsamt
den tekniska utvecklingen inom framför allt ADB-området. Utredningen
har därvid frihet de frågor behövergetts stor att ta upp som man anser

inomövervägas för direktivenöversynen. I exemplifieras vissaramen
valtekniska frågor i egentlig mening utredningen bör söka lösamera som
såsom reglerna röstlängder och röstkort, själva röstningsförfarandet,om
rösträkning, rapportering och slutlig sammanräkning. bakgrundMot av
detta skall utredningen bilda sig uppfattning hur lämpligen om en
framtida organisation bör föreslå de ändringar behövs.ut samtse som

Den 2 april 1992 fick utredningen tilläggsdirektiv Dir 199249.
Dessa innebär utredningen också skall undersöka möjlighetenatt att
underlätta för utlandssvenskarna använda sig den derösträttatt av
principiellt tillerkända.är Enligt tilläggsdirektiven kan det nämligen till
följd de komplicerade reglerna anmälan till särskild röstlängd ochav om
röstmottagning svenska utlandsmyndigheter förenat medvara
betydande svårigheter för svensk medborgare bosattär utomlandsen som

rösta. Exempel åtgärderatt enligt tilläggsdirektiven kansom
övervägas förändraär med särskilda röstlängder medatt systemet
tillhörande ansökningsförfarande eller utvidga möjligheterna tillatt
brevröstning.

Utredningen har i sitt arbete beakta direktiven Dir. 19845att
angående utredningsförslagens inriktning. Enligt dessa direktiv skall alla
förslag kunna genomföras med oförändrade eller minskade resurser.
Vidare har utredningen beakta direktiven Dir. 198843 innebäratt som

EG-aspekten skall beaktas i utredningsverksamhetenatt liksom direktiven
Dir. 199250 beträffande redovisning de regionalpolitiska konse-av
kvenserna utredningsförslag.av

Från Justitiedepartementet har till utredningen överlämnats RSVen av
upprättad PM daterad 1989-06-16 angående erfarenheterna frånm.m.
1988 års val och dateradPM 1990-02-22 angående förändringsbehoven
och utvecklingsmöjligheter inom valadministrationen. Från Justitiedepar-

har också överlämnats skrivelse från Göteborgs kommuntementet en
angående utseende suppleanter för kommunfullmäktige jämte deav
remissvar departementet inhämtats i frågan. Justitiedepartementetsom av
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från Linköpings kommunöverlämnat framställninghar också en
och framställningbegränsning den s.k. ångerröstningenangående enav

valhemligheten.förbättrat skydd förfrån Täby kommun angående ett
skrift från SollentunaTill utredningen har RSV överlämnatsav en

brevröstningen tillreglerna kringkommun angående översyn samt enav
efter val tillmandatfördelningeninkommen skrivelse angåendeRSV

landstingsfullmäktige.

1.2 Utredningsarbetet

Beträffande följandeutredningsarbetet kan sägas.
utredningsuppdragethar anordnat hörning rörandeUtredningen en

riksdagspartierna vissa länsstyrelser,med frånrepresentanter samt
skattemyndigheter och kommuner.

följt det arbete bedrivs Personvalskommittén,Utredningen har avsom
parlamentariska beredningen fråganPostlagsutredningen och den omav

valkretsindelning i Skåne.en ny
Under utredningsarbetet har utredningen samarbetat med RSVs

fram bakgrundsma-valenhet varit utredningen behjälplig med att tasom
terial ekonomiska beräkningar. har biträtt utredningen medoch Posten

redovisning vid septembervalen bilagapoströstningen år 1991,en av se
4.

skrivelse till regeringen den november hemställdeI 199111 ut-en
förstudieredningen regeringen skulle uppdra RSV genomföraåt attatt en

för för utvecklingunderlag bedömning kostnaderna avsom en av
framtida redovisadesADB-stöd för valadministrationen. uppdragDetta

den aprilRSV 1992.av
diskussion utredningsuppdraget vad den framtidaFör av avser

medvalorganisationen regional nivå har utredningen haft kontakter
företrädare för arbets-Statskontoret. På utredningens uppdrag har en

förstebestående ADB-samordnaren Karlsson,Lars-Gunnargrupp av
länsassessom Clas-Herman Scheutz, avdelningsdirektören Margareta

från HeimforsFransson länsstyrelsen i Växjö byrâdirektören Jansamt
från länsstyrelsen länsstyrelsernasi Kalmar utarbetat skiss angåendeen
framtida möjligheter administrera de allmänna valen.att

För uppfattning den pågående utvecklingen elektro-att en om av
niskt stöd i valförfarandet i vissa andra länder har den särskilde
utredaren, Hans-Eric Holmqvist, Lennart Berg och Gunnarexperterna
Lavett utredningens Nilsson gjort studiebesök isekreterare Ullasamt
Norge. Hans-Eric Holmqvist, och Ulla Nilsson har ocksåLennart Berg
gjort studiebesök och i USA. Hans-Eric Holmqvist och Ulla Nilsson har
dessutom besökt förBelgien. Vid dessa studiebesök har representanterna
utredningen också träffat för lands valorganisationerrepresentanter resp.
för diskutera den pågående utvecklingen tekniska hjälpmedel iatt av
valförfarandet i dessa länder.
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1.3 Utredningens fortsatta arbete

De förslag lämnar innefattas i den tekniska och administrativanu
översyn vårt uppdrag Enligt våra direktiv skall den slutligasom avser.
beredningen valfrågorna undergöras parlamentarisk medverkan. Enav
fråga bör behandlas under sådan medverkan fråganärsom ut-om
jämningsmandat i de kommunala valen. En sådan fråga hurärannanl
administrationen de kyrkliga valen skall utföras och hur kostnadernaav
för detta bör ñrdelas.

Vi har i avsnitt 7 lämnat förslag till ändringar det gäller fram-när
ställning de allmänna och särskilda röstlängderna. I det fortsattam.m. av
arbetet bör undersöka det möjligtär längreännu ochattman om
införa med flytande tidpunkterett vid framställningsystem av
röstlängdema. En sådan lösning har den fördelen de röstlängderatt som
kommer till användning vid val kommer aktualiseradet.ex. extra att vara

det gällernär har flyttat En fråga börpersoner som m.m. annan som
utredas närmare möjligheternaär överklaga beslutatt ett attom en

inte tagits i röstlängd. Ett sådant beslut får enligt nuvarandeperson upp
bestämmelser och med det vi föreslår detta betänkande, intesystem som
överklagas särskilt. Däremot har den uteslutits från rösträttsom genom

sådant beslut överklagarättett utgången i valet. I praktiken finns detattl i sådana fall bara instans väljarensprövar irätt atten tassom uppl röstlängden. Den inte i röstlängd grund hantas attsom uppl av
felaktigt inte finns il folkbokföringen torde inför val kunnaupptagen nästa

r till stånd rättelse enligt de regler gäller i folkbokföringslagenen soml 1991481. Hur vallagens regler förhåller sig till folkbokföringslagens
möjligheter beslut folkbokföringatt överprövat och börett rättatom
också klargöras.l

I betänkandet lämnar vi förslag ökar insynen i den regionalasomi valadministrationen förslaget regional valnämnd. Vissagenom om en av
de principiella fört fram till detta förslag kan ocksåresonemang som oss
tillämpas den centrala nivån. Frågan kan bli föremål för förnyat
övervägande i det fortsatta arbetet

En fråga också bör beredas under parlamentarisk med-annan som
l verkan fråganär ångerröstning eller dubbelröstning. Med dessaoml begrepp den rätt finns för väljare påröstatavses posten attl som en som

ändå lämna i vallokalen.röst Denna möjlighet utnyttjades halvten av
tusental väljare vid septembervalen år 1991. En följdannat denna rättav
deär poströster distribuerats till vallokalerna ochatt skalll som som

räknas där, inte kan läggas i valurnan förrän röstningen avslutats iner
i vallokalen. När vallokalen för röstningstängts måste alla poströster
l läggas i innan den preliminära rösträkningen kan börja. Dennaner urnanI

hantering detgör preliminära resultatet försenas och ocksåatt är ett
hinder ökning valdistriktens storlek. Vi har dock intemot ansetten av

kunna behandla denna fråga i nuvarande utredningsskede. Dennaoss
fråga bör i stället beredas under parlamentarisk medverkan.



SOU 1992 108Inledning84

redaktionellspråklig ochomfattar ocksåuppdrag i göraVårt att en
vallagensfullföljas förstkan närvallagen. Denna översynöversyn av

materiella innehåll över.setts
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2 Allmänt valsystemet och valför-om

farandet

2.1 Allmänna utgångspunkter för valsystem

I våra direktiv framhålls förfarandet vid val måste fylla högt ställdaatt
anspråk på tillförlitlighet. Valen måste ske under former garanterarsom
valhemligheten. Valförfarandet dessutommåste smidigt och enkelt.vara

För bakgrund till de följandeatt kringge en resonemangen en
framtida valorganisation vill här utveckla detta något ochm.m.
redovisa några viktiga utgångspunkter detnär gäller valsystem och
valförfaranden i allmänhet.

Grunden för hela valsystemet förverkligandeår folksuverånite-ett av
princip. Av grundläggande betydelsetens politisk-demokratiskur

synvinkel valsystemet,är däri inbegripet valorganisationen,att är
uppbyggt så den i sig skänker legitimitet valets resultat.att Med
legitimitet i detta sammanhang uppbyggtår såatt systemet attmenas
medborgarna känner förtroende för detta och därmed också tilltro till att
valets resultat riktigt.är Legitimiteten övergripandeär mål detnårett
gäller valförfarandet. För valsystem skall uppnå detta kan antalatt ett ett
krav formuleras.

Ett första och absolut grundläggande krav är måsteatt systemet vara
säkert. dettaI ligger reglerna sådanaär de hindrar manipulationatt att

Ävenvalresultaten. det gällernär den organisation förav som ansvarar
valens genomförande bör risken för manipulation inifrån elimineras.
Detta gäller såväl central manipulation manipulationsom annan av
valresultatet. I vårt land har risken för central manipulation inte haften
någon realitet. I med osäkra demokratiskastater dettaårsystem
emellertid problem. Kravet säkerhetpå och förutsägbarhetett ston gäller
givetvis också oavsiktlig påverkan slarv eller olyckshändel-t.ex.genom
se.

En viktig förutsättning valsystemetär rättssäkert.är Urattannan
väljarens perspektiv innebär det inbyggda och kontrollmekanismerstyr-
kring de myndighetsâtgärder valet föranleder. Detta gäller t.ex.som
frågor röstlångd, kandidatanmålan Dessutom bör regelverketom m.m.

förutsägbart i den meningen medborgarna skall kännavara att att
valresultatet överensstämmer med de regler gäller. När det gällersom
valorganisationen bör den fungera likformigtså möjligt. Dettasom
utesluter inte organisationen kan uppbyggdatt på olika sätt, t.ex.vara
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funktion innebärlikfonnigKravet pålokala olikheter.anpassning tillmed
rättssåkerhetssynpunkt äranpassning. Ursådankravtvärt ett enom

och har dethuvudmanärmedborgarnaviktigtdet också vetatt somvem
betydelseLikformigheten hargenomförande.för valensslutliga ansvaret

det gällerallmäntocksårättssäkerheten närgällerdetnär rentmen
förfarandet.insyn imöjligheter hamedborgarnas att

förutsättningarvalförfarandetbetydelsedetSlutligen år attstor gerav
personellagäller bådehantering. Dettaadministration ochefektivför en

därförValorganisationen börutrustning.ochlokaler vararesurser,
snabbt och billigt.riktigt valresultatuppbyggd det gårså ettatt att

medgällerolika När detEffektiviteten kan uppnås sätt. processer
sigserier, kan detiupprepningarmånga temoment storaav samma

synnerhetgäller icentralisera verksamheten. Detfördelaktigt att om
det sig i ställetinvesteringar. Rörkräver mycket stora om enprocessen

lokalaanpassning tillunikt och därverksamhet där varje ärmoment mer
decentralisering bättretorde sättförhållanden viktigtär ett attvaraen

förs nedkostnadsansvaret ocksåkräver dockeffektivitet. Dettauppnå att
lägre nivå.

exempelbåda slag. SomValsystemet innehåller ettprocesser av
utskriftröstlängder ochframställningförsta kategorin kanden nämnas av

ochskaffa vallokalerbl.a.Exempel detröstkort. är attsenareav
valdistrikt.indelningen i

Valförfa-olikadessa kravsyftar till säkerställa sätt.Valsystemet att
preliminärabåde denviktig aspekt. Sårandets offentlighet ärär en

politiskaoffentlig. Deslutliga sammanräkningenrösträkningen och den
tillsyftar ocksåvalorganisationenpartiernas deltagande i den lokala att

förtroende-dels dekontrollera genomñrandet allmämia val. Detta gerav
kontrollvalda möjlighet insyn och kontroll delstill genomenen

utvecklas såvälpartsbalans. insyn valsystem kunnaDenna skulle i vårt
central regional nivå.som

2.2 Valsystemet

De grundläggande regeringsformenreglerna Valsystemet finns iom
omtryckt 1988 1444 och kommunallagen Detaljerade regler1991900.

valförfarandet finns in 199195.vallagen omtryckt1972620om
Ordinarie val till riksdagen val isker valtredje Sådantår. samtvart

hela landet ledamöter och kommun-i landstings-ersättareav resp.
fullmäktige förrättas i september.dag. tredje söndagenValdag ärsamma

2.2.1 Valkretsar vid val till riksdagen

Valen till kommunfullmäktige proportionella.riksdag, landstings- och är
församling valetdenDetta innebär partierna får representation iatt en

riksdagsvalVidgäller i princip andelderas rösterna.motsvararsom av
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tillämpas riksproportionellt valsystem vid fördelning de 349ett av
mandaten. dessa 310 fastaAv valkretsmandatär och 39 utjämnings-
mandat. Enligt 2 kap. vallagenl § skall för val till riksdagen riket
indelas i 28 Valkretsar. Dessa överensstämmer i huvudsak med läns-
indelningen. Stockholm och Göteborgs kommuner dock särskildautgör
Valkretsar. Malmö, Helsingborg, Landskrona och Lunds kommuner utgör

valkrets fyrstadskretsen, Malmöhus län med undantag fyrstads-en av
Älvsborgskretsen valkrets.utgör län också delat iär två Valkretsar,en

Älvsborgs läns södra valkrets.resp. norra
Inför riksdagsval fastställs antalet fasta valkretsmandat i varje valkrets.

Valkretsen tillförs mandat för varje gång antalet röstberättigadeett som
i Valkretsen delbart med 1310är alla röstberättigade i hela landet.av

Mandatfördelningen inleds med fastade valkretsmandaten fördelasatt
mellan partierna efter valresultatet i Valkretsen. Därefter gör man en
beräkning hur de 349 mandaten skulle fördelats mellan partiernaav om
hela landet utgjort valkrets. Skillnaden mellan det antal mandaten som

parti då erhåller och antalet fasta valkretsmandat partiet fått fyllsett som
med utjämningsmandat. Ett partis utjåmningsmandat tillförs sedan,ut ett

efter den valkrets där partiet har jämförelsetal.störst För varjeett,
mandat parti erhåller riksdagsledamot förersättareett utses samtsom en
honom.

Principen riksproportionalitet emellertid inteär helt genomförd.om
För förhindra långtgående partisplittring i riksdagen haratt systemeten
försetts med smâpartier. Endastspärr partier fått %4moten som av

i helarösterna landet får delta i mandatfördelningen. Parti med färre
får dock deltaröster i fördelningen fasta valkretsmandat i den valkretsav

där partiet fått minst 12% rösterna.av

2.2.2 Valkretsar vid tillval landstings- och kommun-
fullmäktige

Vid val kommunfullmäktige förekommer inga utjämningsmandat. Detav
finns inte heller någon småpartispärr. Indelningen Valkretsar bestämsav

kommunfullmäktige. För bindande skall beslutet indelningattav vara om
i Valkretsar fastställasochprövas länsstyrelsen. Det antal fullmäktigeav

varje valkrets skall fastställs länsstyrelsen.utsesom av
landstingsvalenI tillämpas valsystem i riksdags-ett typav samma som

valen. Landstingen också indeladeär i valkretsar. En sådan valkrets bör
enligt 2 kap. 6 § vallagen utfomias den kanså beräknas kommaatt att
tilldelas minst fastaåtta valkretsmandat. Indelning Valkretsar bestämsav

landstinget skall och fastställasprövas länsstyrelsen. Avav men av
mandaten i landstinget 910 fastaär valkretsmandat och 110 utjämnings-
mandat. Också i landstingsvalen finns det småpartispärr. Det baraären
parti fått minst 3% i hela landstingskommunenrösterna fårsom av som
delta i mandatfördelningen. Det länsstyrelsen fastställerär antaletsom
fasta valkretsmandat i varje valkrets.



1992108SOUAllmänt valsystemet...88 om

partibeteckningRegistrering2.2.3 av

partibeteckningregistreringbestämmelservallagen finnsI 5 kap. avom
visstfår partietregistreringenkandidater.anmälan Genomoch ettav

förväxlingsbarinnebär någonSkyddetför sin beteckning.skydd att
partibeteckning skallfår registreras. Förpartibeteckning inte att

följande.registreras krävs
innehålla ord.skall bestå ellerPartibeteckningen av

sammanslutning.underavdelning till politiskintePartiet skall utgöras
val till riksdagen, minstvid registrering vidAnsökan skall biträdas, av

biträder ansökanröstberättigade medlemmar i hela riket. Den500l som
i partiet. Vid registreringmedlemsjälv intyga han eller honskall äratt

kommunfullmäktige skall ansökanlandstings-for val ledamöter iav resp.
i det landsting eller den50 medlemmarbiträdas minst 100av resp.

registrering söks.kommun för vilken
förväxlas med beteckning redanskall inte kunnaPartibeteckningen som

registrerad eller har avförtstidigare begärtsregistrerad ellerär ursom
fem sedan efter namnbyte.registret för högst år

avföras registret,Registrerad beteckning skall omur
partiet begär det,

kandidater,följande val anmältpartiet inte vid varandratvå
ombud.anmäla föreskrivetpartiet underlåter att

gäller för landstings-partibeteckning för riksdagsvalRegistrering ävenav
för lands-partibeteckning registreratskommunfullmäktigeval.och Har

kommunfullmäktige i kommunertingsval gäller det också för val till
inom landstinget.

följande. val tillkandidater gäller FörNär det gäller anmälan av
femtonriksdagen får varje parti anmäla minst fyra och högst personer

för partiet minst fyra ochvarje valkrets. val till landsting får anmälaFör
högst trettio för kommunfullmäktige minst fyra ochoch val tillpersoner
högst tjugo Skriftligt från varje kandidat skallsamtycke anmäldpersoner.
bifogas ansökan. Saknas skriftligt samtycke från kandidat och har deten
inte visats kandidaten ändå givit sitt samtycke hansatt anses namn
obefintligt anmälningshandlingen.

varjeFör val lista de kandidater partiernaupprättas överen som
anmält. listaDenna tillhandahålls i vallokaler och andra röstnings-
ställen.

Ordningen för partiernas nominering kandidater till de allmännaav
valen inte reglerad i lag.är Detta leder bl.a. till väljarna har rätt attatt

valsedeln vilken partibeteckning och vilka de vill.kandidaterta upp
friaDenna nomineringsrätt internationellt företeelse.ovanligär setten

2.2.4 Valsedlar

Till riksdagenvalsedlar skall särskilda val tillblanketter användas. För
blå och för valanvänds gula, för val ledamöter i landsting avav

finnasskallledamöter i kommunfullmäktige vita valsedlar. valsedelnPå
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partibeteckning. Den bör dessutom innehålla eller fleranamn en
kandidater, valkretsbeteckning och uppgift det val för vilket sedelnom
gäller. Partierna kan också anmäla kandidater i visst val. Valsedlar för

parti skall första ha någon de kandidater partietett som namn av som
anmält. Om valsedel kandidatnamn,än skallupptar etten mer namnen

i följd efter varandra. Har partiet anmält kandidaterupptas skall som
första på valsedel anmäld kandidat. Den i övrigtupptasnamn en som
finns valsedelnpå behöver inte godkänna han förts denna.att upp

Enligt kap.9 6 och§ 10 kap 5a § vallagen skall i lokal där röstning
väljarna föräger varje val ha tillgång till partimarkerade valsedlarrum

försetts med valbeteckning, d.v.s valsedlar där partiets finnssom namn
angivet där valsedeln inte kandidater.några Sådana valsedlarupptarmen
skall finnas för varje parti vid något de riksdagsvalentvåsenastesom av
har fått än i helarösterna landet. Enligtprocentmer en av samma
bestämmelser skall det också finnas blanketter till valsedlar, s.k. blanka
valsedlar.

2.2.5 Rösträtt och röstlängder

Rösträtt till riksdagen har svensk medborgare fyllt 18 år senastsom
valdagen och iär röstlängd.upptagen

Det finns två röstlängd, allmän och särskild. I dentyper av en en
allmänna röstlängden antecknas automatiskt alla svenska medborgare som

folkbokförda i valdistriktet den junil och har fyllt eller fyllervar som
17 år den septemberl det röstlängdenårsenast upprättas. För att tas upp
i den särskilda röstlängden krävs ansöker det. denI särskildaatt man om
röstlängden antecknas svenska medborgare inte bosatta i landetårsom

de varit folkbokförda här i riket någon gång.om
Rösträtt till landstings- och kommunalvalen har myndig svensk med-

borgare finns i den allmänna röstlängden och folkbok-upptagen ärsom
förd i kommunen. Utlänningar har varit folkbokförda i landet densom

november1 de föreåren valåret automatiskt i dentre senaste tas upp
allmänna röstlängden och har då i valen tillrösträtt landsting och
kommunfullmäktige de fyllt 18 år valdagen. Reglernasenastom om
röstlängder beskrivs inärmare avsnitt 7.1.

2.2.6 Valdistrikt och valförrättare

Varje kommun indelad iär Valdistrikt. Om kommunen indelad iär
Valkretsar skall varje sådan valkrets bilda fleraeller Valdistrikt. Ettett
valdistrikt bör, enligt 3 kap. 3 § andra stycket vallagen, omfatta 2001 -

500 röstberättigade.l ValdistriktEtt får endast i undantagsfall omfatta
än l 800 eller mindre än 300 röstberättigade. Indelningen imer

Valdistrikt bestäms länsstyrelsen förslag fullmäktige i kommu-av av
nen.

När val skall förrättas skall det för varje distrikt minst fyrautses
tjänstgöra valförrättare i distriktet. Blandatt de utseddapersoner som
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harordförande. Denordförande och viceförordnasskall somenvaraen
uppdragskyldigkommunfullmäktige ocksåtill årrösträtt emotatt ta som

valförrättare.
närvarande,valförrättarnaskall minströstningenVid tre varaav

ordföranden eller hansdäribland ersättare.

Valförfarandet2.3

vallokal för detskall ske i denröstningHuvudregeln i vallagen är att
i röstlängd.finnsvaldistrikt där väljaren upptagen

ellervistelsegrund påVäljare ort av annanannanavsom
vallokali sinvaldagenförhindradefinner sig röstaanledning attvara

röstningFörtidsröstning kan skei förtid.kan permanentarösta genom
svenskavissautlandsmyndigheter, påpostkontor, vissatillfälligaeller

frånTyskland ochbrevröstning frånutrikes fartfartyg i samt genom
Schweiz.

iRöstning vallokal2.3.1

sittvisarföljande Väljarentilli vallokal går sätt.Röstning upp
förvalkuvertvalförrättare. Han får dåröstkort för ettvartett avaven

ochdärefter valskårmröstberättigad uppsökerHande val han är en
valkuver-lämnarvarje val i valkuvert. Hanvalsedel förlägger in etten

skallordförande. Dennefungerarvalförråttaretill denten somsom
varje valförvalkuvertendast ställt i ordningväljarenkontrollera ettatt

kuvertobehörig märkning. Mottagnaförsetts medkuvertet inteoch att
valkuvertetvalförrättaren läggeri valurna.samlas Det är nersomupp
förrättas.de valför ochvalurna användesi En ettvart av somurnan.

gift,eller för denockså ske bud årRöstning kan genomsomgenom
hög ålderrörelsehinder, ellergrund sjukdom,väljarenmake. Om av

valdistrikt där hanför det årinställa sig i vallokaleninte kan upptagen
förFörutsättningarna röstafår han bud.i röstlängden, rösta attgenom

redovisar i avsnitt 8.1.valsedelsförsändelsemed

Röstning postkontor2.3.2

anledningellervistelseVäljare grund ort av annanannanavsom
vallokali sin kanförhindrad valdagen röstafinner sig röstaattvara

postkontor.eller tillfälligapå permanenta
förkontoretdåpostkontor är öppetRöstning ägerpermanenta rum

flertaletunder valdagen påRöstning kan också skeallmänheten. post-
röstmottagningförpostkontorUnder valdagen har dessa öppetkontor.

15.timme efter klockanoch minsttimme före klockanminst ll enen
i avsnittbeskrivs 9.1.för röstning vid postkontorReglerna
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Röstning på postkontor kan ske inte bara vid postkontorpermanenta
också tillfälliga postkontor. Sådanautan postkontor kan, efter samråd

med Valnämnden och med vårdinrättningen, inrättas sjukhus,på ålder-
domshem, kriminalvårdsanstalt eller liknande. Tillfälliga postkontor för
röstmottagning får inrättas tidigast sju dagar före valdagen. I regel
inrättas tillfälliga postkontor för röstmottagning söndagen före valdagen.
Tillfälliga postkontor kan inrättasäven valdagen i glesbygd.t.ex.
Detta sker dock endast i begränsad utsträckning.

Väljare röstar kan, förutsättningarna i övrigtposten ärsom om
uppfyllda, också använda sig bud eller sin make och röstaav genom
valsedelsförsändelse. Om väljaren betjänas lantbrevbärare får hanav
lämna valsedelsförsändelse denne röstning sker vid detgenom om
postkontor till vilket lantbrevbäraren knuten.är Iordningställandet skall

i huvudsakgöras på sätt röstning bud. Se dettasamma som genom om
i avsnitt

Posten sänder fönsterkuvert till Valnämnden imottagna den kommun
där väljaren iär allmän röstlängd eller,upptagen väljaren ärom

i särskild röstlängd, till Valnämndenupptagen i den kommun där den
särskilda röstlängden skall finnas tillgänglig.

Att väljare röstat postkontor, hos utlandsmyndighet eller fartyg
hindrar inte han också iröstar vallokalen valdagenatt 12 kap. 5 §
vallagen. I sådant fall gäller den lämnatsröst i vallokalen 13 kap.som
3 § vallagen. Väljare förtidsröstat eller poströstat på valdagensom som
har alltså möjlighet ändra sitt val rösta iatt även vallokalen.attgenom

2.3.3 Röstmottagning i utlandet

För de väljare vistas utomlands anordnas vid de allmänna valen röst-som
mottagning svenska beskickningar och konsulat. Regler sådanom
röstmottagning finns i kap.10 7 §§ vallagen.1l-

Röstning sker hos de svenska utlandsmyndigheter centralasom
valmyndigheten bestämmer efter samråd med utrikesdepartementet. De
närmare reglerna för röstning och röstmottagning vid utlandsmyndighet
finns redovisade i avsnitt 10.1.

Röstmottagning anordnas också svenska fartyg i utrikes fart. Rätt
fartygrösta har den tillhör fartygetsatt besättning ellersom annan

personal fartyget eller är fartyget. Röstmottagare ärpassagerare
fartygets befälhavare eller den han Reglerna för röstning ochutser.
röstmottagning fartyg i huvudsak reglerna förmotsvarar röstmottag-
ning vid utlandsmyndighet eller postkontor.

2.3.4 Brevröstning

Genom särskild lagstiftning har det föreskrivits väljare befinneratt som
sig i Tyskland eller Schweiz skall kunna lämna sina röster genom
brevröstning. Bakgrunden till de särskilda reglerna brevröstning ärom

i dessa länder endast godtagitatt utländska medborgare deltar iman att
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medtill hemlandetvalsedlarsinasändahemländeri sinaval attgenom
svenska utlands-vidröstmottagningbrevröstning. Någons.k.posten,

del harTysklandsFörsåledes intemyndigheter har accepterats. en
avsnitt 10.fråga ibehandlar dennaViaviserats.förändrad hållning

Kyrkoval2.4

kommunfullmäkti-ochlandstings-till riksdag,valenallmännadeUtöver
ochkyrkofullmäktigevalReglerkyrkoval.hålls också avomge

kyrkofullmäktigval.i lagen 1972704kyrkoråd finnsdirektvalda om
degenomförandefrågai oktober. IsöndagentredjeValdag är avom

utlandsröstningbestämmelser. Någonvallagenskyrkliga gällervalen
avslutas denpoströstningengålletdetdock inte. Närförekommer

anordnamöjlighet röst-finnsvaldagen. Detföretorsdagen atten
i praktikenmöjlighet utnyttjasvârdinrättningar dennamottagning men

inte.
direktvaltellerkyrkofullmäktigevalantingenKyrkoval kan avavse

500 röstbe-harkyrkoråd församlingar överförsamling. Ii somen
kyrkofullmäk-beslutanderättenskall utövaskyrkomedlemmarrättigade av

röstberättigade kyrkomedlemmar500församling med ärtige. Om meren
beslutanderättförsamlingens utövasskallsamfallighetkyrkligingår i en

stiftstyrelsenkyrkoråd. Detdirektvalt ärkyrkofullmäktige eller ettav
skallbeslutanderätt utövasförsamlingens ettbeslutar att avomsom

kyrkomedlemmar iröstberättigadeantaletkyrkorâd.direktvalt Om en
därunder,till 500 ellerkyrkofullmäktige har gåttharförsamling nersom

Fullmäkti-kyrkofullmäktige.fortfarandeskall beslutanderätten utövas av
skalli ställetbeslutanderätt utövasförsamlingensfår beslutadock attge

röstberättigade500harförsamling änkyrkostämma. Om mersomen
1992samfällighet kani kyrkligingårkyrkomedlemmar numeraen

församlingari deValkyrkostämma.intebeslutanderätten utövas somav
Partiernavalmyndigheterna.inteadministreraskyrkostämmahar av

tillvalsedlamakostnaderna förochtryckningensjälva för avsvarar
anmälanreglerheller någrafinns intekyrkofullmäktigevalen. Det avom

kyrkovalen.valsedelsbeställning iellerkandidater

organisationValadministrationens2.5

redogörelseEnorganiserad i nivåer. närmareValadministrationen år tre
fördeladeValadministrationeni ärförekommeruppgifterför hur de som

Vii avsnitt 5.myndigheter lämnarregionalalokala ochmellan
Valadministrationenfinns ivilka aktörerdärför här endastredovisar som

organisation.derasoch
centraltochvalmyndighetcentralRSVRiksskatteverket är ansvarar

harvalen. RSVallmännagenomförandet deochförberedelsernaför av
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dessutom bl.a. hand registreringen partibeteckningar ochom av upp-
rättande den särskilda röstlängden. Det vidare RSVär fastställerav som
antalet fasta valkretsmandat i varje valkrets vid riksdagsval. Efter
riksdagsval fördelar verket mandaten mellan de olika politiska partierna.

Prövning efter överklagande valutgången sker hos Valprövnings-av
nämnden. Nämnden ocksåprövar överklagande gäller valkretsindel-som
ning, fördelning antalet mandat på Valkretsar, valdistriktsindelning ochav
registrering panibeteckning. Nämnden har också andra uppgifter inomav

för valförfarandet. Frågor anmälan kandidater och be-ramen om av
ställning valsedlar överprövas RSV.av av

Regionalt länsstyrelsernaär valmyndigheter och har det formella
för förberedelserna och genomförandetansvaret allmänna val.av

Länsstyrelsen fastställer bland indelning i Valkretsar och valdistrikt.annat
Länsstyrelsen har också hand den slutliga röstsammanräkningen ochom
mandatfördelningen vid landstings- och kommunfullmäktigeval.

På den regionala nivån ingår också Skattemyndigheten i valadmini-
strationen. Skattemyndigheten nämligen för det ADB-stödsvarar som
behövs regionalt och skall enligt sin instruktion i Övrigtäven bis
länsstyrelsen det valadministrativa arbetet.

2.5.1 Länsstyrelsernas organisation

I varje län finns länsstyrelse med landshövding chef. Länssty-en en som
relsen för den statliga förvaltningen i länet intesvarar annanom
myndighet har för särskilda förvaltningsuppgifter. Enligtansvaret 4 §
förordningen 1988971 med länsstyrelseinstruktionomtryckt 1990251
skall länsstyrelserna särskilt sig denägna regionala utvecklingen,
hushållningen med plan- och byggnadsväsendet,naturresurser, naturvår-
den, miljöskyddet, livsmedelskontrollen, kulturmiljön, hälsoskyddet, den
sociala omvårdnaden, och trafikväsendet,väg- den civila försvars-
beredskapen, räddningstjänsten, de allmänna valen, polisverksamheten
och administrativ samverkan inom statsförvaltningen. Inom länsstyrelser-

skall, med undantag för Stockholms län och Gotlands län, finnasna en
juridisk enhet, regionalekonomisk enhet, miljövårdsenhet,en en en
planenhet, försvarsenhet, kulturmiljöenhet, allmän enhet ochen en en en
administrativ enhet. Den allmänna och juridiska enheten får läggas

till enhet.samman en
Inom länsstyrelsen i Gotlands län finns rättsenhet i stället fören en

allmän enhet juridisk enhet.separat resp.
Länsstyrelsen i Stockholm har avdelningar nämligen planeringüsav-tre

delningen, förvaltningsavdelningen och administrativa avdelningen, Varje
avdelning leds länsråd. Avdelningarna i sinett är uppdelade iav tur
skilda enheter; planeringsavdelningen i juridiska enheten, regionalekono-
miska enheten, miljövârdsenheten, planenheten, försvarsenheten och
kulturmiljöenheten; förvaltningsavdelningen i allmänna enheten,
trañkenheten och socialenheten; administrativa avdelningen i personalen-
heten och ekonomienheten.
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Frågor allmänna val handläggs i flertalet länsstyrelser vid denom
allmänna enheten eller rättsenheten.

Vid länsstyrelserna förs f.n. också handels- och föreningsregister.
Detta register knutet till denâr allmänna enheten.

2.5.2 Skattemyndigheternas organisation

Skatteförvaltningen består 24 skattemyndigheter i varje län medav en- -
RSV centralmyndighet.som

Den januari1 1991 sammanfördes länsskattemyndigheten och de
lokala skattemyndigheterna i varje län till skattemyndighet. Samtidigten
blev de gamla lokala skattemyndigheterna lokala skattekontor. Huvud-
delen beskattningsverksamheten finnasskall vid de lokala skattekonto-av

Lånsskattemyndighetema tidigare organiserade på taxerings-ren. var en
enhet, revisionsenhet, besvärsenhet, mervärdesskatteenhet,en en en en
uppbördsenhet, dataenhet och administrativ enhet. olikaDeen en
enheterna ansvarade och för sitt sakområde. Dataenheten hadevar en
hand driften den regionala ADB-anläggningen.om av

Sedan den januaril 1992 har skattemyndigheterna inreen ny
organisation. De gamla enheterna för taxering, revision, uppbörd,
mervärdesskatt och besvär försvunnit.har Arbetsuppgifterna har
överförts till de lokala skattekontoren och till den råttsenhetennya resp.
länsskattekontoret. Samtliga enheter och kontor inom skatteförvaltningen
jämställs hierarkiskt. Merparten den operativa verksamhetennumera av
bedrivs lokalt. Arbetet bedrivs integrerat beträffande alla skatter och
avgifter. Vissa länsgemensamma funktioner finns dock. skallSå
länsskattekontoret för beskattning vissa företag. Det finnsstörresvara av
också specialist- och stödfunktioner formi rättsenhet, admini-av en en
strativ enhet och ADB-enhet. Skattemyndigheten leds länsskatte-en av en
chef. Till stöd för länsskattechefen har det inrättats sekretariat.ett

Folkbokföringsorganisationen

Folkbokföringen överfördes från pastorsämbetena till skattemyndig-
heterna den juli 1991. Tidigare folkbokföringenl skedde i former,två

kyrkobokföring och mantalsskrivning. Kyrkobokföringensom som
skedde löpande hos pastorsämbetena, medan mantalsskrivnjngen skedde
årligen och ombesörjdes lokala Skattemyndigheten fr.o.m. den 1av
januari 1991 lokalt skattekontor. Begreppen kyrkobokföring och
mantalsskrivning har enhetlig folkbokföring. förAnsvaretersatts av en
folkbokföringen vilar de lokala skattekontoren. Beslut i folkbok-
föringsärenden fattas vid det lokala skattekontor inom område denvars

beslutet eller harär varit folkbokförd.senastperson som avser
RSV skall för viss rådgivning till myndigheterna folkbok-isvara

föringsfrågor och utformaäven ADB-stödet.
Samtliga folkbokföringsuppgifter skall lagras med hjälp ADB. Förav

varje lokalt skattekontors verksamhetsområde skall det föras lokaltett
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register. För skall kunna upplysning äratt man om varge en person
folkbokförd skall det fimias centralt referensregister innehållerett som

och folkbokföringskoder.personnummer, namn

2.5.3 lokala valorganisationenDen

Lokalt det kommunerna administrerar allmänna val. Enligt kap.är 3som
§ vallagen skall det i varje kommun fimias Valnämnd. den1 Det ären

kommunala Valnämnden planerar och genomför röstningensom
valdagen och administrerar den preliminära rösträkning skersom som
under valnatten.

För kunna fullgöra sina uppgifter skall valnämnd skall haatt en
tillgång till personal i den omfattning behövs för den skall kunnaattsom
fullgöra sina uppgifter. Detta uttryckligen i vallagen. frågasägs l om
valnämnd tillämpas kommunallagens bestämmelser1991900 om
kommunala nämnder motsvarande sätt.

Skatteförvaltningen lokalt i valadministrationenävenengageras
eftersom det de lokala skattekontorenär för framtagningsom svarar av
de allmänna röstlängderna och underlag för röstkon. Dessa röstlängder
baseras de uppgifter finns i folkbokföringsregistretpå och fastighets-som
registret.

2.5.4 Administration förtidsröstning utlandsröstningochav

Vid förtidsröstning postkontor, eller i dagligt tal poströst-permanenta
ning, det personalär för röstmottagningen. Ipostens som ansvarar
glesbygd kan tillfälliga postkontor inrättas valdagen för underlättapå att

Ävenför väljare sin i fallsådant detutöva rösträtt. äratt postens
personal för röstmottagningen. också förPostensom ansvarar ansvarar
röstmottagning vid röstning tillfälliga postkontor inrättats vidsom
sjukhus, ålderdomshem, kriminalvârdsanstalter och liknande vård-
inrättningar. I sistnämnda fall kan begära Valnämndenposten att utser ett

Ävenvisst antal biträda falli deröstmottagare.att postenspersoner
Valnämnden sådana det förärutser postenpersoner som ansvarar
röstmottagningen. Postens röstmottagning behandlas i avsnitt 9.närmare

Som förtidsröstningnämnts ordnas också vid vissa svenskaovan
utlandsmyndigheter, främst ambassader och konsulat, skekan ocksåmen

vissa svenska fartyg i utländsk fart.på
Förtidsröster från utlandsmyndighet fartygeller skall sändas till RSV

i sin vidarebefordrar till respektive Valnämnd.rösternatursom
Vid förtidsröstning brevröstning från Tyskland och Schweizgenom

sänder väljaren sin förtidsröst direkt till Valnämnden. Fråganpostper om
röstning i utlandet behandlar i avsnittnärmare 10.
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2.6 Utredningsarbete förbetydelse valad-av

ministrationen

kommittéerParallellt med arbete i flera övervägandenvårt pågår påsom
olika häger med arbete. Andra kommittéervårtsätt samman som
Folkstyrelsekommittén framhar avslutat sitt arbete. förslag ladesDe som

den kommittén inte slutligt behandlade.år ännuav
I det följande skall huvuddragen i dessa kommittéers arbete återges.

2.6.1 Grundlagsutredningen inför EG

Sverige deltar f.n. i förhandlingar svenskt medlemsskapi EG, denettom
Europeiska gemenskapen. konstitutionella aspekterna sådantDe ett
medlemskap belysasskall parlamentarisk kommitté, grund-av en
lagsutredningen inför EG direktiven till kommitténJu 199103. I sågs

svenskt medlemskap i innebär val till EuropaparlamentetEGatt ett att
skall hållas i Sverige. Frågan hur sådana val skall ske bör behandlasom

kommittén. Kommittén bör enligt direktiven också de frågorövervägaav
kan aktuella inför folkomröstning Sverigeseventuellsom vara en om

medlemskap Vidi EG. medlemskap i EG kommer svenska väljare attett
mellan ledamöter Mandatperioden20 och 30 till EG-parlamentet. årutse

5 och valen skall hållas försommaren. Rösträttsåldemår 18 år.är
Statsråd och högre tjänstemän inom EG inte valbara. Hur valen iår

Övervägandenövrigt skall till nationell fråga. kring dessa frågorär en
i grundlagsutredningen inför inte förts långtpågår EG. Arbetet har där så

det f.n. finns ställningstaganden för utredningnågra vår beakta.att att

2.6.2 Personvalskommittén

Genom beslut den december beslöt regeringen tillkalla19 1991 att en
parlamentarisk fram förslag medförkommitté med uppdrag läggaatt som

ökat inslag personval till riksdagen och kommunala beslutandeett av
församlingar. friaEnligt uppdraget skall kommittén också denöverse
nomineringsråtten. sitt arbeteDen skall också lämpligt samordnasätt
med denna utredning. framEnligt direktiven skall kommittén lägga ett
betänkande före således f.n.1992 års utgång. Kommitténs arbete pågår
I vårt arbete har från personvalsinslaget kommer öka.utgått att att

framtidaDetta har påverkat bl.a. våra diskussioner utvecklings-om
möjligheter förslag organisationsförändringar.och våra till I nuvarande
skede har dock inte kunnat in eventuella förändringarväga
detaljnivå, utformningen valsedlar.t.ex. av

2.6.3 Postlagsutredningen

I fråga poströstningen Posten centralmyndighet. det gällerNärärom
Postens framtida organisation diskussionerpågår skallatt postenom
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f.n. skulle denna förändringEnligt de planer finnsbolagiseras. som
iföredragande statsråd angivitgenomföras den juli Som1993.1per

förändringpostlagsutredningen Dir lederdirektiven till 199238 en av
valadministrationentill ställning inomlegala PostensPostens attstatus

enligt direktivenPostlagsutredningen skallbör K9204övervägas.
i övrigtförslag den lagstiftning och den ändrade regleringutarbeta till

postområdet.vid ändrad konkurrenssituation Ut-behövssom en
förförfattningsreglering behövsredningen skall också föreslå den som

myndighetföra myndighetsuppgifter tillPostens någonöveratt annan
f.n. Enligt direktiven tilleller till bolag. Utredningsarbetet pågår ut-ett

slutfört den 15 december 1992.redningen skall uppdraget senastvara
förändringar det gäller postkontorsnätet.Hos Posten pågår även när

vid mindretill val beräknas verksamheten 400Fram 1994 års att ca
entreprenadpostkontor. kontor skallpostkontor flyttas till s.k. Dessaöver

livsmedelsbutiker andra försäljningsställen ochsamordnas med ellert.ex
förändringarförestås postfunktionär. Hur dessakommer inte någonatt av

behandla i avsnitt 9.förtidsröstning kommerpåverkar reglerna attom

2.6.4 ERK-utredningen

kyrkan har varitförhållandet mellan och SvenskaFrågan statenom
utredningensedan 1958. Denföremål för utredning och debatt år senaste

förändringekonomiska konsekvenseri frågan gäller vilka rättsliga och en
få, ERK-utredningens slutbetänkande SOU 19929relationen kan seav

fråganbetänkande berörs inteEkonomi och i kyrkan. I detta närmarerätt
val kostnaderna för dessa.administrationen kyrkliga ochavom

Svensk kyrkan harförändring relationen mellan ochEn statenav
för deför frågan det valadministrativabetydelse ansvaretvarom

kyrkliga ligga.valen skall

Västsverigeutredningen,2.6.5 Regionutredningen och m. m.

roller, har regionutredningenbetänkandet SOU 199263 RegionalaI
den offentligaför den framtida uppbyggnadenlämnat alternativtre av

regionaltalternativ innebär statligtverksamhetens regionala nivå. Ett ett
i tredjei samverkan medanbygger kommuner ettett annatansvar,
vidarefolkvald nivå inrättas. Utredarenskall regionala attanseren ny
länsindel-nuvarandetalar för dendet finns starka skäl övergeattsom

ningen.
länsindelningen iföremål för utredningfråga varit ärEn amian som

199266betänkandet SOUbehandlas iSverige. frågaDennavästra
alternativolikaredovisasutveckling. betänkandetVästsverige region i I-

augusti 1992den 27Regeringen harlänsindelningen i den regionen.för
bl.a.uppgiftberedning medparlamentariskbeslutat tillkalla attatt en

utforma förslaggjort,Regionutredningenanalysergrundval deav som
regionalindelninguppbyggnad ochoffentliga verksamhetensdenom

nivå Dir 199286.
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Lânsstyrelsemas nuvarande organisation gäller sedan den julil 1991
då länsförvaltningsreform genomfördes. Denna reform syftade tillen att

samordnad regional förvaltning. Enligt denna skall länsstyrel-en mer
framför allt för uppföljning och utvärdering hur deserna svara av

nationella målen nås, samtidigt länsstyrelsen utifrån dessa skallsom
utveckla regionala mål. Länsstyrelserna skall också främja länets
utveckling och regional nivå för samordningta statensansvar av
regionala utvecklingsinsatser.

Enligt budgetpropositionen prop. 199192 100 Bil. 14 denär genom-
förda omorganisationen första i syfte skapa effektivareett steg att en
statlig regional förvaltning. Arbetet med detta har lett bl.a. till att en
utvecklingsgrupp C 1991C inom Civildepartementet har tillsatts för att
arbeta med frågor ledning och uppföljning länsstyrelsernasom av
verksamhet.

Länsstyrelserna funktioner föremål förär diskussioner detäven när
gäller vissa de uppgifter länsstyrelserna har. I 19929327av som prop.
föreslår regeringen PRV skall föröver handels-att ochta ansvaret
föreningsregistret och PRV således skall för all granskningatt ansvara
och registreringi detta register. frågaI registret skall det enligtom pro-
positionen inte finnas någon verksamhet länsstyrelserna, däremot skall
det finnas möjlighet del registrets innehåll där.att ta av

2.6.6 Lokaldemokratikommittén

Riksdagen under år 1991 kommunallagantog 1991900en ny som
trädde i kraft den januari1 1992. propositionen 1991 kommunal-årsom
lag blev föremål ñr livlig debatt både i och utanför riksdagen. En deav
farhågor fördes fram den kommunala demokratin riskeradeattsom var

Bl.a. bakgrundatt tunnas den debatten harut. Lokaldemokrati-mot av
kommittén C19921 i sina direktiv Dir. 199212 fått uppdraget att se
över reglerna för kommunala folkomröstningar och i anslutning till detta
överväga vidgad användning det kommunala folkomröstningsin-en av
stitutet. Kommittén skall enligt direktiven redovisa sina förslag fort-
löpande, dess arbete skal avslutat de oktoberl 1993.senastvara

2.6.7 Folkstyrelsekommittén

Folkstyrelsekommittén föreslår i sitt betänkande SOU 19876 Folksty-
relsens villkor mandatperiodema till riksdag, landstings-att och
kommunfullmäktige förlängs till fyra år. Kommittén, inte enigsom var
i den frågan, föreslår dessutom den valdagen skallatt gemensamma
behållas. Minoriteten inom kommittén ställer sig bakom förslaget om en
förlängning mandatperiodema föreslår i stället skall haav attmen man
skilda valdagar. Frågan mandatperiodens längd har tid fåttom senare
förnyad aktualitet. Regeringen har inbjudit de övriga partierna till
diskussioner bl.a mandatperiodens längd.om
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3 förKostnaderna valens genomför-
ande

3.1 Det allmänna valanslaget

viSom redovisat i avsnitt 2.3 deltar flera myndigheter i administrationen
allmänna val. Kostnaderna för denna administration täcks fleraav av

anslag.
Inom Justitiedepartementets område finns det föranslag allmännaett

val H 4. Detta anslag förslagsanslag disponerasär RSV ochett som av
länsstyrelsernai samtliga län. disponerasRSV medel för valmaterial,Av
kostnader för information till allmänheten ñroch utbildning av
valadministrativ personal vid länsstyrelserna, skattemyndighetema och
kommunernas valnämnder. RSV disponerar också medel för täckaatt
sina kostnader för personal, maskinhyrorextra resor, m.m. som
föranleds valen. Efter fakturering RSV för sinaersätts postenav av
kostnader detta anslag. Länsstyrelserna och skattemyndighetemaur

också för vissaersätts sina kostnader för löner, Urextraav resor m.m.
valanslaget ocksåutgår ersättning till Invandrarverket för dess extrakost-

förnader valinfonnation till invandrare och Utrikesdepartementet för
dess kostnader för röstmottagning och distribution utlands-extra av
rösterna.

Som disponerarnämnts också länsstyrelserna imedel valanslaget för
täcka vissa sina kostnader för valadministrationen. kostnaderDeatt av

det sigrör kostnader för kungörelser förär och ersättningar tillom
anlitats vid den slutliga sammanräkningen. Ersättning ñrpersoner som

sådana lönekostnader utgår dock bara under förutsättning att personerna
inte anställda hos länsstyrelsenär eller skattemyndigheten. Länssty-
relserna disponerar också medel för täcka kostnader för lokaler ochatt
utrustning för slutlig sammanräkning.

Kostnadsutvecklingen det gäller det allmänna valanslaget undernär
åren framgår1976 1991 tabellen nedan. bör här anmärkasDet attav-
tabellen nominellt belopp. Någon indexuppräkning kostnadernaanger av
har inte gjorts. När det gäller valmaterial består detta till delstor av
kostnader för valsedlar och pappersmaterial. kostnaderPostensannat
hänför sig till jämförelse kandelen till lönekostnader. Somstörsta en

prisförändringen ochnämnas i producentledet för inhemsktatt papper
under perioden +187,2%. det gäller kost-1976 1991 Närärpapp -

naderna för löner har löneutvecklingen för offentliganställda underså
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perioden 1980 1991 Ökat med 128 %. På grund beräknings-attav-
grunderna förändrats ñnns för tiden före år 1980 inget jämförbart
material.

Valanslagets utveckling 1976-1991 milj. kr

Kostnadsslag 1976 1979 1982 1985 1988 1991

Valmaterial 12,0 15,5 21,3 33,8 34,3 35,4
Utbildning 0,8 1,7 1,2 1,5 0,8 2,0
Information 2,1 4,7 3,4 3,6 3,0 2,7
lån-s. 27,0 35,0 55,3 72,4 88,8 120,9t posten
Ovrigt 0,03 0,2 0,2 3,1 5,8 16,6

Summa 41,93 57,1 81,4 114,4 132,7 177,6

Under övrigt ingår bl.a. RSVs ersättning för kostnaderposten extra
ñr löner till länsstyrelserna och skattemyndigheterna. Iresor m.m.
denna ingår också ersättningarna till Invandrarverket och Utrikes-post
departementet.

I Postens ersättning för dess kostnader ingår inte bara ersättning för
röstmottagningen. ingårDär också portokostnaderna ñr distribution av
röstkort. Dessa inför valet år 1991 15 milj. kr. En närmarevar
redovisning kostnaderna för röstmottagning finns i avsnitt 9.postensav

Valanslagets utveckling mkr1976-1991
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kostnadervissafår alltsåskattemyndighetemaoch ersättaLänsstyrelserna
ikostnader ingårfakturering till RSV. Dessaeftervalanslagetur

länsstyrelsernakostnader kanAndravalanslagetredovisningen ovan.av
särskiltredovisas intedirektadirekt.med Dessavalanslagetbelasta uttag

RSVvalanslaget gör.redovisningarutanför deliggerde somutan av
länsstyrelsevarjeredovisats1991har för årDessa attuttag genom

frånredovisningsådansina Enuppgift till RSVlämnat uttag.om
redovisasKostnadernatagit in.inte tidigarehar RSVlänsstyrelserna

länsstyrel-olikadeanslagsframställning. Hurheller i RSVssåledes inte
hosdirekt faktureringvalen 1991valanslaget vid årbelastat genomserna

tabellen nedan.framgårvalanslagetRSV uttag avurgenom egnaresp.

belastning valanslagetskattemyndigheternasLänsstyrelsernas och av
t krårs valvid 1991 allmänna

LstförKostnader egenresp.som
belastningRSVmyndighet ersatts av

valanslagetvalanslaget avgenom

SKM SummaLSTLån

15001962732Stockholm 1230
43767 318250Uppsala
605669605 64Södermanland
481885193Ostergötland 692
287749604 144Jönköping

78135 309173Kronoberg
341330139191Kalmar

123838Gotland 0
185115 442326Blekinge
371424217Kristianstad 206

113414611250 210Malmöhus
246121114Halland 6

ochGöteborg
805710480 229Bohus
184370137 232Alvsborg
31717169101Skaraborg
250592173Värmland 419

651 272155495Orebro
226522405 17Västmanland 1
293392Kopparberg 280 111
24099 433334Gävleborg
231116 410Västernorrland 293

267 170122144Jämtland
173408Västerbotten 278 129
203246127 18Norrbotten 1

9041128899039 3850Samtliga län
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3.2 Kostnader belastat myndigheternassom

förvaltningsanslag

3.2.1 RSV

Det allmänna valanslaget täcker inte samtliga kostnader för valadminstra-
tionen. De myndigheter deltar i valadministrationen belastar ocksåsom
sina förvaltningsanslag. Hos valenheten inom RSV 5-6äregna personer
normalt anställda. Lönekostnadema för dessa och övrigapersoner
förvaltningskostnader inom RSV uppgick för 1991 års val till 5,9 milj.
kr. Därtill kommer valadministrationens andel skatteförvaltningensav
kostnader för datorer, kommunikationssystem m.m.

Kostnader för valet belastar RSVs förvaltningsanslagsom och ADB-
-anslag beräknat på budgetáren 199091 och 199192 kri 1000-tal

Valenheten 2 år 3188
Blankettenheten 350
Informationsenheten 75
Tekniska avdelningen

Utvecklingsarbete 1200-
Underhåll 800-
Röstlängder 2 år 200-
Röstkort SR 100-

Summa 5913

De angivna kostnaderna för det tekniska stödet kostnaderna underavser
normalår, dvsett under år då fungerande förvaltas.ett Detsystem

befintliga ADB-stödet för valet hänför sig till början 1970-talet.av
Någon genomgripande systemutveckling har inte gjorts sedan dess. De
regionala datorer valadministrationen hittills betjänatssom är underav
avveckling. Valet år 1994 kan därför inte genomföras med nuvarande
ADB-stöd. En utveckling ADB-system förett nytt valförfarandetav
pågår f.n. och har RSV kostnadsberäknats till 50 75av milj. kr.-

3.2.2 Länsstyrelserna och skattemyndighetema

Inte heller ñr länsstyrelserna och skattemyndigheterna täcker valanslaget
alla de kostnader uppkommer för de allmänna valen.som Så täcks t.ex.
inte lånsstyrelsernas och skattemyndighetemas kostnader för löner för
fast anställd personal medverkar i förberedelser ochsom genomförande

Ävenvalen. kostnaderna förav utnyttjande myndigheternas lokalerav
och utrustning skall täckas deras förvaltningsanslag. N ågonav över-egna



för valens.. 103Kostnadema108SOU 1992

genomförts.tidigare intedessa kostnader hargripande undersökning av
låtithar RSVuppföljningen valet år 1991 göradelSom enavaven

länsstyrelser ochkostnader. samtligavalets Förfördjupad uppföljning av
förpersonalen lagtuppgifter den tidharskattemyndigheter nersomom

olika myndigheternain. kostnader devaladministrationen samlats De som
förvaltningsanslag med framgårmyndighetsde belastatredovisat att resp.

nedanstående tabell.av

sinabelastningskattemyndigheternasLänsstyrelsernas och av egna
forvaltningsanslag 000-131 krl

SummaSKMLSTLän

1.071 2.380Stockholm 1.309
580149Uppsala 431
704301Södermanland 403

Östergötland 1.215945 270
777167Jönköping 610
337Kronoberg 274 63
577269Kalmar 308

89Gotland 89 0
502Blekinge 423 79
641Kristianstad 222419
885Malmöhus 617 268

185 555Halland 370
Göteborg o

536 1.524Bohus 988
Älvsborg 561377 184

349Skaraborg 63286
453179Värmland 274

Örebro 253 529276
240Västmanland 146 94
591187Kopparberg 404
481Gävleborg 370 111

151 763Västernorrland 612
24558Jämtland 187

58 240Västerbotten 182
503355 148Norrbotten

15.72210.656 5.066Samtliga län

i länsstyrelserna iframgått kostnaderna uppkommertäcksSom som
nämligen det RSVvaladministrationen olika anslag,anledning avav ur

länsstyrelsernaadministrerade valanslaget, den del valanslagetav som
för-vissa sina kostnader länsstyrelsernaskan täcka samt egnaav ur

fördelning deLänsstyrelsemas valkostnader medvaltningsanslag.
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olika anslagen framgår nedanstående diagram. De uppgifterav som
ligger till grund för denna uppställning härrör från den uppföljning av
1991 år val RSV gjort. länsstyrelserna finansierar till övervägandesom
delen sina valkostnader belastning valanslaget. Dennagenom egen av
dragning mellan drygt hälften ochmotsvarar två tredjedelar kost-av
naderna. Belastningen det törvaltningsanslaget och valanslagetav egna
via RSV varierar ännu Det kan inte uteslutas detta till vissaattmer.
delar beror på metodproblem vid mätning de kostnader belastarav som
förvaltningsanslaget.

Trots denna osäkerhet kan slå fast den övervägande delenattman av
länsstyrelsernas kostnader för valen hamnar vid sidan den redovisningav

valanslaget förelägga riksdagen.av som

Länssåyrelsemasvalkosmader 1991
elnmgFor pâ anslag

anamma

Mot bakgrund vad redovisats det intresseär undersökaav hursom attav
länsstyrelsernas kostnader relateradeär till arbetsvolymen. I diagrammet
nedan har vi valt redovisa länsstyrelsernas kostnaderatt röstande.per
Detta mått har givetvis begränsningar. Kostnaderna kan i viss mån

frekvensen förändradestyras t.ex. valsedlar En be-av osv. annan
gränsning är vi inte kan dela kostnadernaatt mellan septembervalenupp
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uppgiftdefinitivsaknar dessutomkyrkovalen. Vioktobervalenoch en
också erinraskyrkovalen. Det böravgivna ilänsvisantalet röster omom

länsstyrelsemasbeträffande uppskattningenvad sagts avovansom
förvaltningsanslaget.belastning detav egna

därmednedani stapeldiagrammet återgerredovisningengrafiskaDen
ochbåde september-kostnader förmyndigheternasde regionala

Staplarnai riksdagsvalet.med antalet röstandeoktobervalen dividerat
böri materialetOsäkerheten görkostnad 100 röster.återger att manper

tolkningar diagrammet.långtgåendealltförförsiktig med avvara
Detoch volymmellan kostnaderemellertid sambandettycks svagt.vara

krröstande eller 10kr 1001.000högsta värdet är nästan perper
kreller 3100 röstandeunder krvärdena 300röstande. lägsta ärDe per

röstande.per
ilänsstyrelsernaskillnaderna kantilldel förklaringenEn attvaraav

internmedekonomiadministrationssystem,olika grad utvecklat interna
debitering tjänster osv.av

effektivi-djupgående analysinteI uppdrag ligger göravårt att aven
detingående myndigheterna.valadministrationen Attihos deteten

regionalakostnader ock volym vad gäller debristande sambandet mellan
medtidigare torde hängauppmärksammatsmyndigheterna inte samman

anslagsframställningRSVsvalanslaget hanteras.vilketdet sätt
grundvalanslaget. Påbelastningaromfattar länsstyrelsernasinte avegna

verksamhets-förkostnader inte någonderas prövashärav kommer att av
centralmyndighet.området ansvarig

valkostnadermyndigheternasregionalaDe
avgivenKostnad röstperm,

1100 -

1000 Länstyrelsen
1

50° 3 a535
400 å5 57
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3.2.3 Kommunerna

Som täcksnämnts kostnaderna för valmaterial det allmänna valansla-ur
Alla andra kostnader uppkommer för valensget. genomförande påsom

lokal nivå bekostas i sin helhet kommunerna. Kostnaderna för valad-av
ministrationeni kommunerna belastar i första hand kommunernas valkon-
ton.

Summan beloppen på 1991 års valkonton i 281 kommunerav var
125,6 milj. kr. För landets 286 kommuner kan därför de sammanlagda
valkostnadema för kommunerna uppskattas till 128 milj. kr.

Göteborg, Hammarö, Kristianstad, Mjölby, Nordanstig, Smedjeback-
ÅseleSollefteå, Svedala, Trollhättan, Tyresö, Uppsala och kommu-en,

har deltagit i undersökning RSV gjort det gällernärner en som
valadministrationens kostnader för valen år 1991. Sammansättningen av
kommunerna har gjorts så för hela landet representativ bild skulleatt en
erhållas. dessaAv kommuners redovisningar framgår i genomsnittatt
belastas 61,1 % kommunernas valkonton arvoden till valförrättare,av av

%4,3 arvoden till valnämndens ledamöter, %3,4 hänförs tillav
kostnader för utbildning, 6,1 % kostnader för vallokaler medan andelen
övriga kostnader 25,1 %. Till övriga kostnader brukar hänförasvar
kommunernas kostnader för sortering och distribution förtidsrösterav

också kostnaderna för valskjutsar. Ett antal kommunert.ex.men som
inte brukar anordna denna fick det vidgöra valentyp transporter årav
1991. Detta hänger med de kyrkliga indelningsändringar genomför-som
des inför 1991 års val samtidigt det folkbokföringssystemetsom nya
trädde i kraft. Som tidigare börjadenämnts det folkbokföringssyste-nya

gälla den juli1 1991. Följden blevmet att på många håll väljareatt
redovisades i fel valdistrikt varför vissa kommuner sigsåg nödsakade att
organisera och bekosta för dessa väljare. Vi saknartransporter dock
uppgifter i vilken omfattning det anordnades sådana ochom transporter
i vilken utsträckning det medförde kostnadsökningar för kommunerna.

För kommunernas valadministration uppkommer också andra
kostnader deän belastar valkontot. I RSVs uppföljning 1991 årssom av
val har detaljerade kostnadsuppgifter tagits in, bl.a. har anlitad personal
fått redovisa den tid de lagt i samband med valet. Samma kommunerner

redovisat vilka kostnadsslag belastat valkontot, med undantagsom som
Mjölby och Nordanstig, har bokfört den tid personal anställdav ärsom

vid kommunen har arbetat med valadministration kostnadenutan att
belastat valkontot. En osäkerhetsfaktor här tidrapporteringenår frånatt
de olika kommunerna förefaller ha skett med olika grad noggramihet.av
Slutsatsen denna rapportering måste därför bli något osäker. För deav
kommuner lämnat tidrapponer kostnadernautgör utanför valkontotsom

Även11,7 % de kostnader belastat valkontot. redovisningenav som om
osäkerår den i fall bild de kostnader belastarvartger en av som

kommunerna utanför deras valkonton. Under förutsättning de kommu-att
lämnat uppgifter i undersökningen är representativa kanner som totalen
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förkostnad samtliga kommuner det gäller kostnader utanförnär valkontot
uppskattas till omkring 15 milj. kr %11,7 128 milj. kr.av

Kommunernas sammanlagda kostnader för 1991 års val skulle således
med reservation för den osäkerhet finns i underlaget i fallvartsom- -

kum1a uppskattas till omkring milj. kr143 128 15 143+

3.3 Kostnaderna för 1991 valårs

Enligt den redovisning lämnats här kan, med reservation försom ovan
den osäkerhet finns i materialet, den sammanlagda kostnaden försom
administrationen 1991 val beräknasår enligt följande.milj krav

Kommunernas kostnader 143,0
Länsstyrelsernas förvaltningskostnader 10,7
Skattemyndigheternas förvaltningskostnader 5,1
RSVs förvaltningskostnader 5,9
Kostnader belastat valanslagRSVs 177,6som
Kostnader länsstyrelserna belastat valanslaget med 9,0som

Totalt 351,3

Denna uppskattade totalkostnad för valen år 1991 den samladeär
kostnaden för samtliga val. Någon uppdelning kostnaderna påav
septemberval oktoberval kyrkoval har inte gjorts. Emellertid kanresp.
kostnaderna redovisasäven Diagrammet nedansätt. redovisarannat
valets kostnader, valanslaget delatsnär i olika Länsstyrel-poster.upp

och skattemyndigheternas belastning RSVs valanslag redovisassernas av
särskilt. Kostnaderna för poströstning och distribution röstkortav
särredovisas. Vidare har kommunernas kostnader delats i posternaupp
valförrättare och övriga kostnader.

Det kan kostnaderna för röstmottagningen drygtnoteras att motsvarar
hälften valets kostnader. Kommunernas kostnader för valförrättareav

25 % därav och kostnaderna för poströstningen %.30 Enmotsvarar
redovisningnärmare kostnader finns i avsnitt 9.postensav

regionalaDe myndigheternas kostnader Lst och SKM motsvarar
11% och RSVs centrala administration 2% totalkostnadema.av
Utbildning, information och ersättning till Invandrarverket och Utrikes-
departementet också det 2% totalkostnadema medanmotsvarar av
kostnaderna för valmaterial, huvudsakligen valsedlar, 10%motsvarar
därav.
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Kostnader valenför 1991

Fördelning pâ olika myndigheter och ändamål

165Kolumnen-na övr.

Uppgifter antalet i valen tillröster riksdag och landstings- ochom
kommunfullmäktige finns tillgängliga. Däremot finns inte dennanumera
uppgift beträffandeännu kyrkovalet. Det naturligtvis värdefulltvore om

kunde beräkna den totala kostnaden för valen avgiven iröstman per
val. Detta emellertid inte möjligtär med det underlag finns närresp. som

det gäller kostnadsfördelningen mellan septemberval och oktoberval.
Någon fullständig särredovisning de kostnader belöperav som
kyrkovalet finns nämligen inte. kanSå inte hänföra de kostnaderman

täckts RSVs valanslag eller den del valanslagetsom av av som
länsstyrelserna disponerar till september oktobervalen. Inte hellerresp.

det gällernär kommunerna finns det fullständignågon redovisning. När
det gäller kommunerna finns det dock visst underlag det gällernärett
kostnaderna för valfönättare. Denna kostnad drygt %utgör 60 av
kommunernas direkta kostnader för valen. RSV har bakgrundmot av
detta i sin redovisning erfarenheterna 1991 valårs 1992-08-27av av
Dnr 3397092 120 uppskattat de kyrkliga valens andel kommunernasav
direkta kostnader till femtedel. Kommunernas direkta kostnader ñren
septembervalen kan då uppskattas till milj.103 kr. När det gäller
länsstyrelserna kan inte någongöra sådan uppskattning. Den endaman
särredovisning finns hänför sig till den slutliga sammanräkningensom av
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kostnaderdessajustgällerdetoktobervalen. Närseptember- resp.
tillhänförde sigkostnader% därav septem-drygt 75utgjorde som

tidrapporteringberäkningdenna utgörsUnderlaget förbervalen. av en
val.personalkostnader viddet gällerlänsstyrelserna gjort när resp.som

intematerialetfinns iosäkerhet attbakgrund denMot ansersomav
andelkyrkovaletsuppskattningnågorlunda säkernågonkan göra avman

fråndärföroch avstårför valen 1991årsamlade kostnadernaav
bakgrund detdockuppfattning kanEn vissdet. mot som nuavman

sagts.

Övergripande effekti-ochbesparings-3.4 om

viseringsmöjligheter

tillförslagredovisabetänkandefram i dettaVi kommer längre att
skerdettavaladministration. Innanförorganisationochförändrade regler

tillmöjligheternabedömningöversiktligvill lämna ommeren
kostnadsminskningar.effektiviseringar och

3.4.1 Kommunerna

Till tvåkostnadsposten.enskildaför den störstaKommunerna svarar
Förvalförrättare.ersättning tillkostnaderdessatredjedelar avser

besparingarfrämstmöjligheten tillförefallerdel attkommunernas vara
tiddenminskakanvalförrättare. Ett sättminska antalet attannat vara
deivalförrättare utgårtillErsättningenvalförrättare.anlitabehöverman

öppethål-förkortatvarförför alltarvode ifallflesta ettt.ex.ettettsom
i såeffekter kanSådanakostnadseffekter.direktalande inte någrager

antalettordegenomsnittIersättningsreglerna ändras.förstfall uppnås om
§Enligt kap. 43fem till åtta.mellanvaldistriktvalförrättare varaper

röstningen. Detnärvarande vidvalförrättareskall minstvallagen tre vara
dettaminskaskäl otänkbartprincipiellaochbåde praktiska attär av

framtideniräkningen rösternaminst tillinteantal. Med hänsyn att av
minskningsådankomplicerad framstårblikommakan somatt enmer

gällerframkomlig detnärframstårorealistisk. Den väg mestsomsom
ochvaldistriktantaletminskakostnaderminska kommunernas är attatt

valdistriktenförFörutsättningarna göravalförrättare.därmed antalet att
poströstande ochandelenmedemellertidhänger närastörre samman

möjligheten ångerrösta.att
vallokaIimöjligheten röstasyftarångerröstningBenämningen att

mindre änOmkring 1500förtidsröst.avgivitäven personer,enom man
septembervalen år 1991utnyttjade vidröstande,samtligapromille0,3 av

deärmöjligheten ångerröstakonsekvensmöjlighet. Endenna attattav
kanvaldagen inteundervallokalentilldistribueratspoströster som

vallokalenoch stängts.avslutatsförrän röstningeni valumomastoppas
de röstandehälfteninte ovanligtdet änstorstadsområdenaI är att avmer
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röstat på Efter det vallokalernaposten. stängt innan denatt men
preliminära rösträkningen kan börja har valförrättama i dessa distrikt ofta

tidsödande arbete med läggaett i valumoma.poströsternaatt ner
l detta sammanhang principiellaväger skäl naturligtvis Det fårtungt.

väljare lämnar fönidsröstantas att det efter likagören som en noggran-
överväganden den iröstar vallokal. Något skälna medgesom som att

ångerröstning därför förtidsrösten skulle mindreatt övertänkt finnsvara
därför knappast. Huvudregeln i vallagen emellertidär röstning skallatt

Övrigaske på valdagen i vallokal. former röstning utgör undantag,av
formellt förutsätter väljaren förhindradsett är isom sinatt röstaatt

vallokal valdagen.
En möjlighet begränsa ångerröstningsmöjligheternaatt tillannan vore

viss del valdagen. Valförrättarna skulle efter visst klockslagav t.ex. ett
ha börjarätt iatt poströsterna Praktiskastoppa skäl kan talaner urnorna.

detta. För likformigemot behandlingatt väljarnagarantera skulleen av
sådan lösning kunna till följd måste avbryta röstningen,en att man

alla poströsterna istoppa valurnan och därpå återuppta röstningen.ner
Vi lämnar inte något förslag det gällernär ångerröstningen. Denna fråga
bör nämligen övervägas med parlamentarisk medverkan, också avsnittse
1.3.

Den möjlighetenstörsta nedbringa kommunernas kostnaderatt för
valadministrationen är kommunerna ökade möjligheteratt ge att anpassa
valdistrikts- och valförrättarorganisationen till den kommunensegna
geografiska och tekniska förutsättningar.

De nuvarande reglerna valdistrikts- och valförråttarorganisationenom
påtagligt litet handlingsutrymmeett för kombinerager kraven påatt

service och skydd för valhemlighet med rationell och effektiven
hantering. I Norge finns mycket hög grad flexibilitet och kommu-en av

har vida det gällernär det praktiska genomförandetnerna ramar röst-av
mottagningen.

Även ingen direkt jämförelse gjorts mellan de svenska och norskaom
kostnaderna för röstmottagningen torde förutsättningarna för rationellen
röstmottagning mycketavsevärt istörre Norge. Det klart kanvara som
påvisas denär positiva och naturliga utveckling sker hos Oslot.ex.som
kommun detnär gäller rutiner, organisation och teknikstöd inom
valadministrationen.

l PM 1990-02-22 pekar RSV några utvecklingsbehov och lämnar
också förslag till möjliga lösningar kan tillämpas i Sverige. I vissasom
kommuner kan det framkomligt.ex. väg inrätta am-attvara en en
bulerande röstmottagning eller lösa röstmottagningen på valdagenatt

sätt.annat
När det gäller tilltron till valsystemet säkerhetenär och tillförlitlig-

heten central betydelse. Förändringari röstmottagningsorganisationenav
bör därför utredas och möjligt inoggrant mindreprövas skala innanom
de genomförs. Vi föreslår därför genomför sådana försök vidatt man
1994 års val, avsnitt ll.se
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3.4.2 allmänna valanslagetDet

ersättning till postverket tryckning valsedlar denUtöver utgör störstaav
valanslaget. Till del kostnader partiernasberor dessa påposten stor

beställningar namnvalsedlar vilka flesta får mycketde partier storaav av
upplagor helt gratis. I avsnitt redovisar hur kan6 staten spara
kostnader föri detta avseende. Anslaget belastas också kostnaderav
valkuvert och kuvert för valsedelsförsändelser. kapitel lämnar viI 8

förslag förenklingarnågra till och besparingar beträffande detta.
faktorer för valet främst förDe Postens kostnader tidenärstyrsom

poströstningen, antalet postkontor anordnar röstmottagning ochsom
säkerhetskraven kring distributionen Vidare framhållaskanpoströster.av

Posten håller valdagen viss tid Postenäven öppetatt samt att
ombesörjer förtidsröstning kommunala och statliga institutioner.

Vi redovisar våra överväganden kring detta i avsnitt 9.

3.4.3 Länsstyrelserna

redovisningen framkommerAv det relativt för regeringär svårtattovan
och riksdag bilda sig uppfattning vad valadministrationenatt en om
regional nivå egentligen kostar. Bl.a. kan länsstyrelserna belasta valansla-

det för riksdagen redovisas viunder detta anslag. Somget utan att
redovisat det belopp länsstyrelserna i anspråk dubbeltär såtarovan som

det redovisas för riksdagen. ordning orimligDenna årstort som som ur
både principiell och effektivitetsmässig synpunkt.

Beträffande länsstyrelserna och skattemyndigheternas hantering av
röstlängder och finnsröstkort möjligheter både till minskade kostnader
och förbättrad service till allmänheten. Förslag i detta syfte lämnas i
avsnitt

Den och realistiska möjligheten till bringa nedstörsta mest att
kostnaderna för valadministrationen kan förändra ansvarsför-attvara
delningen det gäller den preliminära rösträkningen och den slutliganär
sammanräkningen. Idag sker den preliminära rösträkningen i vallokalerna
efter det röstningen avslutats där. Vid denna rösträkning delasatt
valsedlama i för parti.varje Någon uppdelning efter olikaupp gruppen
listor inom partierna däremot inte.görs

De inte har i vallokalerna,poströster räknats räknas Valnämn-som av
den onsdagen efter valdagen vid den s.k. onsdagsräkningen. Vid
denna Valnämnden också preliminärgör rösträkning. Inte heller dåen
sker uppdelning eftervalsedlama listtyp. sådan uppdelningEnen av
sker först vid länsstyrelsernas slutliga sammanräkning. Inför den slutliga

fårsammanräkningen länsstyrelserna valmaterialallt valnämndema.av
valmaterialetI ingår valsedlama levereras in till länsstyrelsernasom

under måndagen onsdagen efter valdagen. möjligEn väg attresp.
rationalisera denna rösträkningsprocedur kan följandegöraattvara
sätt.
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Med början dagen efter valet skall de kommunala valnämnderna
genomföra slutlig sammanräkning valsedlarna. Den kommunalaen av
Valnämnden räknar alla giltiga, oförändrade valsedlar och delar demupp
efter listtyp. Ogiltiga valsedlar de valsedlar saknar partibeteck-är som
ning blanka valsedlar eller valsedlar avsiktligen märkts. Medt.ex. som
förändrade valsedlar valsedlar innehåller strykningar,menas som
tillskrivna eller andra markeringar valsedlarna skall räknasutan attnamn

märkta. Denna sistnämnda valsedlar omkring 5 %utgörtypsom av av
samtliga valsedlar.

Vi föreslår länsstyrelsernas uppgifter i valorganisationen övertasatt av
regionala valnämnder, avsnitt 5. I denna rationaliseringsmodell skallse
den kommunala Valnämnden behålla de oförändrade valsedlama och
överlämna de ogiltiga förändradeoch valsedlarna till den regionala
Valnämnden tillsammans med protokoll resultatet denöverett av
sammanräkning gjorts den kommunala Valnämnden. Härigenomsom av
kommer den regionala valnämndens sammanräkning mindrebliatt
omfattande denän sammanräkning idag länsstyrelserna.görs Desom av
valsedlar den kommunala Valnämnden behållit skulle också kunnasom
förstöras efter det valet vunnit laga kraft.att

En sammanräkning sker enligt skissdenna skulle innebära attsom
mindre krävs för den slutliga sammanräkningen.göra Förattresurser
kommunernas del innebär emellertid sådant ökat ochett system ett ansvar

kostnader.större Totalt vid septembervalet 5,5 milj.år 1991avgavs
Vid onsdagsräkningenröster. räknade deår kommunala Valnämn-samma

dema omkring 65.000 För de kommunala valnämndernasröster. del
skulle förändrat sammanräkningssystem leda till måste skapaett att man

relativt administrativ organisation kring denna röstråkning. Detstoren
skulle därmed också innebära ökade kostnader för kommunerna.

För den regionala Valnämnden skulle förändrat i frågaett system om
rösträkningen sannolikt innebära sammanräkningen blir mindreatt
omfattande. Antalet extraanställd personal skulle kunna minskas och
kostnaderna den regionala nivån minska. Hur kostnaderstora ett
sådant skulle medföra för kommunerna däremotär svårtsystem att
överblicka. För klarhet i detta bör därför enligt mening iVåratt man

kommunernågra använda sig denna modell försöksverksamhetav som en
vid de ordinarie valen år 1994.

Med ökat personvalsinslag följer också ökat intresse snabbtett ett att
del resultaten för enskilda kandidater. För dettaatt motav svara

intresse måste den preliminära rösträkningen sannolikt också omfatta en
listtypsuppdelning. Vi återkommer till frågadenna i avsnitt det4 när
gäller tekniska hjälpmedel och i avsnitt 5 det gäller de organisato-när
riska konsekvenser detta medför.som

3.4.4 kyrkligaDe valen

De kyrkliga valen äger under ordinarie valår tredje söndagen irum
oktober. Vid planeringen de allmänna valen måste samtliga valadmini-av
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kyrkliga valen. Igäller i dehänsyn till vadstrativa myndigheter ta som
delarförsamling valdistrikt. Ingårbildar varjedessa val ett av en

varje del bildariksdagen, skallvaldistrikt vid val tillförsamling i olika
kyrkoråd. Viddirektvaltkyrkofullmäktige ellervaldistrikt vid valeget av

därför hänsynriksdagenvaldistriktsindelningen vid val till måste taman
lagen 1972704ñrsamlingsindelning. Enligt 8 §gällandetill om

devid upprättandeskall dessutomkyrkofullmäktigval, avm.m. man
valdi-för varje kyrkligtröstlängdröstlängdernaallmänna upprätta en

röstlängdendärför ofta allmännaseptembervalen har denstrikt. Vid man
kyrkan skalli Svenskaflera delar. Uppgift medlemskapuppdelad i om

folkbokföringen. Föruppgifter finns inte iröstlängden.i Dessanoteras
dem frånskattemyndigheterna begärafram uppgifterna måste attatt

register sinakyrkanskyrkan. Med hjälp Svenska överSvenska av
uppgifterna särskilt.sedan inmedlemmar lägger man

finns i avsnittkring de kyrkliga valenredovisning reglernaEn kort av
prin-praktiskadessa val innebär såvälAdministrationen2.4. somav

cipiella problem.
Vid valet 1988kyrkliga mycket lågt. årValdeltagandet i de valen är

valdeltagandet islutliga%. Uppgifter detvaldeltagandet 12,2 omvar
föruppgiftersådanafram Statistiska Centralbyrån. Någrakyrkoval tas av

röstandeAntaletinte tillgängligt.kyrkoval finns 1992-10-011991 års
1991.till 120.000 årsjönk emellertid från 160.000 âr 1988postkontorpå

sjunkitkyrkliga valenValdeltagandet i dealltså förMycket talar att
gällertill problem detValdeltagandet leder närytterligare. Det låga att
det i 42valhemligheten. exempel kanupprätthålla Som nämnas att

och i dessamindre tiosamfällighetsval förekom rösterår 1991 än tre av
kan uppfattaslåga Valdeltagandetval endast Detröst. som enavgavs en

omständigheterUnder allalegitimitet.försvagning de valdaav organens
inom SvenskamedlemsinflytandetValdeltagandet förtalar det låga att

former.kyrkan borde ges nya
ofta komplicerade.sammanräkning kyrkovalenLänsstyrelsernas ärav

oftai kyrkovalende partier deltarmedDetta hänger att somsamman
ställeruppgifter kandidaterförväg lämna deglömmer iatt uppsomom

sammanräkningendärför förberedakan intevalet. Länsstyrelsernai av
dessa val.

varitkyrkan haroch SvenskamellanförhållandetFrågan statenom
utredningensedan 1958. Denutredning och debatt årföremål för senaste

förändringekonomiska konsekvenserrättsliga ochfrågan gäller vilkai en
slutbetänkande SOU 19929ERK-utredningensfå.relationen kan Seav

berörs intebetänkande närmarekyrkan. l dettaEkonomi och irätt
förkostnaderna dessa.val ochkyrkligafrågan administrationen avom

Svenska kyrkan måsteochrelationen mellanförändringEn statenav
valadmini-detfråganleda till övervägerenligt meningvår att omman

myndigheter.statligaligga kvarskallstrativa alltjämtansvaret
mellanframtida relationendeni fråganställningstagandeNågot om

förestående. Somtorde inteSvenska kyrkan näraochstaten vara
admini-kyrkliga valendekomplicerar reglernaframgått omovan
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Åstrationen septembervalen. andra sidan innebär det sannoliktav
effektivitetsvinsteratt den organisation administrerar septembervalensom
också administrerar kyrkovalen.

När det gäller kostnaderna för den lokala administrationen deav
kyrkliga valen så belastar de i sin helhet kommunerna. Som vi tidigare
påpekat det, med hänsynär till det samband vad gällernära admini-
strationen dessa båda val, svårt dela valkostnadernaattav upp resp.
val.

l den offentliga förvaltningen förordas alltmer det synsättet varjeatt
verksamhet skall bära sina kostnader. kanDet bakgrund detmotegna av

redansynsättet i fall ifrågasättas det rimligt deärvartnu attom
kostnader uppkommer för administration de kyrkliga valen detpåsom av
lokala planet i sin helhet skall bekostas de borgliga kommunerna. Påav
nuvarande stadium vårt utredningsarbete har utredningen dock inteav
den sammansättning krävs för dessa frågor till närmareatt tasom upp
övervägande, också avsnitt 1.3.se
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framtida4 Det datorstödet i valförfa-

randet

I direktiv betonasvåra grundläggandenågon analys det tekniskaatt av
stödet för röstningsprocessen inte gjorts sedan 1965 Valtekniskaårs
utredning avslutade sitt arbete. Valtekniska utredningen lade, i sitt
betänkande SOU 197172 Maskinell teknik vid de allmänna valen, fram
förslag till datorstött röstande med hjälp hålkort och s.k.ett nytt av
valboxar. Systemet kom dock aldrig genomföras. Föredragandeatt

hänvisadestatsråd till idet viss osäkert huruvidamån medatt var man
tillämpning den föreslagna maskinella valtekniken kunde denuppnåav
höga grad säkerhet i valförfarandet krävdes 1972105prop.av som s.
90

Under de drygt förflutit20 år har omfattande utveckling ägtsom en
vad gäller datorernas prestanda och användning. Inom arbetslivetrum

används datorer i antal olika tillämpningar och har praktisktett stort t.ex.
alla andra kontorsmaskiner. I hem finnsmånga speldatorertaget ersatt

och datoriserade hemarbetsplatser.
Utvecklingen inom datakommunikationsområdet har öppnat nya

möjligheter. Under de haråren det blivit möjligt utförasenaste att
banktjänster med hjälp knapptelefon och kodnummer. isnabbköps-Iav
butikerna registreras med hjälp streckkoder och optisk läsare.varorna

I detta betänkande behandlar frågor RSVs och valadmini-rörsom
strationens datorstöd. Det handlar där utveckla och förbättraattom
datorstödet inom tillämpningar där sådan teknik redan idag används.
Emellertid finns det också skäl belysa frågan eventuellatt om en an-
vändning datorstöd i de delar valprocessen idag sköts heltav av som
manuellt. Frågan skall här behandlas bakgrund de erfarenhetermot av

tagit del beträffande internationelladen utvecklingen inom området.av
Utveckling datorstött främströstande sker i USA. Exempel påav

intressanta försök finns också i Belgien och Nederländerna.Norge,
Datorisering valförfarande kan beskrivas utvecklingsprocessav som en

i nivåer.tre
Nivå innebär väljaren lämnar sin pappersvalsedlar.röstett att

Valsedlarna och för hand. Resultatet i datorerräknassorteras matas
för beräkning elektronisk vid-mandat, tabulering och eventuellav
arebefordran för summering det nationella valresultat.av

Nivå tvâ innebär väljaren med datoranpassatnågonröstaratt typ av
media. Det kan sig Valtekniska utredningenshålkon, iröra om som
förslag, det kan förockså sig valsedlarna anpassaderöra ärattmen om
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streckkodsmarke-optisk läsning. Denna anpassning kan sket.ex. genom
ring.

sammanräkningen smältsNivå innebär röstningshandlingen ochatttre
till Väljaren trycka knapppåröstar attsamman enen process. genom

eller Knapptryckningen i bådemotsvarande. resulterar röstenatt
registreras och adderas till tidigare avgivna röster.

valförfarandet befinner sigNivå det stadium det svenska iärett som
idag. befinner sig fleraI nivå två USAs delstater och även,av som
nedan skall redovisas, Oslo kommun. Andra delstater i deUSA samt
försök genomförs i och Nederländerna kan hänföras till nivåBelgiensom
tre.

4.1 Utvecklingen i vissa andra länder

från4.1.1 USA spakmaskin till elektroniskt minne-

I USA har maskinellt sedan förraröstande slutet århundradet.ägt rum av
I New York användes första mekaniskgången 1892 röstningsmaskin.en
Först 100 genomför staden New York teknikupphandlingnu, senare, en

syftar till de mekaniska röstningsmaskinema med elektro-ersättaattsom
niska maskiner. Utbytet skall ske stegvis och skall slutfört undervara
slutet 1990-talet.av

De amerikanska mekaniska röstningsmaskinema består panel därav en
alla kandidater i de aktuella valen räknas kolumnvis. Vid varjeupp namn
finns liten spak. Med denna kan väljaren han vill påröstaen ange om
kandidaten. När väljaren vilka kandidater villhan drarpå,röstaangett
han i spak. Ett antal dolda räkneverk för varje kandidat-större etten -
ställs utifrån väljarens val. Röstningen avslutad ochär röstsam-nu om
manräkningen sker kontinuerligt.

När röstningen avslutats och räkneverken läsesöppnas apparaterna av.
Resultatet antecknas i skriftliga rapporter.

Omkring tredjedel de amerikanska väljarna med hjälpröstaren av av
denna mekaniska maskiner.typ av

Orsaken till maskinerna började användas främst risken föratt var
valfusk med pappersvalsedlar. Med denna röstning har nämligentyp av
otillbörlig påverkan valresultatet uppkommit att t.ex. extraav genom
valsedlar i valurnan ballot stuffing. Detta möjligt eftersomärstoppas
i USA, liksom i de flesta andra länder, det inte valfunktionärär en som

valsedeln i valurnan detta väljaren. Vidare hargörsstoppar utanner av
det förekommit vidnågon sammanräkningen med avsikt gjortatt extra
markeringar de valsedlar tillfallit viss kandidat; dessasom en
valsedlar har då blivit ogiltiga. har förekommitDet också störreatt en
mängd valsedlar viss kandidat försvunnitavsåg vidsom en samman-
räkningen. En risk med pappersvalsedlar uppmärksammats iannan som
USA har med svårigheternagöra räkna dem manuellt. Detatt att



datorstödetfiamtidaDetSOU 1992 108

eller trötthetouppmärksamhetberoofta fel kan påuppkommer t.ex.som
personalen.hos

handlingsammanfördes iröstrâkningröstning ochGenom att en
för otillbörligskulleavgivnarisken för de utsättasminskade rösternaatt

mekaniska maskiner alltmermeddock bristernaEfterhand harpåverkan.
De kräveroch mycketaktualiserats. årApparaterna tunga.stora en

erforderligupprätthållablir allt svårareservice. Detomfattande att
inte hellermekaniska maskinerna bedömsför detta. Dekompetens vara
registreras ellermedföra intemekaniken kanSlitage i rösterfelfria. att

Åtminstone maskiner kundeäldreflera gånger.registrerasröstatt en
enkelt låtasimpelt slag. kunde heltfusk Manförockså utsättas ettav

byta plats.kandidaternas namnlappar
röstning med hålkort.röstningsformen i USAvanligaste ärDen

med sådan kort.registrerade väljarna skallhälften de röstaOmkring av
spridning under 1960-med datorernas ökandeinfördes i ochMetoden

talet.
väljaren med hjälphålkort kan skeRöstning med att avgenom

markerar kandidatval. Dethål i positionersärskilda mallar stansar ut som
medväljarenfinns också hålkort där röstar t.ex.att, penna,engenom

förperforerade hål.trycker ut
gjortpersondatorer harvideotemiinaler ochUtvecklingen attav

datatillämpningar.alla andraförsvunnit praktiskthålkortet tagetur
ocksådatateknik.omodern DenHâlkortsröstande bygger således ären

vi erfarit,finns, enligt vadTrots dettaförknippad med stordatorsystem.
andrahålkortssystemenplaner bytaidag inga vittomfattande på motatt ut
införidageller städerfinns det inte delstaternågraDäremotsystem. som

röstning med hålkort.
utstansaderisken förnackdel med hålkortEn allvarlig är att pappers-

annanramlarförperforerade hålellerbitar sitter kvar i hålen utatt av
finnsi hålkortsläsaren. I USAblir felläsningarResultatetpåverkan.
det ikomplicerashelaerfarenheter detta problem. Detmånga attavav
medväljarenrekonstruera vadofta inte möjligtefterhand är avsettatt

sina markeringar i hålkortet.
% deOmkring 15optisk läsare.teknik läsning medmodernareEn är

läses i optiska läsare.med valsedlarregistrerade väljarna skall rösta som
användning iomfattandeläsarnas alltmertanke de optiskaMed

valförfaran-fått spridning ioptisk läsning inte deni övrigt harsamhället
inteförklaring årdet kunde En årväntat. attatt vanmansom man

medi sinpappersvalsedlar. Detta hängeranvända atttur mansamman -
använderför valfuskräddvi tidigare nämnt är pappers-manomsom -

valsedlar.
särskiltinteDirektregistrerandeelektroniska röstningsmaskinerär ännu

skall dettaregistrerade väljarnavanligt. Omkring % de rösta4 av
%.andel öka till 7upphandling dennaYorksGenom New väntassätt.

olikaröstningsmaskiner finnselektroniskaDirektregistrerande av
spak-de mekaniskakonstruerade för liknafabrikat. samtligaDe är att

införalltså härmycket möjligt. Väljarna stårmaskinerna ävenså ensom
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panel med kandidatnamn. Med knappar markerar han sitt val och
bekräftar slutligen med särskild knapptryckning valhandlingenatten
avslutats. De avgivna registrerasrösterna i två elektroniska minnen,

det stationärtär och det andra sitter i kassett kanvarav ena en som
loss. sistnämndaDe kassetternamonteras samlas efter röstningensupp

avslutande och förs till sammanräkningslokalen. I denna lokal finns en
dator och särskild kassettlåsare. läsa inAtt resultat via kassetten ären en
fråga sekunder.om

I Davidson County, Nashville, Tennessee genomförs val med hjälp av
sådana röstningsmaskiner. Davidson County har 275.000 registrerade
väljare, 164 valdistrikt och 605 röstningsmaskiner. I primärvalet införca
presidentvalet år 1992 röstade 54.000 väljare. Vallokalerna stängdesca

19.00. Kassetterna där rösterna registrerats, transporterades till
sammanråkningslokalen valförrättama. Med bil handlade det 10-av om
45 minuters Första kassetten lästes in 19.20. Ett preliminärtresa.
resultat förelåg 21.20. Normalt skulle sådant resultat finnassett ett
redan omkring 20.30. Förseningen berodde på valdistriktatt ett
rapporterade mycket och det i distriktsent att uppstodett annat ett
tekniskt fel röstkassett. Kassetten gick inte avläsa i kassett-en att
läsaren. I själva verket fick den preliminära sammanräkningen avslutas

resultatet från dettatrots distrikt inteatt gick räkna. Innan det slutligaatt
valresultatet fastställdes fick resultatet i det distriktet registreras manuellt.

Kostnaderna för röstningsmaskin 5-6000är dollar styck.en per
Tillverkama rekommenderar antalet maskiner dimensioneras tillatt 1 per
500 väljare. l Davidson County beräknar drift- och under-attman
hållskostnader uppgår till 150.000 dollar förår de drygt 600ca per
maskiner har. Maskinerna kräver kontinuerlig nätanslutning ochman
måste dessutom provköras tilltvå gånger året.tre om

Persondatorer förekommer inte röstningsmaskiner. Förklaringensom
till detta till del bero rädd förår detsynes kanatten attman
förekomma s.k. datavirus i sådana datorer. En viktigareannan - -förklaring är det i USA ofta lagstadgade kravet full-face-ballot,på dvs.

väljaren skallatt samtliga kandidater i samtliga val ochse en samma
valsedel. Normala bildskärmar till persondatorer klarar inte visaattav
erforderlig informationsmängd. Det kan nämnas större personda-att ett
tortillverkande företag fick offertförfrågan inför New Yorksen upp-handling elektronisk röstningsutrustning.av Företaget avstod dock från

lämna offert.att En förklaringarna till detta har uppgivitsav rädslanvara
för negativ publicitet för det fall något skulle bli fel vid genomförandeatt

val.ettav

4.1.2 Belgien försök med olika system-

Under de val hölls den 24 oktober i1991 Belgien genomfördessom i två
valdistrikt, Waarschoot och Villers-le-Bouillet, försöksverksamhet med
direktregistrerande elektronisk utrustning väljarnivå. Det kan
anmärkas det råder röstplikt i Belgien.att Valdeltagandet därförär högt.
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centralaochregionalatill den lokala,tillfälle hölls valVid samma
Waarschootiholländsktprövades,olikaförsamlingen. Två ettsystem

Villers-le-Bouillet.ioch franskett
manuelltVäljarenmedröstningeninleddesbådaI attsystemen --

fick magnetkortkontroll hanEfter dennai röstlängden.prickades ettav
detfanns uppställd. lutrustningenvalbås därhänvisades tilloch ett

Medvalförrättaren.magnetkortetaktiveradesholländska systemet av
röstningsmaskinen. DennaVäljaren i sinaktiveradedetta magnetkort tur

samtliga kandidaterpartierna och påhade tablå därmaskin namnenen
med hjälpmarkerade sitt valVäljarenfanns presenterade.valeni alla tre
parti elleraningen påalternativ. kundevid Han röstaknapparav resp.

fickmarkerat sitt valväljarekandidat i partiet. Närtill visssin röstge en
valetutskrivet han i det röstatextskämihan på ettattatt avseren

därefterskulleVäljarenangiven kandidat.parti eller vissvisst en
gjortsdettasärskild knapp. Närtryckabekräfta sitt val att engenom

valhand-avslutatval. Väljarenfortsätta med Närkunde Väljaren nästa
valförrättaren. Magnetkortetmagnetkortet tilltillbakalingen lämnade han

väljare.för användaskunde då aktiveras nytt att av en annan
röstmaskin.minnesenhet ii särskildAvgivna samladesröster resp.en

avslutatsröstningenslumpmässigt. Efterenskild sparadesVarje röst att
röstningsmaskin. Genomdennaväljarna ikunde avläsa hur röstatman

summeringmaskin förtill särskildkoppla minnesenhetenatt aven
valdistriktvaldistriktet. Varjevalresultatet i detresultaten ñck framman

fyra röstnings-minstoch det krävdesomfattade omkring 1500 personer
vallokal.maskiner i varje

röstningsutrustningenVäljareni franska aktiveradeOckså det systemet
hadeVäljarenvalmöjlighetermed hjälp magnetkortet. De somav

ljuspennaMed hjälpbildskärm.presenterades för honom av enen
bildvalet till parlamentet. Imarkerade val. visadeshan sitt Först en
medmarkeradeltog i valet. Genompresenterades samtliga parti attsom

bild deVäljarenför visst parti fickljuspennan symbolen ett upp en
bläddraVäljaren kundei valet för det partiet.kandidater ställtsom upp

medhanträffat sitt val markeradepartierna. hanmellan de olika När
bekräftasValet skulleden kandidaten.invid det partietljuspennan resp.

i förstagenomfört proceduren detfunktion. Väljarenmed särskild Nären
regionaladeltog i detde partipresenterades valskärmenvalet som
blankt.Väljaren kunde också röstalokala valet.valet och därefter i det

magnetkortet.Väljaren träffat fördes påUppgiften de val översomom
elektroniskstoppade det idärefter magnetkortet ochVäljaren tog en
samlades iAlla kortdär det avlästes.valurna hos valförrättaren

ivalet avläsaskunde resultatetröstningen avslutadesvaluman. När av
omkringvaldistrikt medi valuman.minnesenhet fanns Iden ettsom

röstningsmaskiner ochminströstberättigade krävdes1500 tre en
elektronisk valuma.
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4.1.3 Norge röstlängd data och optisk läsning av-
valsedlar

Den norska vallagstiftning kommunerna betydande frihet vid detger en
praktiska genomförandet allmänna val. I Oslo har denna frihetav
utnyttjats till olika former ökat datorstöd.prövaatt av

I kommun- fylketingsvaletoch år 1991 prövade både haattman
röstlängden tillgänglig data i vissa vallokaler och räkna rösternaatt
med hjälp optiska läsare. Försöken i Oslo har föregåtts bl.a.av av
studier amerikanska erfarenheter.av

Oslo kommun tillhandahöll vissa centralt belägna vallokaler där
väljarna valdagen kunde de bodde.rösta I dessa vallokaleroavsett var
fanns röstlängden tillgänglig persondatorer. Röstkorten förseddavar
med streckkodsmarkeringar. Avprickning i röstlängden skedde med hjälp

läspenna fördes streckkodsmarkeringen.överav en som
I vallokalerna i valdistrikten skedde endast sortering ochute en

preliminär bedömning valsedlarna. Samtliga avgivna röster trans-av
porterades därefter till Oslo rådhus. I rådhuset fanns optiska30 läsare
sammankopplade i nätverk. De inlevererade valsedlarna lästesett
valdistrikt för valdistrikt. Via monitor kunde ledningsgruppen helaen
tiden följa sammanräkningslåget. Massmedia, partirepresentanter och
allmänhet kunde följa resultatrapporteringen via särskilda terminaler.

Det bör utformningen valsedlama ställde förhållandevisnoteras att av
krav avläsningsapparaturen. Det norska kommunalvaletstora

innehåller starka personvalsmoment. Väljaren kan de kandidater hange
föredrar tilläggsröst. För markera vilka kandidater varje parti villatten

valda kan också partierna redan från början dessa kandidaterge
tilläggsröster. Detta sker kandidatens två gångeratt tasgenom namn upp
på valsedeln. Vidare kan väljaren stryka de kandidater han ärsom
missnöjd med.

Utöver detta kan väljaren lägga till kandidater från andra partiers
valsedlar. Detta hangör partinamn, kandidatnummer ochattgenom ange

på särskild plats valsedeln. Tilläggsröster, strykningar ochnamn
tillagda påverkar inte mandatfördelningen mellan partierna,namn men
väl vilken kandidat kommer inom parti.att utsessom resp.

De optiska läsarna utformade så de klarade läsa alltatt attvar utom
tillläggsnamnen. Inregistreringen dessa fick därför ske manuelltav namn
via särskilda terminaler. Den manuella registreringen omfattade mindre
än 5 % antalet valsedlar.av

Sammanräkningsprocessen, inberäknat manuella kontroller m.m.,
pågick hela valnatten. Ett preliminärt resultat förelåg vid midnatt och det
slutliga valresultatet kunde officiellt tillkännages vid lunchtid nästföljande
dag. Enligt de ansvarade för genomförandet valen ärpersoner som av
erfarenheterna goda.systemetav

Efter initiativ Oslo kommun pågår sedan år 1988 ocksåav ett ut-
vecklingsarbete detnär gäller elektroniska hjälpmedel vid röstning,
sammanräkning och rapportering. Norska Statens DataSentral harA.S
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elektroniskhelt väg.skerröstningenCivis, därutarbetat prototyp,en
valhandlingenfrånhar utgåttdettautvecklingenVid attsystem manav

pappersvalsedlarmedröstningså liksida skallfrån väljarenssett vara
maskiner.elektroniskafriståendefinns tvåmöjligt. I systemetsom

vallokalen.persondator iregistrerad ifinnasröstlängdenskallDessutom
väljaren kommerföljande Närfungera sätt.tänktSystemet är att

röstberättigadhanröstlängdenkontroll ärskervallokalentill attmoten
Är valförrättaren.magnetkortsärskiltdet får hanhani vallokalen. ett av

väljarenmöjligt för rösta.det bliraktiverats såhar dåkort attDetta att
maskin harvalbåset. Dennamaskinen finns ielektroniskaförstaDen en

valet finnsdeltagande iförregistreratspartiersamtligapanel där som
varje partinamnFöri maskinen.magnetkortetVäljaren för inupptagna.

parti han på.markera vilket röstarkanväljarenfinns knapp så atten
elektroniskaandramagnetkortet. Dentillförs dåuppgift överDenna

valförrättarna.placerad hoselektronisk valurna ärmaskinen är somen
uppgifternaochi valurnanför detmagnetkort ochsittVäljaren tar
direkt ochUppgifterna räknas näri valurnan.elektronisktkortet förs

särskilt elektro-isamlatsålunda resultatetfinnsröstningen avslutas ett
avregistre-magnetkortetblirväljarenmedniskt minne. I och röstatatt
så nästamagnetkortetsedan initierakanValförrättarnarat. nytt att

kort.användaväljare kan samma
mycketvalurnan kanfinns idet minne snartMed hjälp man,somav

valresultatet.avslutats,i vallokalenröstningenefter rapporteraatt

valadministratio-svenskaDatorstödet i den4.2

nen

gradi mycket högvaladministrationen baserassvenskaDatorstödet i den
moderni-Behovetochutrustningålderstigen teknisk avprogramvara.

tilluppdragbeträffanderegeringentillskrivaföranleddesering ettattoss
skattemyndighetenstilldatorstödförstudieangåendeRSV anpassatav

verketsiredovisatshar RSVuppdragfolkbokföringsdatorer. Detta av
anslagsframställning 9293.

ADB-stödLänsstyrelsernas4.2.1

länsstyrelserna brötsvidskatteenhetendåLänsskattereformen 1987,år
flestaföljd defick tilllänsskattemyndigheterna,och bildade attut

ADB-kompetensADB-utrustningsåvälsaknalänsstyrelser kom att som
länsstyrelsernaskatteavdelningen. Inomfunnitstidigareeftersom detta
maskinellaADB-stöd. Denvisstdärefter byggts ut-har det ettupp

nätanslutnamedbasdatorerlänsstyrelser bestårflertaletrustningen hos av
folkbok-inomfinnsmed denpersondatorer och överensstämmer som

operativsy-likartadeintelänsstyrelserhar allaföringssystemet. Däremot
ochutvecklings- operatörsansvardet gällerKompetensen närstem.
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varierar mycket kraftigt. ADB-stödet inom länsstyrelserna används
främst för internt kontorsstöd och service diarieföring och 0rd- ocht.ex
textbehandling. Når det gäller ord- och textbehandlingen så använder

sig varierande maskinella utrustningar och Enman av närmareprogram.
presentation länsstyrelsernas ADB-stöd finns i bilaga Växjö-av

redovisning.gruppens

4.2.2 Skatteförvaltningens ADB-stöd

Skatteförvaltningen har mycket ADB-intensiv verksamhet. På centralen
nivå verksledningenär ansvarig för ADB-strategier, infrastrukturer m.m.
RSVs sakavdelningar är systemägare och systemansvariga beträffande
de riksgemensamma ADB-baserade grundsystemen, bl.a det system som
handhar folkbokföringen. RSVs tekniska avdelning uppdragsvarar

RSVs sakavdelningar för bl.a. systemering ochav programmering av
grundsystemen. Tekniska avdelningen sköter också ADB-driften detav
centrala skatteregistret och det centrala referensregistret för folk-
bokföringen. Avdelningen dessutom för i de olikasvarar programvaran
kommunikationsnäten och för visst användarstöd.

Den regionala datormiljön består idag omfattande tenninalnätettav
med kommunikation regionala och centrala datorer.mot Folkbok-
föringssystemet, i drift i samband med folkbokföringentogssom att
överfördes till skatteförvaltningen den julil 1991, bearbetas regionala
basdatorer placeradeär varje skattemyndighets ADB-enhet. Detsom
finns omkring 40 sådana datorer. I varje dator förs flera folkbok-
föringsregister, för varje skattekontor.ett Folkbokföringsregisterna är
nämligen lokala dvs. begränsade till lokalt skattekontor. Datorernaett
kommunicerar dock sinsemellan allanär registrerade flyttningar
genomförs och då referensregistret uppdateras vilket sker nattetid. Till

kopplatär omkringsystemet 1.400 terminalarbetsplatser vilka är
placerade de lokala skattekontoren. Terminalerna i sinär tur samman-
kopplade i lokala Frånnät. det lokala finnsnätet förbindelse till denen

basdatorn länets ADB-enhet.egna
När det gäller det befintliga ADB-stödet för valhanteringen så har det

sina grunddrag från början 1970-talet. Systemet körs på datorer frånav
1980. Någon genomgripande systemutveckling har inte gjorts sedan

utvecklades. Detsystemet är och inteär användarvänligt.tungrott För en
del de datorerstor används i valens tekniska stödsystemav gårsom

Ävenunderhållskontrakten år 1993. aviseringssystemut för folk-
bokföringen och vissa delar skattesystemen går i miljö. Inomav samma
RSV pågår f.n. utvecklingsarbete förett ADB-system förett nytt
valhanteringen. Berörda skall överföras till basdatorsystemsystem dvs.

uppbyggdaärsystem motsvarande sätt folkbokföringssyste-som som
met.

På regional nivå skattemyndighetens ADB-enhet för driftensvarar av
lokala och regionala ADB-system. Enheten också för utskriftersvarar
och efterbehandling bl.a. skattsedlar, deklarationsblanketter,av
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taxeringsmeddelanden längder,och röstlångder. Inom ADB-t.ex.
enheterna finns också särskild stödfunktion för skattemyndighetensen
ADB-användare. denna funktion ingår utbildning, installationI av
terminaler, felsökning och åtgärder inom för terminalnätsystemet m.m.
Enheten också för driften regionalt kommuni-den placeradeansvarar av
kationsutrustningen och övriga datorer. lokal nivå finns eller fleraPå en
tjänstemän ansvariga för terrninalsystemen.ärsom

Handlingsplan förI ADB-utveckling inom skatteförvalt-rapporten
ningen och exekutionsväsendet RSV 19917 redovisas den planerade
utvecklingen förvaltningarnas innehållerADB-system. I korthetav

förslag bör sk. leverantörsoberoendeöppna,rapporten att motman
ADB-system. ADB-verksamheten regionalt skall också i fortsättningen
utvecklas från produktionsinriktad ADB-verksamhet till i huvudsaken en
ADB-kompetensinriktad verksamhet med väl utbyggt stöd till användarna
i länet. ADB-systemen skall dessutom utvecklas utfonnade,centraltmot
riksgemensamma grundsystem i kombination med andra skallsystem som

regionalt uppbyggda.vara
Regeringen uppdrog under budgetåret 199091 RSV i samarbeteatt

med Statskontoret och riksrevisionsverket undersöka hur kopplingen
mellan verksamhetsansvar och kostnadsansvar för kanADB-stödet
förbättras. RSVs verksledning uppdrog särskild utredningåt göraatten
denna undersökning. Utredningen, redovisatADB-90-utredningen, har
sina slutsatser i UtredningsrapportADB 90 RSV 19915.rapporten
Utredningen pekar det enligt statsmakternas intentioner bör skeatt en

till resultatorienteradeövergång styrmetoder. Ett detsätt göra ärattmer
enligt utredningen tillämpa hög grad efterfrågestyrning detnäratt en av
gäller ADB-stödet i verksamheten. skatteförvaltningen innebärInom
dessa tankegångar de ansvariga för sakenhetema blir beställareäratt som

det ADB-stöd behövs i verksamheten och ADB-organisationenattav som
uppträder ADB-myndighet och blir marknadsanpassadsom en ny en
leverantör i konkurrensutsatt miljö.en

budgetpropositionenI för budgetåret 199192 prop.199192lOO Bil.
8 f framhåller föredragande28 statsråd hon inteatt atts. anser en ny
ADB-myndighet bör inrättas. I stället bör ADB-verksamheteni fortsätt-
ningen särskild resultatenhet med anslag formelltutgöra tasetten som

till kr.1000 Resultatenheten bör enligt föredragande statsrådetupp
fr.o.m. den juli omfatta uppgifter1 1992 de handhas RSVssom av
tekniska avdelning och fr.o.m. förden juli 1993 uppgifternal även
skattemyndigheternas nuvarande ADB-enheter.

Sedan den juli har ADB-organisationenl 1992 brutits tillut en
särskild resultatenhet förvaltningsområde.inom RSVs

När det gäller hanteringen utdata har beslutat, bakgrundRSV motav
förslag lämnats i särskild RSV 19912,rapport, ut-attav som en

datahanteringen utskrift och efterbehandling f.n utförs 21som
driftställen skall koncentreras till utdatacentraler, i Vänersborg ochtvå en

i Härnösand. Dessa utdatacentraler skall färdiga i drift denatt tasen vara
juli1 1993.
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RSV har nyligen beslutat ADB-enhetema skall organiseras i fematt
regioner. Regional datordrift kommer i de flesta fall förläggas tillatt en

inom varje region. Också det indata fångstgäller datanär påort av-
magnetband utredningarpågår inom skatteförvaltningen. Detm.m. -

också försökpågår med olika varianter optisk läsning.av

4.2.3 Bedömningsgrunder för tekniska hjälpmedel i
valförfarandet

harUSAI lång erfarenhet tekniska hjälpmedel i valförfarandetman av
inbegripetdäri elektronisk röstning. erfarenheterFör samla deatt som

finns valförfarandeti i de olika delstaterna och för försöka uppnåatt en
så likformig tillämpning möjligt inrättathar federalt, råd-ettsom man
givande National Clearinghouse Election Administration of theorgan, on

ElectionFederal Commission FEC Clearinghouse. FEC Clearinghouse
har utarbetat underlag för de krav bör ställas de tekniska ellerett som

hjälpmedelelektroniska förekommer i valförfarandet. Dennasom
specifikation kan sammanfattas enligt följande.

För upprätthålla förtroendet för valresultatet bör kunnaatt man
kontrollera det resultat redovisas. får finnasDet inte heller utrymmesom
för resultatet kan påverkas otillbörligtpå detta kansättatt ett utan att
upptäckas. Slutligen valadministratörermåste ha tillräckliga kunskaper
och det gäller tillämpningennär de elektroniska eller andraresurser av
hjälpmedel används i valförfarandet. Man förmåste, uttrycka detattsom
kort, ställa höga krav exakthet, integritet och säkerhet. Med exakthet

vid flera likadant utförda bearbetningar skall resultatet deattmenas av
uppgifter in i desamma. Med integritetmatats systemetsom vara menas

på korrekt utför uppgifterde det konstrueratssätt föratt systemet ett som
och endast dessa uppgifter, det får inte finnas doldnågon kodt.ex.
inlagd i Slutligen med säkerhet det skall finnassystemet. attavses
möjlighet övervaka kontrolleraoch tillträdet tillatt systemet, utrymmet
där maskinen uppställd, tillär utrustningen, reservdelar, dokument, filer
och data. Dessa krav finns naturligtvis i renodlat manuelltäven ett

det gäller utnyttjandenär teknisk utrustning bör dessasystem, men av
krav specificeras sätt.ett annat

När det gäller optiska läsare eller maskinell räkning valsedlart.ex. av
bör det vid omräkning möjligt ytterligare gång exaktatten vara en

resultat, i fall bör det inte få skilja fåtalän röstervart ettsamma mer av
100.000 provräknarnär maskinellt framställda valsedlar. optiskEnman
läsare bör dessutom kunna godta antal olika markeringarett stort som
gjorts väljarna. Om valsedel inte kan läsas med hjälp denav en av
optiska läsaren bör det finnas administrativa möjligheter räkna dennaatt
valsedel manuellt. En väljares bör inte kunna förloradröst grundpå-

den optiska utrustningen inte klarar läsa valsedeln.att attav av
När det gäller de elektroniska röstningsmaskiner utformats medsom

spakmaskinen förebild finns ingen valsedel räknas direktröstenutansom
elektroniskt. Väljaren markerar sitt val trycka knapp.attgenom en
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elektronisk pet-använder sigde fallgäller iMotsvarande enavman
varjefall bör röstdessasamtligautrustning. Iliknandeskärm eller

sammanråkningen.verifierakansådant sättlagras attett man
kopplasinte kansådant röstenske sättlagringen påbörSjälvfallet attett

viss väljare.till en
kanredovisasresultatkontrollera definnsproblemDe att somsom

möjliggörfunktionerinte harantingenbero systemetatt som
bero påocksåefterhand. Det kaniiaktivitetergranskning systemetav
admini-konstruerade. Sådanavarit dåligtanväntsdeatt program som

resultatjämföra detkanfinnasocksåstrativa rutiner måste att somman
sammanråkningen.vidredovisatsdetvaldistriktet ochlämnats somav

administrativadeotillräcklig ellerkontrolleninre ärdenOm om
val-påverkanotillbörligförökar riskensäkrainterutinerna är av

exempel kanNågraolikakan sätt.påverkan görasresultatet. Denna
får tillgångnågonvalresultatet kanpåverkaEtt sätt attnämnas. att vara

deti det. Ett sätt ärändringardirektaoch atttill gör annatprogrammet
doldaaktiverar dennaoch någonfunktion ifinns dold attprogrammeten

byts ettriktigadetockså motfunktion. Man riskerar utprogrammetatt
föreredanriskeraocksåMan kanfelaktigt systemetattannat program.

någonelleruppgifter avgivna rösterfelaktigainnehåller attvaldagen om
valsedlar.falskavalsedlarnaavgivnabyter de motut

saknarvaladminstratörermedsvårigheter hängerAndra attsamman
nöd-den kompetens ärsaknar dåDeADB-kompetens.tillräcklig som

skall levereradet företagförhandla med ettkunnavändig för att som
kanutrustningenförockså riskenökarkompetensBristande attsystem.

felaktigt.blirredovisasdet resultatföljdfelaktigt medhanteras att som
leverantörfall detmanipulation. l de ärförriskenökar ocksåDet en
valadmini-försvårtblir det dessutomframtagit programmensom

utformningenkontrollsinfullgörastratörerna programmen.att avav
Även val-därmedierelektroniskadevalsedlar ellertransporten av

resultaten måstebör rapporteringVidsäker.resultatet lagrats avvara
gällerdetpåverkan. Närförsäkratelekommunikationema externvara

läsningoptiskellermekanisktvalsedlarräknarutrustning genomsom
ellerbortvalsedlar kommeruteslutaadministrativa rutinernademåste att

kontrollräknamöjligtocksåbördistrikt. Dettillförs attett annat vara
kontrolle-utrustningenbör dessutomvaldagenmanuellt. Förevalsedlarna

tillämpningeneller ifel iupptäckakanså avatt programvaranmanras
logiska definitionerna.de
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Överväganden4.3

4.3.1 Faktorer påverkar bedömningensom

Detta betänkande inte för något definitivt ställningstagandeutrymmeger
till valsystemets framtida datorstöd. Vi vill dock redan här peka vilkapå
faktorer bör ledande för framtida ställningstaganden.anser vara

De studier gjort, dels besök, dels samtal medgenom egna genom
företrädare för FEC Clearinghouse, har klarlagt det idag inte finnsatt
något direkt tillämpagår dagenssystem svenska förhållanden.attsom
Om något de befintliga skulle användas krävs det modifier-systemenav
ingar dessa. Dessutom skulle vallagstiftningen behöva ändras.av

Det bör strykas under det hittills inte finns några erfarenheteratt av
datoriserade val omfattar hel nation eller befolkningsom en en av en
storlek Sveriges. När New York City slutetmotsvarar 1990-som mot av
talet helt datoriserat sitt valförfarandet kommer 4 milj väljareca
samtidigt på elektroniskrösta väg.att

De möjligheternagenerösa till förtidsröstning kanskeär det ärsom
utmärkande för det svenska valsystemet.mest Närmare tredjedelen av

de svenska väljarna sina föreröster valdagen. Detta förhållandeavger
måste påverka ställningstagande till ökat datorstödett påverkarmen
också vilket i fallså väljs.system som

Ett med direktregistrerande elektroniskasystem röstningsmaskiner
skulle innebära endera olika används föratt accepterar att systemman
förtidsröstning röstning valdagen eller attresp. accepterar attman
möjligheterna till förtidsröstning minskas.

tillämpaAtt olika vid förtidsröstning och röstningsystem valdagen
skulle starkt kostnadshöjande. Den mängden förtidsröster ledervara stora
dessutom till det tveksamtär investering i tekniskatt utrustningom en
i vallokalerna skulle lönsam. Ett alternativ skulle naturligtvisvara vara

låta Ävenförtidsröstningäven skeatt med röstningsmaskiner. detta
alternativ sig kostnadsmässigt ofördelaktigt.ter Man skulle behöva hålla

mängd teknisk personal tillgängligstor för driftsunderhåll under helaen
den period förtidsröstningen pågår. Det sig också kompliceratter attmer
säkerställa det inte sker några intrång iatt utrustningen skallsystemet om
användas under längre period. Det skulle knappast gå erbjudaen att
möjligheter till förtidsröstning liknande dagens till rimlig kostnad.en

Att i Sverige har valdag ställer också speciella kravgemensam
utformningen röstningsmaskin. Maskinen måste samtidigt kunnaav en
hantera val. I alla valen deltartre många partier och kandidater. Samtliga
de torde kunna hantera detta.system Belgiensett har också olikatre

Ävenval samtidigt. i USA genomför flera olika val samtidigtman men
där är antalet kandidater i fallmånga begränsat, särskilt jämfört med de
antal kandidater kan förekomma svenska valsedlar.som

Sett investeringsekonomisk synvinkel leder denur gemensamma
valdagen till användning röstningsmaskineratt knappast bliren av
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lönsam. Detta hänger med utrustningen bara användsatt vartsamman
tredje och denår däremellan förvaras och underhållas.måste Enatt

till skildaövergång valdagar skulle redovisat tidigare sannoliktsom- -
öka intresset minska kostnaderna. Röstningsmaskiner kan dåattav ses

och lönsamhetsbedömningutväg sig positiv.tesom en en mera
friaDen nomineringsrätten förhållande beaktas.är måsteett annat som

flertaletI de med röstningsmaskiner idag tillämpas finnssystemav som
det möjlighet in kandidatnamn alfabetiskaviaatt mata tangenteren egna
eller inskrift pappersrulle. direktregistrerande röstningsmaskinEnen
innebär dock begränsningar i detta avseende. Framför allt innebär det
begränsningar för möjligheten andra partier de anmältrösta änatt som
sig i förväg.

Förekomsten personvalsmoment har förbetydelse ställnings-storav
tagandet till användningen röstningsmaskiner. Röstningsmaskiner ärav

lämpade för valsystem med starka inslag personval. I sådantettmer av
skall väljaren särskilt markera den kandidat han föredrar.system

Sammanräkningen i sådant blir också hanterasvårett system att
manuellt. l dagens svenska valsystem skulle röstningsmaskiner t.0.m.
kunna förvillande eftersom nedtryckt knapp skullesnarastvara en

strykning kandidaten och inte preferensröst. Ettmotsvara en av en
med röstningsmaskiner sig således knappast meningsfulltsystem ter utan

Åpersonvalsinslag. andra sidan kan förekomsten personval ettav vara
vägande skäl för införa sådan teknik.tungt att

4.3.2 Röstning telefonper

Under vårt utredningsarbete har det till också framförts synpunkteross
på röstning borde kunna ske med utnyttjande telenätet. Manatt t.ex.av
skulle i fallså kunna lämna sin telefon. skulleröst Detta möjligtper vara

genomföra telenätet byggtsnär så alla abonnenter betjänasatt attom av
det s.k. AXE-systemet. Varje väljare kunde då kod honomen som gav
tillträde till det teleanknutna röstsystemet motsvarande densätt som
s.k. telebanken. Härigenom skulle kunna säkerställa väljarensman
identitet. I samband med väljaren röstade skulle väljaren automatisktatt
prickas i röstlängden. Sammanräkningen skulle därefter kunna heltskeav
automatiskt.

Vi har inte undersökt detta skulle teknisktsätt röstaattom vara
möjligt. Vi ställer tveksamma till med sådant kanett systemoss om man

tillräckligtuppnå hög grad säkerhet. Påtagliga problem torde i vartav
fall uppkomma det gäller kunnanär kontrollera, verifiera, slutresulta-att
tet.

Förklaringen till varför inte har undersökt detta ochnärmare
liknande har framförsätt alltrösta med valhand-göra vår påatt att syn
lingen och valets legitimitet. För valets tillförlitlighet det väsentligtär att

kring röstningen sådana väljarens valhemlighetär attarrangemangen
Valförfarandet skall därför utformat sådantpågaranteras. sätt attvara

väljaren bereds tillfälle till lämna sin insynröst Dettaatt utan av annan.
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Ävenkrav kan inte uppfyllas vid röstning telefon. väljarensper om
identitet kan fastställas med tillräcklig grad säkerhet kan inteav man

väljaren inte för otillbörlig påverkan i samband medutsättsgarantera att
han lämnar sin röst.att
Det finns också andra skäl talar där väljarenemot ett systemsom

telefon. Viröstar nämligen dennaatt typper anser genomman av
röstning riskerar urholka väljarnas uppfattning valhandlingenatt om som

demokratiskt betydelsefull handling. Utvecklingen i samhället haren
visserligen lett till väljare inte uppfattarmånga längre det särskiltatt som
högtidligt och Detta utvecklingrösta. är måsteatt en som man

Röstning telefon förinnebär risk ytterligareacceptera. attper en man
urholkar väljarnas känsla möjligheten grundlägganderösta äratt attav av
demokratisk betydelse. Enligt menig ligger det ivår egenvärdeett att
upprätthålla solenn stämning och känsla betydelse kring självaen av
röstningen. bör därförMan inte röstningen på sådant sätt attarrangera

väljaren uppfattningen valhandlingen inte be-ärattman ger mera
tydelsefull än marknadsundersökning eller opinionsundersökningen en
i viss avgränsad fråga.en

4.3.3 Uppskattning investeringskostnademaav

Kostnaderna för inköp röstningsmaskiner betydande. Antaletärav
valdistrikt i Sverige till ledninguppgår 6.000. Med de priserca av som
redovisats skulle kostnaden för köpa röstningsmaskiner till allaattovan
vallokaler beräknas till milj kr, vilket ungefär432 25 %är änca mer
vad ordinarie val kostar i dag. Vi frånhar då utgått de amerikanskaett
rekommendationerna maskin 500 röstande. Detta ettenom per ger
svenskt behov minst 12.000 maskiner. resultat erhållsSammaom om

istället från förutgår det driftsäkerhetens skull behövs minstattman - -
pertvå maskiner vallokal. I beräkningen har inte tagit med behovet av

centralt lager reservmaskiner. Vi har inte heller tagit medett av
kostnader för anpassning föroch löpande kostnadersystemenav som
underhåll, utbildning och lön till servicepersonal.

Vad hittills redogjort för gäller specialtillverkade röstningsmaskiner.
En variant röstningsmaskin skulle kunna persondatoreren vara som
tagits sitt ordinarie bruk och försetts särskildmed ochur en programvara
viss specialtillverkad utrustning, tangentbord. Fördelen medt.ex. en
sådan variant skulle investeringskostnaderna blev begränsadeattvara mer
eftersom i fallså skulle kunna använda datorer fanns i denman som
kommunala organisationen hos kommunkansliet. En nackdel skullet.ex.

de lånade datorerna säkerhetsskäl skulle behöva frånattvara av rensas
alla och data innan röstningsprogrammen in.matades Dettaprogram
förfarande jämte vissa funktionskontroller skulle ställa krav lokalstora
datorkompetens och Ett skäl detta kanannat motprogramvaran. vara
svårigheten de framtagna kan köras denatt garantera att programmen
utrustning tillgänglig.är En del kommuner kunde tvingas köpaattsom

utrustning för användas i valet. Det vägande skäletatt tyngst motny
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den här nämndadenna form röstningsmaskin dockär att programvar-av
utvecklas.finns skulle därför behövainte idag. Helt nya programan

för inte bedöma.Kostnaden detta kan

4.3.4 Besparingsmöjlighetema

direktregistrerandeMöjligheterna åstadkomma besparingar medatt
kostnaderna förröstningsmaskiner högst oklara. allmänt tordeRentär

valdistrikt,själva främst funktion antaletröstningsproceduren vara en av
valförrättare.antal väljare, vallokalemas öppethållande och antalet I USA

inneburit antalet valförrättarehar med röstningsmaskiner intesystemet att
valförrättarna behöverkunnat nedbringas. Däremot kan den tid som

anlitas för tid det förrösträkning minskas. Därtill skulle komma den tar
skullelämna in kassetter eller datamedia. Tidsbesparingenatt annat

således sammanräkningsfasen eftersom dennai huvudsak ligga i själva
till del sker parallellt med själva röstandet.stor

röstningsmaskiner inteDet bör också påpekas direktregistrerandeatt
viinnebär själva röstningsförfarandet blir iakttagelsersnabbare. Deatt

belgiska och amerikanskasjälva gjort givetvis inte heltäckande. Deär
devalsystemen skiljer sig dessutom från det svenska, främst attgenom

införandehar inslag personval. Helt klart dockstörre ärett att ett avav
röstningsmaskiner hantering för väljareninte innebär snabbarenågon

ochjämfört med dagens först isvenska Det är ett nyttsystem. mer
tidskrävande röstningsförfarande i detta led.tidsvinster kan nåssom

elektro-Vår sammanfattande bedömning de direktregistrerandeär att
niska för Sverige medröstningsmaskiner finns idag inte aktuellaärsom

skildanuvarande förändringarvalsystem. Vi inte hellertror att som
försvara devaldagar och ökade inslag personval skulle kunnaav

kostnader medför. Därförmed röstningsmaskiner ärett systemsom
enligt uppfattning för närvarande vad kallat nivå knappastvår tre
aktuellt för Sveriges del.

4.3.5 Vår rekommendation

nivå datorisering självaDäremot två, dvs.att av samman-anser en
vidkommande. Blandräkningsproceduren, verkar intressant för svenskt

erfarenheterna för detta.de goda norska talarannat
fortfarande använderVad vi tänker därpå är ett system pappers-man

form elektroniskvalsedlar där dessa till någon avmen anpassas
intevalsedlar denavläsning. fördel med optisk läsningEn är attstor av

för väljaren. hängermedföra påtagliga förändringar Dettabehöver några
röstningspro-inte i självamed effektivitetsvinstema görsattsamman

ökataspekti sammanräkningsfasen. En viktigceduren ettutan
Erfarenheternaväl jaren upplever detta.teknikutnyttjande nämligen hurär

talar iförändringarinförafrån bl.a. för inte bör någraUSA att man
störande ellersjälva valhandlingen väljaren kan uppfatta rentsomsom
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avskräckande. Sådana förändringar tenderar nämligen sänkaav att
Valdeltagandet.

En fördel med med optisk läsning valsedlar årett systemannan attav
dagens möjligheter till förtidsröstning inte heller behöver påverkas.

Vi emellertid inte kan införa teknik i hela landettror att man en ny
gång. Vi förordar stället inför detta stegvis efter för-atten man en

söksverksamhet i olika kommuner. Sådan försöksverksamhet bör därför
planeras inför valen år 1994.

En försöksverksamhet också bör genomföras vidtypannan av som
valen år 1994 i vissaär vallokaler ha röstlängderna i persondatoratt en
i stället för på Avprickning i röstlängden skulle i fallså kunnapapper.
göras med hjälp streckkoder eller liknande.av

Det finns flera skäl talar för kommunerna kan in-attsom vara
tresserade utöka datorstödet. Det första givetvisär de redan idagattav

kostnaderna för valet. Det andra skäletstora de ökadeär kostnader som
ökat personvalsinslag i det svenska valsystemetett kommer medföra.att

Skulle dessutom valdagarna skiljas åt innebär detta också kostnadsökning-
för kommunerna. Dessa kostnader torde enligt vår mening kunnaar

begränsas ökat datorstöd.ettgenom
Arbetet med stimulera och stödja teknikutvecklingen på lokal nivåatt

ställer krav på såväl de centrala regionala myndigheterna. Dator-som
kompetensen regional nivå behöver förstärkas. Vi återkommer till
denna fråga behandlarnär den regionala valorganisationen, se
avsnitt 5.
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framtida5 Valadministrationens orga-
nisation

valadministrationensavsnitt 2.5 vi lämnat kort redogörelse förI har en
bakgrund till övervägandennuvarande organisation. våraFör att ge en

framtida valorganisation, lämnar i det följandebeträffande den en
ochpresentation uppgifter f.n. finns i den lokaladenärmare av som

valadministrationen. Vi här inte Postens roll, den be-regionala tar upp
handlas i avsnitt 9.nämnare

5.1 Uppgifter i valförfarandet

Uppgifter nivå5.1.1 lokal

valadministrationen planeraEn grundläggande uppgift i den lokala är att
Vad detpreliminära rösträkningen.och genomföra röstningen och den

Underlaget för dennaförst fråga indelning i valdistrikt.är ärom
Valnämnden. sedanindelning fram den kommunala Det ärtas av

detkommunfullmäktige förslag till valdistriktsindelning. Igör ettsom
lämpligtill det finnssammanhanget det bl.a. nödvändigtär att att ense
falltillhandahålls i de flestavallokal i varje distrikt. Vallokaler av

varjevalförrättarekommunerna. Till valdistrikten skall så attengageras
skallfyra valförrättare. Valförrättarnavallokal blir bemannad med minst

uppdraget.fått tillräcklig utbildning för kunna fullgöra Detockså ha att
kan under valdagen den 15 september 1991 närmarenämnas att var

valförrättareengagerade41.000 m.m.personer som
valumor,i fonn röstlängd,varje vallokal skall allt valmaterialI av

lämnatstillgängligt.valkuvert, valsedlar finnas De poströster somm.m.
distribueras tillochfram till valdagen skallPosten tas emot, sorteras

vid denvaldagen skall finnas medför dessavallokalerna under rösteratt
distribuera avgivnaorganisation förpreliminära rösträkningen där. En att

ochröstningen avslutatsEfterdärför fimias.måstepoströster att
resultatetrösträkningen skallpreliminäravalförrättarna genomfört den

underEftersom dekunna vidare. röster postenrapporteras som avges
röstningen avslutas 20innantill vallokalernavaldagen inte distribueras

preliminä-vid densker i dagefter valdagen. Dettabehandlas dessa röster
efter valdagen.håller onsdagenrösträkning valnämndernara som
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5.1.2 Uppgifter på regional nivå

Inför allmänna val ligger det länsstyrelsen fastställa Valkretsar vidatt
valen till landstings- och kommunfullmäktige. Länsstyrelsen skall också
fastställa antalet fasta valkretsmandat till landstingsfullmäktige och antalet
fullmäktige i varje valkrets i kommunfullmäktigvalet.

På länsstyrelsen ligger också och fastställa den indelningpröva iatt
valdistrikt kommunfullmäktige föreslagit.har Länsstyrelsen kansom
också in och ändra valdistriktsindelning kommunfullmäkti-utan atten

föreslagit sådan ändring.ge en
framgått,Som avsnitt 2.5, hanterar den regionala valorganisationense

inte bara de allmänna valen också de kyrkliga valen. Där lämnasutan
också redogörelse för reglerna kring kyrkovalen. De kyrkliga valenen
äger under ordinarie valår, tredje söndagen i oktober. Vid planering-rum

de allmänna valen måste länsstyrelsen, liksom Valnämnden,en taav
hänsyn till de förutsättningar gäller för kyrkovalen. Vid bildarvalsom
varje församling valdistrikt. Ingår delar församling i olika valdi-ett av en
strikt vid val till riksdagen, skall varje del bilda valdistrikt vid valeget

kyrkofullmäktige eller direktvalt kyrkoråd. Vid valdistriktsindelningenav
vid val till riksdagen måste därför hänsyn till gällande för-taman
samlingsindelning.

En viktig uppgift ligger hos länsstyrelserna i egenskapsom av
regionalt ansvariga myndigheter utbildningsansvaretär Valnämn-mot
dema. I utbildningsansvaret ligger också kompetensresurs åtatt vara en
valnämnderna i förberedelserna och genomförandet valen. Underav
denna period uppkommer ofta frågor där valnämnderna behöver inhämta
kompletterande synpunkter hos länsstyrelsen innan dessa.avgörman
Särskilt det gällernär de kyrkliga valen det viktigtär det finnsatt en
samlad kompetens före, under och efter valet valnämndernaså kanatt

sådant stöd. Hos de politiska partierna och valnämndernaett finns det
nämligen i allmänhet inte grundkunskaper dessa valsamma om som om
de allmänna valen.

I uppgiften kompetensresurs ligger således också uppgiftenatt attvara
tillhandahålla de politiska partierna den service de behöver före efteroch
valen.

En grundläggande uppgift i valförfarandet framär röstlängdema.att ta
Det dessa längderär avgör röstberättigad i valet.är Ensom vem som
viktig service till väljarna, också har med möjligheternagöraatt attsom
förtidsrösta, framär och distribuera röstkort. Röstkorten framatt ta tas

grundval bl.a. uppgifterna i röstlängden.av
När det gäller de allmänna röstlängdema det Skattemyndighetenär

deupprättar allmänna röstlängdema, har dem framlagda försom
granskning. för det tecknas bevis det inte framställtsatt attansvarar om
anmärkning dem och de rättelser beslutats införs imot att som resp.
röstlängd. Det är RSV den särskilda röstlängden.upprättar Det ärsom
länsstyrelserna handlägger anmärkningsförfarandet och beslutarsom om
rättelse både i den allmänna och den särskilda röstlängden. Det ocksåär
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skallröstlängdernaskall bestämmalänsstyrelserna varaomsom
fråga närEnskattemyndigheten.hosplats änframlagda annanannan
särskildadevaldistriktvilkaibestämmaröstlängdergäller ärdet att
idagvaldagen. Detta görsunderutlagdaskallröstlängderna avvara

länsstyrelserna.
vallokaluppgifterdvs.röstkortsunderlag,framförAnsvaret omatt ta

medframUnderlagetlänsstyrelserna.hosi dagligger tasöppettider,och
iuppgifternadet gällerOcksåoch kyrkan. närvalnämndernahjälp av

kunskaperingåendedetkyrkovalen krävsrörandeunderlagen om
avsnitt 2.3.kyrkoråd,kyrkofullmäktigeför val tillreglerna seresp.

länsstyrelserna ärligger på emotuppgift att taEn somannan
hantering-medbiträda RSVochkandidateranmälningarpartiernas attav

länsstyrelsernanamnvalsedlar. Det ärbeställningarpartiernas avaven
skattemyndigheternabeställningar. Det ärdessadag hanterari somsom

valsedelsbe-uppgifter iallaADB-stöd. Närvalförfarandetsföransvarar
tillbeställningarnalämnaslänsstyrelsenkontrolleratsställningarna av

och dekandidaternaanmäldaderegistrerarSkattemyndigheten som
ocksåSkattemyndigheten görnamnvalsedlarna.finnssompersoner

ochgällerdetkontrollerregisterbaserade närvissa personnummernamn,
valbarhet.

medsamarbeteilänsstyrelsensvaradevaltill 1991 årsFram
valdistriktenfrånresultatenpreliminäraför deSkattemyndigheten att

Undermassmedia.tillvidarebefordrades septem-ochsammanställdes
valresultatetpreliminäradetrapporteringenskeddebervalen år 1991 av

resultatetbearbetadeSkattemyndighetentilldirektvalnattenunder som
det.fick delmassmediernaföroch svarade att av

Isammanräkningen.slutligaför denocksåharLänsstyrelsen ansvar
länsstyrelsensammanräkningenslutligadeninnebär attpraktiken

ochgranskasresultat. Dessutompreliminäravaldistriktenskontrollräknar
valsedlamasammanräkningen delasVidvalsedlar.förändradeprövas upp

registreringsunderlagilänsstyrelsenfyllerVidarelisttyper.i ett
skattemyndigheternasiregistrerasdärefterlisttypförteckning som

Skattemyndig-manuellt.helti daghantering skerLänsstyrelsensdatorer.
uppgifternakontrollermaskinellanödvändigadärefterheterna gör av

Slutligennödvändiga. görrättelserde ärlänsstyrelsernavarefter gör som
kandidat-ordnarochmandatfördelningarmaskinelltskattemyndigheterna

nödvändigamaskinelltocksåframställerSkattemyndigheternanamn.
ledamötervaldatillbevisprotokolltill länsstyrelsensbilagor samt m.m.

länsstyrelsenkontrollerardenna atthelaUnderoch ersättare. process
valutgångendärefterfastställerLänsstyrelsenblivit riktig.bearbetningen

ochvalda ledamöterna ersättarna.formellt deoch utser
församlingarna.kyrkligatill deefter valskerMotsvarande hantering

sammanräkningenslutligaför denunderlagförberedaMöjligheten att
tillinte kommerkandidatnamnochantal parti-begränsas att ett stortav

valbarhetKontrollsammanräkningen.förekännedomlänsstyrelsens av
Sammanräk-slutligaunder denutföras förränfall intedärför ikan många

mngen.
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Under mellanvalsår har länsstyrelserna vidare den uppgiften deatt
skall för de ledamöterersättare i landstings-utse och kommunfullmäktige

Äveninte längre kan fullgöra sitt uppdrag. detta sker i de flesta fallsom
grundval de tidigare maskinellt framställda namnordningarnaav m.m.

5.2 Finns det behov förändringarett av

Som framgått vår redovisning i avsnitt 2.5 och här deltar fleraav ovan
olika myndigheter den regionala nivån i valadministrationen. Man kan
ifrågasätta inte den regionala organisationen kan effektiviserasom genom

samtliga uppgifter dennapå nivåatt samlas hos och myndig-en samma
het. Mot detta kan anföras val inträffar så sällanatt någonattpass mera
omfattande organisation inte framstårpermanent nödvändig. Det tersom
sig i stället naturligt olika myndigheter samarbetaratt ochattmen var en

för sin del, särskilt myndighetensansvarar uppgift i valorgani-som
sationen i de flesta fall är variant de ordinarie arbetsuppgifterna.en av
Det torde allmänt kunna konstaterasrent den svenska valadmini-att
strationen fungerar väl. I sin PM 1990-02-22 Analys förändringsbe-av
hov och utvecklingsmöjligheter inom den svenska valadministrationen
har RSV dock framfört farhågor för den uppdelning på tvåatt myndig-
heter finns den regionala nivån kan förorsaka problem,som särskilt
med beaktande de möjligheter till förändringar i arbetssättav m.m. som
den moderna ADB-tekniken sinI redovisning erfarenheterna frånger. av
1991 års val Dnr 33 970 9210 RSV behovet översynattanger av en

den regionala organisationen och klarare regleringav ansvarsför-av
hållanden där ytterligare ökat. Någon närmare beskrivning vadav som
ytterligare ökat detta behov lämnas emellertid inte RSV.av

I de kontakter utredningen haft med företrädare för länsstyrelser och
skattemyndigheter har det framhållits samarbetet myndigheternaatt
emellan fungerar bra. Detta samarbete daterar sig också till den tid innan
länsskattemyndigheterna bröts från lânsförvaltningen.ut Det numer
historiska sambandet mellan myndigheterna leder emellertid ibland till att
det i dag råder viss osäkerhet ansvarsfördelningen demen emellanom
Vad förorsakat vissa problem är,som RSV också påpekat, detsom att
inte finns klar reglering ansvarsfördelningen.en Också detnär gällerav
möjligheterna följa ochatt utvärdera valadministrationens kostnaderupp
finns det allvarliga nackdelar med organisatorisk uppsplittring.en

På den regionala nivån det,är framgått, länsstyrelsen har detsom somformella valadministrativa Länsstyrelseorganisationenansvaret. har
beskrivits i avsnitt 2.5.1.

Den beskrivning länsstyrelserna uppgifter lämnatsav i avsnittsom
2.5.1 gäller sedan den juli1 1991 då länsförvaltningsreformen genom-fördes. Denna syftade till skapaatt samordnad regional ñr-en mer
valtning. Enligt reformen skall länsstyrelserna framför alltnumera svarsför uppföljning och utvärdering hur de nationella målen nås, samtidigtav

länsstyrelsen utifrån dessa skallsom utveckla regionala mål. Länsstyrel-
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regional nivåochutvecklingfrämja länets taocksåskall ansvarserna
utvecklingsinsatser.regionalasamordningför statensav

förvaltningsjuridiskallmänbredsåledespräglasLänsstyrelserna av en
har denlänsstyrelsernaocksåDet ärkompetens.administrativoch som

för-statligaolikamellansamordnandeuppgiftenregionala att vara
valtningar.

varitemellertidorganisation haruppgifter och utsattaLänsstyrelsernas
ifrånanledning utgåfinns ocksåförändringar. Det attåterkommandeför

dengällerbåde detförestående närFörändringar är t.ex.ytterligareatt
ochinriktningförvaltningensregionaladenochindelningenregionala

organisation.

för-regionalastatligadenPågående översyner5.2.1 av
valtningen

denBil.l4 är1991922100budgetpropositionen prop.Enligt genom-
syfte skapaiförstalänsstyrelserna attomorganisationen stegförda ettav

bl.a.har lettmed dettaArbetetförvaltning.regionalstatligeffektivareen
harcivildepartementetinom1991CCutvecklingsgrupptill att en

uppföljningochledningfrågormedarbetaförtillsatts avatt om
verksamhet.länsstyrelsernas

särskild utredare1991årunder vårentillkalladeRegeringen en
offentliga verksam-denanalysuppgiftmed göraC199109 att aven

uppdragdettaBakgrunden tilluppbyggnad.regionalahetens envar
Landstingsför-ochkommunförbundetSvenskafrånbegärangemensam

ingick görauppdragutredarensI attsådanbundet översyn. enom en
strukturframtidaföralternativinnehåller olikaperspektivstudie ensom

harroller,Regionala199263betänkande SOUsittregional nivå. Ipå
alternativlämnatRegionutredningen,antagit treutredningen, namnetsom

verksamhetensoffentligadenuppbyggnadenframtidadenför av
regionaltstatligtinnebäralternativ ettnivå. Ettregionala ett ansvar,

skalltredjeimedansamverkanikommuner ettbygger ny-enannat
starkafinnsdetvidareUtredareninrättas.folkvald nivå attregional anser

ochlänsindelningennuvarandeden attför övergeskäl talar attsom
regioner.iin 8 -12landet delas

förföremålvaritocksåSverige har ut-iLänsindelningen västra
utveckling,iregionVästsverige199266SOUbetänkandetredning. I -

länsindelning. Ialternativ förolikaVästsverigeutredningenredovisar
alternativolikakonsekvensbedömningfinns ocksåbetänkandet aven

landsting ochbeträffandeförvaltningstatligfrågasåväl i somom
kommuner.

harRegeringenf.n.remissbehandlasförslagVästsverigeutredningens
medberedningparlamentarisktillkallabeslutataugusti 1992den 27 en

Regionutredningengjortsde analysergrundvaluppgift att avsomav
offentligadenförslagutformautredningsmaterialaktuelltoch övrigt om

Dir 199286.nivåregionalindelninguppbyggnad ochverksamhetens
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Beredningens slutliga redovisning sitt arbete skall enligt direktiven skeav
den l 1994.mars

Det emellertidär inte bara den framtida regionala förvaltningen som
har betydelse för den regionala valorganisationen. Också förändraden
Valkretsindelning vid Val till riksdagen kan komma påverka bedöm-att
ningen hur den regionala valorganisationen börav ut.se

5.2.2 En valkretsindelningny

Frågan Valkretsindelning vid val till riksdagen har varitom aktuellen ny
under lång tid. Den övervägdes Personvalsutredningen.en Ut-av
redningen presenterade i sitt betänkande SOU 197794 Personval och
Valkretsindelning, två alternativ till Valkretsindelning. Enligt detny ena
alternativet skulle riktmärket varje valkrets omfattade tioatt mandat.vara
Det andra alternativet varje valkrets skulle omfatta fematt mandat.var
Utredningen ställning för tiomandats-altemativet.tog Ett viktigt motiv för
utredningens ställningstagande detta alternativ skulle kunnaattvar
genomföras antalet utjämningsmandatutan att behövde ökas. För att

proportionaliteten i valsystemetgarantera skulle med femman-man
datsalternativet behöva öka antalet utjämningsmandat från till40 69. I
fråga valkretsindelningen i Malmöhus län föreslogom utredningen att
fyrstadskretsen och länsvalkretsen skulle ersättas med geografiskttre nya
sammanhängande Valkretsar. Enligt förslaget borde Malmö kommun
utgöra valkrets och länet i övrigt delas i nordlig ochen sydligen en
krets.

Frågan Valkretsindelning i Malmöhus län behandlades ocksåom en ny
i departementspromemorian Valkretsindelningen i Malmöhus län DsJu
19803. Också denna utredning föreslog Malmöhus län skulle delasatt
i Valkretsar med Malmötre kommun krets och nordlig ochsom en en en
sydlig krets. Denna fråga alltjämtär aktuell. I Justitiedepartementet har
det därför inrättats arbetsgrupp för beredning frågan valkretsin-en av om
delningen i Malmöhus län.

Inom Folkstyrelsekommittén kunde inte uppnå någon enighet närman
det gäller valkretsreform. Kommittén lade därfören inte fram något
förslag till förändringar valkretsindelningen SOU 19876av 164s.

Aven Storstadsutredningen behandlar frågan Valkretsreform.om en
Mot bakgrund Personvalsutredningens övervägandenav utgår ut-
redningen i sitt slutbetänkande SOU 199039 Storstadsliv, rika
möjligheter hårda villkor, från reformering riksdagsvalkretsar-att en- av

borde ha riktmärkena skapa Valkretsarsom att i genomsnittsom
omfattar tio mandat. Utredningen föreslår valkretsreform fören sominnebär Stockholms kommunatt delas i 2 6 Valkretsar, Stock-attupp -holms län delas i 2 Göteborgs kommun delasatt iupp två attsamt-
Malmö kommun bryts och bildar valkretsut samtidigt Lund,en som
Helsingborg och Landskrona förs in i Malmöhus län och länetatt
därefter delas i två Valkretsar, sydlig och nordlig.en en
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Det dessutom inte uteslutet Personvalskommittén Ju 199202är att
Kommittén Dir.kommer frågan valkretsindelning.att ta upp en nyom

ökatfram förslag medför1991121 har till uppdrag lägga ettatt som
Folkstyrelsekommittén påpekadeinslag personval till riksdagen. Somav

gällerutformning betydelse detkan nämligen valkretsamas haaa. när
folkvalda. Ettförutsättningarna för goda kontakter mellan väljare och

förändring valkret-ökat inslag personval kan innebära krav på avav en
sindelningen där antalet valkretsar ökar.

för valförfarandet och denOckså andra frågor kan ha betydelse
denframtida valorganisationen. sådan frågan slopaEn är attom

landstings-valdagen det gäller valen till riksdagnärgemensamma resp.
tredjeoch kommunfullmäktige. En relationen kyrka-stat. En ärärannan

inte sådantmandatperiodens längd. frågor befinner sigDessa ännu ett
överväganden.stadium här kan med dem i våraatt ta

framtidaEn viktig utgångspunkt det gäller diskussionen kring dennär
detregionala valorganisation verksamheten bör effektiviseras såär attatt

slutliga valresultatet kan fram snabbare f.n. Vi har tidigareäntas
tillbehandlat denna fråga i avsnitt och 4.3.5. Möjligheten3.4.3

besparingar och effektiviseringar ligger främst i integrera preliminäratt
rösträkning dettaoch slutlig sammanräkning. En följd blir då attav
arbetsuppgifterna regional nivå utbildnings- ochändras så att
utvecklingsfrågor rösträk-kommer i förgrunden och den manuellaatt
ningen blir kanmindre inslag i verksamheten. detta sammanhang1ett

ifrågasättaockså möjlighet fram säkrare elleratt ettman merom en
fullständigt preliminärt resultat önskemål framförtskan tillgodose de som

det slutliga resultatet bör fram f.n.snabbare änatt tasom
En viktig utgångspunkt för regionala valorganisationenden ärannan
den bör kostnadseffektiv.görasatt mera

Överväganden5.3 förslagoch

för5.3.1 Vilken myndighet regionalaskall ha det ansvaret
valadministrationen

rollerI Regionutredningens betänkande RegionalaSOU 199263
framgår tids-den framtida regionala förvaltningen i längreatt ett

sigperspektiv kan inför omfattande förändring. kan dåstå Det teen
mindre lämpligt denuppgiften regional valmyndighet knyts tillatt som

förregionala myndigheten. finns påtaglig riskDet också attnya en
osäkerheten det gäller hur den framtida regionala förvaltningennär
kommer kan leda till den sakkompetens inom valområdetatt ut attse som
finns inom länsstyrelserna personal har dennaDentunnas ut. som
kompetens söker uppgifter.sig helt enkelt andra

Den osäkerhet finns det regionala förvaltningengäller dennärsom
längre sikt överbryggas. kortare sikt RSVmåste På måste somman,
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framhållit, lösa också osäkerheten beträffande ansvarsfördelningen mellan
och skattemyndighetema nivålänsstyrelserna den regionala inom

valadministrationen.
osäkerhet kring framtida regionala förvaltningenDen råder densom

leder enligt mening finnsvår till bör undersöka detatt man om en
möjlighet flytta för den regionala valadministrationen tillatt ansvaret en

myndighet. Det ligger till hands lägga detnärmast är attamian som
regionala valansvaret hos skattemyndigheterna. Det starkaste argumentet

talar för sådan lösning naturligtvis inom skatteförvalt-är attsom en man
ningen redan har för folkbokföringen och också haransvaret att ettman
rikstäckande kan valförfarandet.ADB-system användas i Vi föreslårsom

skatteförvaltningenockså i avsnitt 7 helt skall upprättande ochöveratt ta
rättelse röstlängder.av

Skatteförvaltningen består 24 skattemyndigheter i varje länav en- -
med centralmyndighet.RSV som

Den januari sammanfördes länsskattemyndighetenl 1991 och de
lokala skattemyndigheterna i varje län till skattemyndighet. Samtidigten
blev de gamla lokala skattemyndigheterna lokala skattekontor. Huvud-
delen beskattningsverksamheten skall finnas vid de lokala skattekonto-av

Länsskattemyndigheterna tidigare organiserade taxerings-påren. var en
enhet, revisionsenhet, besvärsenhet, mervärdesskatteenhet,en en en en
uppbördsenhet, dataenhet och administrativ enhet. De olikaen en
enheterna ansvarade och för sitt sakområde. Dataenheten hadevar en
hand driften den regionala ADB-anläggningen.om av

Sedan den januari 1992 har skattemyndigheterna inrel en ny
organisation. De gamla enheterna för taxering, revision, uppbörd,
mervärdesskatt och besvär försvunnit.har Arbetsuppgifterna har
överförts till de lokala skattekontoren och till den rättsenhetennya resp.
länsskattekontoret. Samtliga enheter och kontor inom skatteförvaltningen
jämställs hierarkiskt. Merparten den operativa verksamhetennumera av
bedrivs lokalt. Arbetet bedrivs integrerat beträffande alla skatter och
avgifter. Vissa länsgemensamma funktioner finns dock. skallSå
länsskattekontoret för beskattning vissa företag. Det finnsstörresvara av
också specialist- och stödfunktioner i form rättsenhet, admini-av en en
strativ enhet och ADB-enhet. Skattemyndigheten leds länsskatte-en av en
chef. Till stöd för länsskattechefen har inrättats sekretariat.det ett

En lösning där skatteförvaltningen får för regionaladenansvaret
valadministrationen kan osäkerhetägnad lösa densågas attvara som
råder beträffande ansvarsfördelningen den regionala valadmini-inom
strationen. Någon naturlig anknytning mellan skatteförvaltningens
ordinarie verksamhet och administrationen allmänna val finns dockav
inte.

Som vi redovisat i avsnitt innebär den omorganisation f.n.4.2.2 som
genomförs inom skatteförvaltningen den skall tillämpa hög gradatt en av
efterfrågestyrning det gäller ADB-stödet i verksamheten. Utgångs-när
punkten de ansvariga för sakenheterna blir beställare detär äratt som av
ADB-stöd behövs i verksamhet. ADB-verksamheten utgörsom resp.
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därför juli särskild resultatenhet med anslagsedan den 19921 etten
förkr. framför allt har förts fram till stöd1000 Det attargument som

skattemyndigheterna skall ha det regionala valansvaret dennaatt-
myndighet har tillgång till rikstäckande ADB-system saknar medett -

finnsdetta bärighet. Det med det ligger bakomsynsätt synsättet som
inrättandet särskild inom skatteförvaltningen enkeltADB-enhet heltav en
inget hinder myndighet skatteförvaltningen beställeränmot att en annan
de ADB-bearbetningar ADB-enheten kan göra.som

Vi ställer således tveksamma till det regionala valansvaretattoss
ligger kvar hos länsstyrelserna också till i stället läggsatt ansvaretmen
hos Skattemyndigheten.

bakgrundMot vad kan det finnas skäl densagts attav som ovan se
regionala valadministrationen i ljus. Ett alternativ kan i ställetnytt vara

inrätta regional valmyndighet, regional valnämnd.att en ny en

5.3.2 regional valnämndEn

främstaDet för lösning med regional valnämnd medargumentet en en
politiskt valda ledamöter därigenom skulle öka den demokra-är att man
tiska insynen i valadministrationen. Nämnden bör därför bestå ettav
antal politiskt tillsatta ledamöter. Därigenom kan tillgodose ettman
mycket viktigt intresse i valadministrationen; ökar den direktaman
politiska insynen i valförfarandet. En sådan insyn väsentlig i denär
lokala valorganisationen för upprätthålla valens legitimitet. Ett störreatt
politiskt inslag i valadministrationen den regionala nivån skulle verka
i riktning.samma

En förutgångspunktema arbete söka lösningar därvårt är attav man
ökar effektiviteten i valförfarandet. bör enligt meningDetta vår kunna
ske verksamheten hanteras lägsta möjliga nivå där kandenattgenom
skötas effektivt. Ett detta kan kommunerna ökadesätt göraatt attvara ge
möjligheter valens genomförande till de lokala förhållandeatt anpassa

råder i kommunen. Hur sådan anpassning bör kan varieragörassom en
från kommun till kommun. Detta har med landets kommunergöra attatt
varierar mycket i storlek. När det gäller invånarantalet varierar detta
mellan knappt och till3.000 673.000. Den kommunen tvåstörsta ärytan

gånger den minsta. Redan dessa skillnader leder tillstörre äntusen att
effektiviseringar verksamheten ske olika i olika kommu-måste på sättav

föreslårVi också genomför försök därunder valen 1994årattner. man
i vissa kommuner traditionellaundantag från dengör röstmottag-man

ningen i vallokalerna. För lokala skillnader i röstmottagningen skallatt
kunna godtas bör det finnas politiskt kan ledaett sammansatt organ som
utvecklingen och generell möjlighet medge undantag frånattsom, om en
röstmottagningen införs, kan tillstånd till viss kommunattge en
genomför valen inte helt följer schablonen. Erfarenhetensättett som

dettalar för det gäller genomföra sådana förändringarnär så äratt att
väsentligt det finns insyn i inslaglekmän verksamheten. Dettaatt av
finns visserligen i den kommunala inte skallValnämnden. För detatt
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förekomma alltför lokala skillnader i valadministrationen börstora
tillstånd till kommunala lösningar regionaltlämnas ettegna av organ.

uppgiftGenom lägga denna regional nivå också föratt utrymmeges
samspel mellan den lokala och regionala Valnämnden samtidigtett som

den centrala funktionen kan avlastas. sådant kommer detI ett organ
också finnas förutsättningar för samla kunskaper lokala behovatt att om
och förutsättningar.

En lösning med regional valnåmnd skulle dessutom kunna innebäraen
kan knyta personal har nödvändig kompetens frånbådeatt man som

länsstyrelsen Skattemyndigheten till sig. Därigenom kanresp. man
kort sikt behålla den regionala sakkompetens det gäller valfrågornär
samtidigt kan överbrygga de problem förändradsom man som en
regional statsförvaltning kan komma innebära. Valadministrationensatt
direkta koppling till den regionala förvaltningen kan nämligennya vara
olämplig också skäl. förändringar diskuterasDe detnärett annatav som
gäller den regionala indelningen innebär samtliga antalet regioner bliratt
färre. Det däremot inte självklart antalet Valkretsar riksdagenär tillatt
kommer krympa. Med regional valnämnd kan den regionalaatt en
organisationen det gäller val flexibel. kannär Så tänkagöras mer man
sig valnämndens geografiska område inte behöver följaatt en ny
indelning den regionala förvaltningen. Området skulle istället kunnaav

till behovet och kan fler antalet regionalaänt.ex.anpassas vara
förvaltningar. Valnämndens regionala upptagningsområde skulle i stället
kunna bestämmas bakgrund valkretsindelningen vid val tillmot av
riksdagen så varje regionala valnämnd innefattade visst antalatt ett
sådana kretsar. Vi väljer dock i förslag intevårt förgripaatt att
förändringar kan komma. Vi föreslår därför det inrättasattsom en
regional valnämnd i varje län.

En synpunkt framförts förekomsten utveckladär ADB-attsom av en
miljö bör avgörande det gäller vilken myndighetnär avgöraattvara som
skall ha huvudansvaret för den regionala valadministrationen. Detta

emellertid intesynsätt stämmer med det ligger bakomsynsätt t.ex.som
omorganisationen inom skatteförvaltningen. En grundpelare i denna om-
organisation sakomrädesanvarigaär enheter skall ha beställaran-att ett

och ADB-enheten skall resultatorienterad och innehasvar vara en
leverantörsfunktion i konkurrens med andra leverantörer. Med en
regional valnämnd kan renodla beställarfunktionen hos den regionalaman
valmyndigheten. I 199091 års budgetproposition 1990912100,prop.
bil. framhållsl också den offentliga sektorn förmåste utsättasatt mer
marknadsliknande förutsättningar vilket innebär beställar- ochatt pro-
ducentrelationerna bör utvecklas entreprenader och upphandlingsamt att
bör systematiskt i offentligprövas verksamhet.mer

För uppnå legitimitet i valförfarandet krävs inte bara det finnsatt att
politisk insyn, det krävs också det i valadministrationen finns tillgångatt
till sakkunskap. I arbetet med valens genomförande nämndenmåstestor
därför knyta till sig den personal förnödvändig dennaär attsom
kompetens. Till nämnden bör därför knytas med sakom-personer
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valadministrationen.bli aktuella ii de frågor kanrådeskompetens som
för valfrågorlänsstyrelsen idagchefstjänsteman hosDen ansvararsom

nämndenstillgodosenämnden. Därigenom kanbör ledamot i manvara
valfrågor. Sakom-gällerbehov sakområdeskompetens detnär renaav

också ifolkbokföringsfrågor behövsrådeskompetens det gällernär
ledamot iocksåDärför bör länsskattechefen i varje lännämnden. vara
från dendet alltså ingå bådenämnden. I nämnden bör representanter
kanlänsskattemyndigheten. detregionala förvaltningen och På sättet man

i valadministrationenförutsättningar för fortsatt samarbeteskapa ett
förut-bättremyndigheter. framför allt kan skapamellan dessa Men man

inom deregionala kompetensensättningar för kunna samla denatt
bådeområden har betydelse i valadministrationen. Genom attsom

i nämnden börlänsstyrelsen och Skattemyndigheten blir representerade
myndighet.för valfrågor inomockså kunna vidga förståelsen resp.man

ansvarsfördelninglösningen får helt klar påSamtidigt innebär att man en
den regionala nivån.

valnämndinrätta regionalVad kan tala är attemot att ensom en
inte fårnämndenrenodling nämndens beställarfunktion innebär attav

personal kantillgång till sådana basresurser det gäller sånär att man
denför delta i valarbetet. Underavdela tillräckligt antal attett personer

antalslutliga sammanräkningen septembervalen år 1991 ett stortav var
vid länsstyrelserna. Storaengagerade rösträknarepersoner m.m.som

förnödvändigapersonella åtminstone i manuelltär, ett system,resurser
kunna säkerställakunna genomföra slutlig sammanräkning. Föratt atten

sammanräkning ochdet finns nödvändig kompetens för leda dennaatt att
genomförandeför frigöra tillräckliga under förberedelser ochatt resurser

relativttredje framhållits det finnsallmänna val har detårvart att enav
uppgifter. erfarenhet frånbasorganisation med liknande En 1980-stor

från länsstyrelseorganisationen,talet, då bl.a. skatteförvaltningen bröts ut
basorganisationenorganisationens sårbarhet ökar markantär näratt

skattemyndig-minskar. det inte skulle problem beordradesFör uppståatt
resursstöd tidigare.heterna länsstyrelserna motsvarandeatt ge som

Sådant stöd har också lämnats under såväl år 1988 1991.som
genomför medVi föreslår vid valen försök rösträk-år 1994att man

försöksverk-ning med hjälp optiska läsare. Vi föreslår ocksåt.ex.av en
samhet där kommunerna ökat för den slutligatar ett ansvar samman-

kanräkningen. båda dessa försök skall bl.a. undersöka hur deI man
Fallerkomma påverka den regionala administrationens resursbehov.att

försöken väl kanpsystemet införas hela landet och sannolikt ledaöverut
till vid sammanräkningen hos denpersonalbehovet den slutligaatt

det inte hellerregionala valmyndigheten minskar. Enligt vår mening är
nödvändigt den myndighet har det regionala inom sigansvaret,att som
har de personalresurser kan täcka det personalbehovgör attsom man

f.n. finns nämndenvid den slutliga sammanräkningen. stället börIsom
ha förespråkat. detta skallden beställarfunktion tidigare För attsom
fungera den regionala ha tillgång till kompetentamåste Valnämnden
handläggare. länsstyrelserna ochEtt tillgodose dettasätt äratt att
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skattemyndigheterna enligt sina instruktioner bör skyldiga attvara
tillhandahålla den personal nödvändig för valnämndensär arbete.som
Det inte baraår sakkompetensen det gäller valfrågor folkbok-när och
föringsfrågor skulle kunna samordnas dettapå Utansätt. sådansom en
föreskrift kan det innebära risk dessa myndigheter vill prioriteraatten
sina på och därför inte kunnasätt ställa tillräckligt medett annatresurser
personal till valnämndens förfogande. Genom inom nämnden haatt

från båda dessa myndigheter kan förståelsenöka förrepresentanter man
valnämndens personalbehov inom dessa myndigheter och därigenom
minska denna risk. Myndigheternas beredvillighet ställa personal tillatt
förfogande hänger också med hur löser frågan desamman man om
kostnader Valnämnden kommer dra. De regionala valnämndemasattsom
arbete kan jämföras med det sätt de kommunala valnämndernasom
arbetar. Arbetet inom nämnden kommer kunna bedrivas i projekt-att
form. Ett sådant arbetssätt har den fördelen det smidigt ochäratt
effektivt.

Det är nämnts väsentligt till nämnden knyts den kompetensattsom
krävs. Detta gäller särskilt det gäller nämndensnär uppgiftsom som

beställare de ADB-tjänster behövs i den regionala valadmini-av som
strationen. Det kan emellertid inte förväntas rationellt köpa alltattvara
ADB-stöd behövs i valförfarandet. Vissa ADB-funktionersom t.ex.som
grund- och ändringsregistrering och viss registerföring integre-är såen
rad del den manuella hanteringen det inte lämpligt deär köpsattav att

Däremot kan det möjligtexternt. upphandla ADB-att externtvara
bearbetningar gäller valnattsrapporteringen, mandatfördelningar,som
namnordningar och vissa utskrifter.större

Samtidigt måste ställa höga krav kontinuitet och säkerhet. Medman
hänsyn till ADB-verksamheten centralär så betydelse för valförfa-att av
randet bör också eftersträva säkerställa störningsfri drift.attman en
Ansvaret för utveckling det ADB-system kan hantera valnatts-av som
rapporteringen och den slutliga sammanräkningen fortsätt-måste iäven
ningen ligga iRSV dess egenskap central valmyndighet. Ut-av
veckling detta stöd bör också ske centralt, dvs. med RSVav som
beställare. Det nämligen viktigtär det finns enhetligatt en programvara

detnär gäller mandatfördelningen i riksdagsvalet. När det gällert.ex.
ADB-stödet på det regionala planet skulle det kunna samordnas mellan
länsskattemyndigheten och länsstyrelsen.

En regional valnämnd bör enligt meningvår också kunna stimulera
och stödja utveckling teknikstödet det lokala planet.en av

5.3.3 regionalaDen valnämndens organisation

Ledamöterna i den regionala Valnämnden bör väljas landstings-av
fullmäktige. Antalet ledamöter bör så nämnden får bredstort attvara en
politiskt sammansättning och inom sig kan ha för båderepresentanter
landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Nämnden skall således
väljas landstingsfullmäktige ledamöterna kan väljas utanförävenav men
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sådana fullmäktige. nämligenkretsen Det väsentligt också deär attav
kommunala Synpunkterna tillgodoses inom Vi föreslår denämnden. att
ledamöter väljs detta skall fem till antalet. gällerNär detsättsom var
valbarhet bör den valbar till landstings- kommunfullmäktigeellerärsom
således kunna väljas till ledamot i Ordföran-den regionala Valnämnden.
den i nämnden bör däremot regeringen efter ordinarie val.varjeutses av

tidigarevi skall det i nämnden dessutom ingåSom två ytterligarenämnt
ledamöter nämligen de länsstyrelsen länsskatte-representerarsom resp.
myndigheten, avsnitt 5.3.2. Också dessa ledamöter bör utsesse av
regeringen.

Den regionala Valnämnden ha kansli. tillmåste Med hänsynett att
intensiteten i valnämndens arbete varierar kraftigt inför och under ett

jämförtvalår med mellanvalsår bör kanslifunktionen tillknytasett en
organisation. Frågan till vilken myndighet kanslifunktionen börstörre är

knytas. Valet här återigen mellanstår länsstyrelsen och skattemyn-
digheten.

Om knyter kanslifunktionen till länsstyrelserna kan detta innebäraman
inte flexibilitetden i valorganisationen bedömeruppnår viatt man som

nödvändig. Osäkerheten kring den framtida regionala förvaltningensom
leder också till det sig mindre lämpligt lägga kanslifunk-att ter attsom
tionen hos länsförvaltningen.

det skatteförvaltningenNär gäller har den organisationså ären som
uppbyggd med länsvisa skattemyndigheter. Skattemyndigheternas
regionindelning kommer framtidensannolikt i inte överensstämmaatt
med de regioner bör gälla för regionalade valnämnderna. Skatte-som
myndighetema har emellertid också med lokala skattekontor.nätett stort
I den mån det nödvändigt kan kanslifunktionen för iär Valnämnden
stället läggas vid sådant kontor. Det enligt mening lämpligastär vårett

knyta kanslifunktionen till skattemyndigheten. har ocksåDetta göraatt att
med denna organisation säker i den meningen den kommeräratt attatt

Ävenfinnas kontinuerligt. det förekommer vissa organisatoriskaom
förändringar inom myndigheten torde kumia med denräkna attman
basorganisation skattemyndighetema har inte kommer försvinna.attsom

lägga kanslifunktionenGenom hos skattemyndighetema kanatt man
således både flexibilitetuppnå den och säkerhet nödvändig förärsom
valadministrationen.

det arbetsformernaNär gäller hos den regionala Valnämnden så bör
den kunna delegera beslutanderätten i vissa löpande frågor till en
tjänsteman.

När det gäller frågan skall för kostnaderna för denståvem som
regionala Valnämnden kan denna lösas olika Enligt meningvårsätt.
bör samtliga kostnader för de regionala valnämndernas verksamhet täckas
inom för det allmänna valanslaget. Med denna lösning fårramen man
från den centrala förvaltningen möjlighet överblicka vilka samladeatten
kostnader uppkommit i den regionala valorganisationen. Vi harsom
tidigare pekat nödvändigheten detta i avsnitt ocksåDet ettav ger
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incitament till teknisk utveckling effektiviseringoch valförfarandetav
samtidigt det kan incitament hålla kostnadernaett attsom ge nere.
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gratis valsedlarPartiernas till6 rätt

Gällande1 rätt

skall vallagen tillhandahålla många blanketterenligt 6 kap. 4 § såRSV
i den för-till valsedlar parti beställer partiet är representeratettsom om

Även finns ivalet gäller. parti intesamling representeratettsom om
valsedlar partiet vidriksdagen skall RSV tillhandahålla blanketter till om

ivalen har fåttde två rösternanågot än procentsenaste avav mer en
hela landet.

länsstyrel-Beställning valsedlar de politiska partierna hosgörsav av
skallParti med registrerad beteckningeller, i vissa fall, hos RSV.serna

partiet det gäller be-anmäla behörig företrädare för närärvem som
för sådant partiställning valsedlar. beställning någonGörs ett avav en

förskott.företrädaren beställningen betalas iden behöriga måsteänannan
till-Beställningar från partier för vilka inte har skyldighetRSV att

i förskott.handahålla blanketter till valsedlar skall också betalas
riksdagsvalet kap. 5 vallagen,För parti deltar i står, enligt 6 §som

för tryckning dessa.kostnaden för blanketter till valsedlar ochstaten av
förutsättning för de tvåEn detta partiet vid valet eller någotär att av

ellervalen fått i hela landetän rösterna attsenaste procent avmer en
valet blirpartiet ha fått denna andel ellerrösterna ärutan att av genom

representerati riksdagen, vilket kan bli fallet enligt den s.k. 12-procents-
regeln. gratis till fyra antaletAntalet valsedlar begränsat gångerär
röstberättigade i valkretsen.

kommunjidlmäktige ochdeltar i val Iandstings- ellerFör parti som av
bekostarblir i församling valet gäller,eller denär representeratsom som

Antalet gratisblanketter till valsedlar och tryckning dessa.staten av
röstberättigade i valet.till fyra antaletvalsedlar begränsat gångerär

får devalsedelsbeställningama sådet gäller administrationenNär av
beställstill fria valsedlar alla valsedlarpartier har rätt utan attsomsom

friaöverstiger den kvoten.betala förskott dvs. de valsedlaräven som
och sändertill tryckeriLänsstyrelsen skickar beställningen vidare resp.

tillinte harpartierkopia beställningen till RSV. För de rättsomen av
förskottsbetalning skett.effektueras beställningenfria valsedlar när

Förskottensärskilt konto.till länsstyrelse tillBetalningen sker ettresp.
partier harfördärefter sak gällervidarebefordras till RSV. Samma som

behörigtanmäldintetill fria den beställervalsedlar årrätt somsomom
ombud.



146 Partiemas till... SOU 1992108rätt

Visar det sig parti har till fria valsedlar överskriditrätt sinatt ett som
kvot kräver RSV efter valet in betalning för den överskjutande delen.
Om partiet vid val till riksdagen har betalat valsedlar i förskott och
därefter får än i hela landet betalarrösterna RSV,procentmer en av

ansökan, tillbaka vad partiet betalat förskotti till belopputan ettupp som
friaden kvoten. Vid landstings- och kommunfullmäktigevalmotsvarar

gäller motsvarande för partier blir representerade i församling.som resp.
valsedlarOm för parti har till fria valsedlarrätt betalats iett som

förskott eftersom beställaren inte varit behörigt ombud RSVgör
återbetalningen till partiet och inte till den har gjort beställningen.som
Saknas uppgift partiet dockgörs återbetalningen till beställaren.om

6.1.2 Bakgrund

Fram till lagändring år 1964 ankom det i princip väljarna självaatten
i ordninggöra valsedlar. Blanketter till valsedlar tillhandahålls i valloka-

lerna. Dessa blanketter bekostades De politiska partiernastaten.av
ombesörjde emellertid upprättandet namnvalsedlar de lät tryckaav som
för skicka eller dela till väljarna. Det således partierna heltatt ut var som
svarade för kostnaderna för framställning namnvalsedlar.av

I propositionen 196459 26 uttalade departementschefen deatts.
tryckta valsedlarna otvivelaktigt betydelsefull serviceåtgård förvar en
väljarna. Han framhöll också dessa valsedlar underlättar valnämn-att
dernas och länsstyrelsernas arbete med röstsammanräkning. Han
konstaterade det allmänna reformer under tidigare år tagitatt genom
sig allt kostnaderstörre för valen och kom till slutsatsen det inteatt
skulle föreligga något principiellt hinder det allmänna övertarmot att
kostnaderna för de valsedlar behövs i valen. De kostnadersom som
skulle bäras det allmämia begränsades till kostnaderna för fram-av
ställning valsedlarna, dvs. och tryckningskostnader. Dennaav pappers-
begränsning skulle bakgrund den distribution valsedlarmot attses av av
till väljarna de politiska partierna ombesörjer i allmänhet mästesom ses

led i deras propaganda för väcka intresse förett valen och deattsom
åsikter partierna företräder. Partierna skulle alltjämt ombesörjasom
själva tryckningen valsedlarna. I det betänkande, Några valfrågorav
SOU 196354, föregick propositionen hade 1955 valutredningårssom
föreslagit ersättningen skulle begränsas till gångeratt antaletsex
röstberättigade i val. Departementschefen a. 26 ansågresp. prop. s.
emellertid ersättning för valsedlar inte skulle lämnas för fleratt än som

högst fem gånger antalet röstberättigade.motsvarar Konstruktionen blev
sådan partierna efter riksdags-och landstingsval skulle ersättning föratt
sina kostnader för valsedelsframställningen efter valet. Det endast devar
partier representerade i riksdagen skulle berättigadesom var som vara

denna ersättning.att
I fråga valsedlar för val till kommunfullmäktige kunde fullmäktigeom

besluta bidrag för framställning sådana valsedlar.om av
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sitt betänkande föreslog 1965I Ny valteknik SOU 196919 års
maskinellt. nöd-valtekniska utredning valsedlar skulle räknas Enatt

vändig förutsättning ñr detta valsedlarnas utformning anpassadesattvar
förfarande. skulletill sådant Utredningen föreslog valsedlamaett att

formen hålkort. det valsedelnFörslaget innebar också bl.a. attav
fimias information för parti, listtyp och valkrets.skulle maskinläsbar
förslaget framställa valsedlar. PartiernaEnligt skulle endast statsverket

fick enligt förslaget önskade hos centralabeställa det antal valsedlar de
skullevalmyndigheten. partiet i riksdagenOm representeratvar

motsvarade femstatsverket tillhandahålla dessa gratis till antalett som
för vilken de avsedda.gånger antalet röstberättigade i den valkrets var

förutsättning valsedlar be-En för partiet skulle få gratis attatt var
deställningen gjordes det ombud partiet anmält i enlighet medav som

registreringsbestämmelser föreslagits. Om valsedlar beställdes avsom
parti beställningeninte i riksdagen ellerrepresenteratsom var om

beställningengjordes det anmälda ombudet skullenågon änav annan
effektueras endast förskottsbetalning gjordes beställaren.avom

maskinell röstningEnligt de planer fanns skulle medett systemsom
ha införts emellertid inte fullföljas.till val. planer kunde1970 års Dessa
Se 1969148 61prop. s.

1969825det gällde utformning lagenNär valsedlarnas ersattem.m.
imotsvarande reglerde allmänna valen den september 197020om

utseendetidigare valförfattningar. Reglerna valsedlarnas överensstäm-om
medde från utformade hålkortbortsett de skulleatt vara som --

Även valsedlarutredningens förslag. det gällde tillhandahållandenär av
partierna överensstämde reglerna med detta förslag.

tillhandahållande valsedlarReglerna i 1970 lag det gälldeårs når av
överfördes i princip oförändrade till Efter beställningvallagen. ettav

centralaparti, representerati den församling valet gällde, skullesom var
antal partietvalmyndigheten tillhandahålla blanketter till valsedlar till det

parti fick beställarenönskade. Om beställning gjordes något annatav
betala partier eller vid detvalsedelsblanketterna i förskott. För som var

skullei församling valet gälldeförestående valet blev representerade den
femför för blanketter till antalkostnaden motsvararstaten ett somsvara

detsammai valet. riksdagsvalet gälldegånger antalet röstberättigade För
fåttockså för partier fått vid föregående val 2,5 %eller rösternaavsom

förskott, skullei hela parti betalat valsedlar ilandet. Om sådantett
förskottet efter ansökan betalas tillbaka.

begärde valmyndighetenskulle centralaOm beställaren det utan
kandidatnamnpartibeteckning,särskild ersättning förse valsedlarna med

valkrets- och valbeteckningar.samt
kostnadsfriaandelenminskadesInför val 198485 191985 års 1prop.

iröstberättigadefyra antaletvalsedlar för partierna från fem till gånger
kostnadsfria valsedlarmöjlighet tillvarje Samtidigt fler partierval. gavs
fåri riksdagsvalet partier fått eller änalla procentatt mer engenom som

Även inte fåttpartii hela landet fick dennarösterna rätt. ett enomav
regler gällamotsvarandei hela landet skullerösternaprocent omav
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partiet eller blev representerati riksdagen, vilket kunde bli falletvar
enligt den s.k. 12-procentsregeln. När det gäller tillval landsting eller
kommunfullmäktige skulle partiet eller det förestående valetvara genom
bli representerati församling för partiet skall gratis valsedlar.attresp.

6.1.3 Antalet beställda valsedlar

De fem partier Moderata samlingspartiet, Socialdemokraterna, Folk-
partiet liberalerna, Vänsterpartiet och Centerpartiet hade tillrättsom
gratis valsedlar vid riksdagsvalet år 1982 beställde milj.totalt 575
valsedlar. Den totala fria kvoten då 450 milj. valsedlar. Vid valen årvar
1985 hade sju partier friatill valsedlarirätt riksdagsvalet. Eftersom den
fria kvoten sänkts avsnittse 6.1.2 den totala fria kvoten också dettavar
år 450 milj. valsedlar. De partier hade till fria valsedlarrättsom
beställde detta år 530 milj. valsedlar.

Vid 1991 års riksdagsval uppgick antalet gratis valsedlar för varje
parti till 25,9 milj. Beställningarna från de riksdagspartiernastörsta
fördelades enligt följande.

Valsedlar i l000-tal
Moderata samlingspartiet 29.121
Centerpartiet 29.126
Folkpartiet liberalerna 29.944
Socialdemokraterna 30.816
Vänsterpartiet 23.596
Miljöpartiet de gröna 17.779
Kristdemokratiska samhällspartiet 23.660
Ny demokrati 17.684

Summa 201.726

Beställningarna från Moderata samlingspartiet, Socialdemokraterna,
Folkpartiet liberalerna och Centerpartiet motsvarade i den friastort sett
kvot partierna har till, ellerrätt 4,5 4,8 antaletgånger röstbe-som -
rättigade. Motsvarande siffra för Vänsterpartiet och Kristdemokratiska
samhällspartiet 3,7 och förär Miljöpartiet de och Ny demokratigröna
2,8. Sistnämnda fickparti betala sina valsedlar i förskott. Partiet blev
först valet är berättigat1991 erhålla gratis valsedlar. För-attgenom
skottsbetalningen har därefter betalats tillbaka.

Antalet partimarkerade valsedlar och blanketter till valsedlar desom
valadministrativa myndigheterna skall tillhandahålla i lokaler där röstning
skall ske, uppgick till omkring milj.17
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När det gäller valen till landstings- och kommunfullmäktige beställdes
inför dessa val följandeår 1991 antal valsedlar. Antalet valsedlar har
avrundats till jämnt 1000-tal.

Landsting Kommun

Moderata samlingspartiet 24.500 33.600
Centerpartiet 26.200 35.000
Folkpartiet liberalerna 25.500 31.200
Socialdemokraterna 27.200 35.100
Vänsterpartiet 22.300 23.200
Miljöpartiet de gröna 16.300 15.800
Kristdemokratiska samhällspartiet 19.200 21.500
Ny demokrati 0 11.000

Därtill kommer 16 milj. valsedlar beställts övriga partier,ca som av
framför allt inför valen till kommunfullmäktige. Dessutom tillkommer de
partimarkerade valsedlar och blanketter till valsedlar de valadmini-som
strativa myndigheterna skall tillhandahålla i lokaler där röstning skall
ske. Till landstings- och kommunfullmäktigevalen trycktes 17ett vart av
milj. sådana valsedlar.

Antalet valsedlar uppgick vid valen år 1988 och 1991 val till
riksdagen och landstings- och kommunfullmäktigeval till 650 676resp.
milj. Omkring 50 milj. dessa valsedlar användes år 1991 valnämn-av av
dema, och övriga valadministrativa myndigheter för läggasposten att ut
i vallokaler eller andra lokaler där röstning äger Resteranderum.
valsedlar beställdes partierna. Antalet valsedlar trycktes vidav som upp
1991 års allmänna val 105 valsedlar röstberättigad.motsvarar ca per
Enbart för riksdagsvalet trycktes 232 milj. valsedlar, vilket motsvararca
36 valsedlar röstberåttigad.per

6.1.4 Kostnaderna för valsedlar

Huvuddelen kostnaden för valsedelsframställningen belastar detav
allmänna valanslaget avsnittse 3. Utöver de kostnader belastarsom
detta anslag finns kostnader för upphandling, administration och kontroll

tryckning. Dessa kostnader belastar länsstyrelsernas och för-RSVsav
valtningsanslag.

Utvecklingen kostnaderna för valsedelspapper och valsedelstryck-av
ning belastade valanslaget åren 1982 1991 följande milj. kr.som var-

1982 1985 1988 1991
13,3 19,5 21,0 17,0

Kostnaderna för och tryckning Ökade i takt med prisutvecklingenpapper
inom berörda branscher fram till 1982 val.års Vid upphandlingen inför
1988 års val fanns tillfällig överkapacitet inom dessa branscher. Dettaen
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ledde till lägre priser. Inför valen år skedde1991 upphandlingen under
period då lågkonjunktur inleddes. Upphandlingssituationenen en var

därför mycket och priset för valsedelsframställningen blevgynnsam
också mycket lågt. Om upphandling inför 1994 års val kommeren att
ske under förutsättningar vid 1985 års val kan mycketsamma som en
kraftig ökning kostnaderna förväntas.av

Den totala kostnaden för valsedelsframställningen år 1991 kan
beräknas enligt följande.

-Kronor i 1000-tal-

Utgift valanslaget för och tryckning 17.000papper
Kyrkovalet ..500
Lagerförändring 1988 1991 1.000+av papper -
Intäkt för betalda valsedlar 1.500+
Summa kostnader för och tryckning 19.000papper
Kostnad för distribution ca 10 % 2.000
Kostnad hos Lst och förRSV upphandling,
administration och kontroll 1.500

Total kostnad 22.500

Som framgått i avsnitt 6.1.3 den totala mängden valsedlar vid 1991var
års val 676 milj. Den faktiska självkostnaden kan därför uppskattas till
drygt 33 kr 1000 valsedlar. De partier inte har till gratisrättper som
valsedlar och partier beställer valsedlar den friautöver kvoten skallsom

Ävenbetala för dessa valsedlar. denna kostnad subventioneras till vissen
del Enligt den praxis utvecklatsstaten. hos RSV bestäms prisetav som
ñr valsedlarna till 70 % den faktiska kostnaden. Inför valen årca av
1991 fastställde RSV, imian den slutliga upphandlingen avslutad,var
priset valsedlar till 32 kr 1000 valsedlar. Prissättningen förper
valsedlarna inför 1991 års val stämde därför inte med vad normaltsom
gäller enligt denna praxis. Detta berodde den faktiska kostnadenatt
blev lägreavsevärt än väntat när upphandlingen avslutats.
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framställningpartierna förfördelning mellan ochKostnadernas staten
nedan.vid val framgår tabellennamnvalsedlar 1991 årspartiernas avav

i 1000-tal--Kronor

Partiets Statens
kostnadkostnad

samlingspartiet 290 2.612Moderata
Centerpartiet 390 2.616
Folkpartiet liberalerna 271 2.611

477 2.620Socialdemokraterna
Vänsterpartiet 2.277-

1.650Miljöpartiet de gröna -
samhällspartiet 435 2.122Kristdemokratiska

918 935Ny demokrati

1.428 17.443Summa
ochingår i totalsumman, har erlagts i förskottbeloppet, intesom

valetåterbetalats efter

Övriga i förskott. Efter valet harpartier betalade 320.000 kr 38.000ca
sådan partier. Kostnaden för de partimarkeradekr betalts tillbaka till

förvalsedlar blanketter till valsedlar RSV 1,7och som ansvarar var ca
milj. kr.

Överväganden6.2 och förslag

6.2.1 Förändringsbehovet

för partimarkerade valsedlar ochkostnader tillhandahållandeStatens av
milj. medanblanketter till valsedlar vid 1991 års val uppgick till 2 krca

namnvalsedlar uppgick tilldel kostnaden för partiernasstatens av
för admini-omkring milj. kr. Kostnaderna länsstyrelsemas och RSVs19

vi till 1,5stration bl.a. förskotts- och återbetalningar har uppskattatav
kostnadsbesparing för kunnamilj. kr. Enligt mening börvår statenen

valsedelshanteringen.det gällergöras når
milj. valsedlar.redovisats trycktes 1991 drygt 676Som årovan

%avgivna i de valen 15 milj. Endast drygt 2Antalet röster tre avvar ca
således till användning, i den meningende upptryckta valsedlarna kom

i valuma. relation mellan tryckta ochde stoppades Dennaatt ner en
finns för minska antaletanvända valsedlar talar för detatt utrymme att

fogvalsedlar. nuvarande ordningen kan med betraktasDen ettsom
onödigt resursslöseri.
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När det gäller antalet valsedlar trycks kan således alltjämtsom man
ifrågasätta jmfr. 1984852119 16 partiernas behovprop. s. om av
valsedlar den mängd valsedlar trycks.motsvarar I vårt uppdragsom
ingår undersöka vilka möjligheter finnsatt kostnads-göraattsom
besparingar i valadministrationen. Ett liggersätt tillnära hands ärsom

minska antalet valsedlaratt trycks.som

6.2.2 Utgångspunkter

Den första fråga bör ställas är skall behålla därsom ett systemom man
subventionerar kostnaderna förstaten framställningen namnvalsedlar.av

Svaret denna fråga beror på vilken inställning till väljarensman
Ärtillgång till namnvalsedlar. tillgången namnvalsedlar rättigheten

för väljarna eller partiernas angelägenhet Med det första synsättetegen
skulle inte bara framställningen namnvalsedlar distributio-ävenutanav

i sin helhet ske det allmännas bekostnad ochnen Medgenom omsorg.
det andra dettasynsättet heltär partierna ensak inte behöverstatensom

sig Som framgått kan regelsystemet i vårt land kanengagera ses som
kompromiss mellan dessa båda synsätt.en
I det valsystem finns i vårt land kan inte väljarna i nämnvärdsom

grad påverka vilka kandidater väljs. Namnvalsedeln skulle därförsom
kunna främst upplysning vilka kandidater partiernases som en om som
för fram. Detta understryks också namnvalsedlarna sändsattav ut
tillsammans med partiernas information det partietom program som
ställer sig bakom. Väljaren får det sättet samlad information inteen
bara partiets politik också vilkautan företräderom om personer som
partiet och kan i lugn och i sin hemmiljö studera företräderro vem som
de olika partierna.

Om namnvalsedlarna bara hade denna uppgift skulle naturligtvis
framställningen namnvalsedlar kunna betraktas internav rentsom en
angelägenhet för partierna inte skall något ekonomisktstaten tasom

för. En slopad subventionering valsedelsframstâllningenansvar skulleav
då framstå enkelt sätt göra inteett obetydlig besparingsom att fören
staten.

Starka skäl talar dock för också i fortsättningenatt staten tar ett
ekonomiskt för framställningen namnvalsedlar.ansvar av

Dessa skäl har, tidigare nämnts, göra med de kravsom ställsatt som
valsedlarnas utformning. För minska risken föratt valsedlar föratt

olika val blandas ställs preciserade krav valsedlarnas utseende. Sådana
krav ställs också för undvika otillbörligatt påverkan i valet. Det
förhållandet lagstiftaren regleraratt valsedlarnas utformning talar alltjämt
starktför det allmänna bidraratt till framställningskostnaderna.

Aven förstärkt personvalsinslagett i valsystemet kan förutsätta detatt
används namnvalsedlar i valen. Ett förstärkt personvalsmoment ocksåär

starktett för fortsatt subventioneringargument namnvalsedlarna.av
Ett skäl för fortsatt subventioneringannat deär svenska partiernaatt

i allmänhet inte har några betydande ekonomiska vid sidanresurser av
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för de partistöd utgårpartistöd. skälstatligt och kommunalt Som som
skall behövaverksamhet inteanföras partiernasbl.a.brukar tyngasatt

Ekonomisktinkomster.skaffa partietaktiviteter syftar till attav som
såväl ibetydande inflytandefall kunnastarka intressen skulle i så ett

kanbeslutsfattandet. skäli politiska Sammapartiväsendet detsom
valsedlar.subventionering partiernasstöd för statliganföras till aven

preliminärt valresultat talarfå framsnabbt kunnaIntresset ettattav
särskiltpartiernas namnvalsedlarfortsatt subventioneringockså för aven

koder. Dåvalsedlarna förses med optiskainför därett systemom man
utformning och fram-valsedlarnasnämligen högre kravställs ännu

anledning låtafinns det därförsådantställning. I än större attett systern
för valsedelsframställningen.bidra till kostnadernastaten

del i kostnadernaockså i fortsättningenEnligt mening börvår tastaten
partiernas namnvalsedlar.för framställningen av

6.2.3 Slopande namnvalsedlarnaav

sloparbesparingen för skulleDen uppnåsstörsta staten namn-om man
företill vad gällde år 1964. Detvalsedlarna och i praktiken återgår som

skulleinslag personvalkan förefalla paradox ökatett avsom en men
blisådant inslag kan nämligenkunna få sådan effekt. En följd ettaven

vadenskilda kandidaternapartierna vill information de änatt omge mer
det valsedlarvalsedeln medger. förekommerpå Dessutom attutrymmet

uppfattaskani dag har kandidatnamn tryckta baksidan. Dettapåäven
för föränd-behandling kandidater och talaorättvis dessa ensom en av

ring.
kandidatföredrar vissI vissa personvalsystem väljarna deatt enanger

särskilt angiven platskandidatensantecknaattgenom nummer en
valsedeln. skulle kunna utformassvenskt personvalsystem såEtt att

föreller fleravalsedlarna förutom paninamn endast har attrutoren
föredrar.väljaren kandidat han Närmareskall kunna vilkenange

skulle då hämtasuppgifter kandidaterna och deras urom nummerom
i vallokaler-material tillhandahålls partierna och listor anslåssomsom av

na.
vill vi emellertid inte lägganuvarande skede utredningsarbetetI av

skulleför genomgripande förändringarfram förslag långt. Såsåsom
förgenomföras besparingseffekterdessutom knappast kunna så statenatt

åtgärdervid val. Vi väljer därför inriktaredan 1994 årsuppnås att oss
perspektivet.sådana effekter redan i det kortasom ger

6.2.4 valsedelEn gemensam

länder vallagstiftningen väljaren ochI många kräver att sammaen
ländervalsedel skall kunna överblicka samtliga valmöjligheter. I dessa

finnsfinns därför valsedel där alla partier och kandidateren gemensam
angivna och framstår självklart det allmänna för fram-det då stårattsom
ställning och distribution därav.
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Ett minskasätt resursslöseriet det gäller detnär antaletatt stora
valsedlar trycks kan naturligtvis också i landvårt användaattsom vara

valsedel. Detta skulle i och för sig innebära fortsattaen gemensam
statliga subventioner, upplagan kunde begränsas.men

Rent praktiskt skulle valsedel sannolikt leda till atten gemensam
antalet kandidatnamn sedlarnapå minskas.måste Extremfallet skulle

kunna innebära kandidatnamnen slopas helt.t.o.m. I det falletatt
kommer valsedelsframställningen förenklas betydligt eftersom detatt
valsedeln bara skulle finnas registrerade partibeteckningar. Upplysning

vilka kandidater partierna för fram skulle väljarna i detta fallävenom
skaffa på viasätt valsedeln.änannat

Andra begränsasätt antalet kandidatnamn införaär tvingandeatt att
bestämmelser vilket antal kandidater parti får anmäla. Manettom som
kan också tänka sig kraftig Ökning antalet Valkretsar. Deten av
förstnämnda skulle antagligen bedömas intrång i partiernasettsom
nomineringsverksamhet. Det sistnämnda skulle förutsätta relativt
omfattande förändringar i vårt valsystem.

En valsedel skulle också kunna uppfattas be-gemensam som en
gränsning den fria nomineringsrätten eftersom formnågonav av
förhandsanmälan sannolikt skulle komma krävas i sådantatt ett system.

Andra invändningar väger risken förär antalet under-tungt attsom
kända valsedlar ökar också risken för valfusk kan öka. Enattmen

valsedel innebär väljarna markerar sitt val parti påattgemensam av
särskild avsedd plats, Om markeringen hamnar utanfört.ex. ruta.en
eller mellan olika kan valsedeln komma underkännas. Förrutor att att
undvika valfusk med hjälp förpreparerade valsedlar måste hanteringenav

valsedlar bli helt den viän är vid i land.vårt Valsedlarav en annan vana
kan då inte förekomma utanför vallokalen. Detta skullet.ex. sannolikt
för partierna och för allmänheten uppfattas mycket ingreppett stortsom
i de traditioner finns kring valet i land.vårtsom

Vi vill således inte förespråka med valsedel.ett system en gemensam
Andra skäl talar också detta. Erfarenheterna från länder haremot som

valsedel visar rösträkningen blir komplicerad grundatten gemensam
valsedelsarken och otympligaär hantera vilket i sinatt storaav att tur

leder till risken för felräkningar ökar.att
Vårt med valsedel för varje val i hög grad underlättarsystem bådeen

den preliminära rösträkningen och den slutliga sammanräkningen och
leder därför till dessa resultat kan fram relativt snabbt. Intressetatt tas

dessa sammanräkningar underlättas talar såledesatt ocksåav emot ett
med valsedel.system en gemensam

6.2.5 Minskad gratiskvot

Besparingar för det gällernär valsedlar bör, tidigarestaten som
påpekat, kunna framföruppnås allt antalet namnvalsedlarattgenom som
trycks inför varje val sänks. Inom för det nuvarande medsystemetramen

gratiskvot kan olika metoder för besparingar övervägas.en
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tidigaregratisvalsedlari relation tillantaletmetod helt ställaEn är att
Vi dockmetod tillämpas i bl.a. Norge.röstetal. Demiauppnått attanser

för partiertill påtagliga försämringar småmetod skulle leda såsådanen
införas i land.den inte bör vårtatt

efteri stället beräknasantalet gratisvalsedlarmetodEn är attamian
Åtgången följande. Förekunna beräknas enligtskulleuppskattad åtgång.

partiema delarnamnvalsedlar normaltspridsvaldagen utattsett genom
valarbetarorgani-denhushållen. sker enderatill Dettadessa genom egna

Ieller distributionsorgan.eller med anlitandesationen posten annatav
till-valdagenvalsedlar för varje val. Föreallmänhet får varje hushåll två

partierna valsedlar i sina valbyråer.handahåller också
finns tillgängligaför namnvalsedlarvaldagen partiernaPå attsvarar

Partierna delar ocksåanslutning till vallokalerna.avsedd plats i ut
utanför vallokalerna.namnvalsedlar

kunnanamnvalsedlar skulle därför lågt räknatPartiernas behov av
antalet röstberättigadevalsedlar motsvarandeomgångsägas samtvara en

iförväntade antaletvalsedlar motsvarande detomgång rösteren
kunna uppskattasrespektive val. förväntade antalet skulle dåDet röster

föregående val. Antalet valsedlartill antalet erhållna i närmaströster som
cirka milj.de partierna behöver kan då uppskattas till 170större grovt

milj. röstande val.8 partier milj. röstberättigade val 5 36 3 +x x x
valsedlarMed beräkningsgrund skulle partiernas minimibehovdenna av

fjärdedel namnvalsedlarkunna beräknas till ungefär det antal somen av
framställs.nu

för valsedlar baserasMot metod där partiernas gratiskvot etten
invändningar.framräknat minimibehov kan givetvis Sådetta sätt resas

framgångar valrörelsen riskera antaletkan parti har iett attstorasom
valsedlarpartiet bara beställtvalsedlar inte räcker, särskilt så mångaom

skulleSmåpartier får framgångargratiskvoten.motsvarar storasom som
orättvist.därmed kunna drabbas

antalet gratis-denna bakgrund bör metoden kompletteras såMot att
femvalsedlar antalet röstberättigade i val gångersamtmotsvarar resp.

föregående val. harantalet partiet fick i Attröster närmast stannatsom
valsedelsupplagafrämst därigenom fårför detta antal beror att enman

Med sådanredogjort för härdet behovmotsvarar ovan. ensomsom
medkostnadsfria för riksdagspartiema,metod skulle antalet valsedlar ut-

beräknasvid val, kunnagångspunkt från vad skulle ha gällt 1991 årssom
enligt följande.
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Parti Antal kostnadsfria valsedlari 1000-tal
Riksdag Landsting Kommun

Moderata samlingspartiet 12.500 12.000 12.900
Centerpartiet 8.800 9 .000 9.900
Folkpartiet liberalerna 9.000 8.900 9.500
Socialdemokraterna 16.800 15.800 16.900
Vänsterpartiet 7.700 7.400 8.200
Miljöpartiet de gröna 7.400 7.000 7.800
Kristdemokratiska samhällspartiet 8.400 8.000 8.400
Ny demokrati 8.300 6.400 7.800

För inte den besparing uppkommer med denna modellatt skall ätassom
ökade kostnader krävs de nuvarande reglerna det gällernärattupp av

vilket parti skall ha rätt gratis valsedlar behålls oförändrade.attsom
börDet således de partier vid denågot två valen fåttsenastevara som av

eller får än i valet,rösterna eller eller blivitärprocentmer en av
representerade i den församling till vilket valet gäller, skall ha rättsom

Äventill gratis valsedlar. övriga administrativa rutiner bör vara
oförändrade. Om parti betalat valsedlar i förskott blirett som represen-

eller det uppnårterat än antalet skallröster partietprocentom mer en av
ha tillbaka vad det betalat i förskott.

En tredje metod inom för med gratiskvot givetvisårett systemramen
behålla det beräknasätt gratiskvotenatt finns idagatt attsom men

minska kvoten. Om partierna ska förmås verkliggöra prövningen av
behovet valsedlar måste eventuell kostnadsfri kvot så lågav atten vara
den ligger ellerpå under det verkliga minimibehovet. Gratiskvoten bör
i fallså sänkas från fyra till två gånger antalet röstberättigade. Antalet
gratisvalsedlar för partierna i riksdagsvalet skulle då maximalt bli 12,9
milj. I valen till landstings- och kommunfullmäktige skulle kvoten bli
maximalt 12,5 13,7 milj.resp.

6.2.6 Annan subventionering i stället för gratiskvot

Kostnadsfördelningen mellan och partierna kan också reglerasstaten utan
med gratiskvoter. Blanketterett till valsedlarsystem skulle i stället kunna

tillhandahållas till kraftigt subventionerat pris. Samtliga beställningarett
valsedlar skulle i fallså betalas i förskott.av
En viss subventionering kostnaden för valsedlarna finns redan inomav

för det nuvarande Med hänsyn till regelsystemetsystemet. närramen att
det gäller valsedelskostnaderna kan kompromiss mellanses som en
synsättet namnvalsedlarna betraktas internatt partiangelägenhetsom en
och namnvalsedlarna kan rättighetatt för väljarna bör sub-ses som en
ventioneringen kostnaden för valsedlar i sådant kunnaettav system
bestämmas så partierna betalar hälften kostnaderna föratt fram-av
ställningen namnvalsedlarna.av
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val harför valsedelsframställningen vid 1991 årstotala kostnadenDen
subventionmedvi uppskattat till 22,5 milj. kr. Ett system somen
framställningfaktiska kostnaderna förgenerellt till 50 % desätts avav

oförändrat antal valsedlar,partierna beställervalsedlarna skulle, ettom
valsedels-partiernas kostnader förinnebära kraftig ökningkunna aven

sänkningemellertid hänsyn till denframställningen. Här bör ta avman
bakgrundsådant torde leda till. Motantalet valsedlar ett system avsom

valsedlar tordeuppskattning partiernas minimibehovvår manavav
kommernämligen kunna ifrån partierna i sådantutgå attsystematt ett

sänka antalet beställda valsedlar.
kostnadsfrimed subventioneringEn fördel med ett system utanen ren

neutralt partiernakvot det enkelt administrera. Det ocksåärär äratt att
emellan gäller subventionens storlek.detnär

6.2.7 Särskilt en-procentsgränsenom

partier får, framgått betala beställda valsedlar i förskott.Nya som ovan,
frågaI fall krävs det partiets medlemmar, särskilt imånga att om

%riksdagsval, personliga insatser. Om partiet uppnår lgör stora av
tillbaka.antalet röstande betalas den gjorda förskottsbetalningen

får %Tröskeleffekten innebär valresultat där partiet 0,9att ett av
avgivna återbetalning.leder till partiet inte har till någonröster rättatt
Uppnår däremot partiet % skall förskottsbetalningen betalas1 rösternaav
tillbaka. Motsvarande regler i landstings-och kommunfullmäktigeval
gäller beträffande i denpartier eller blir representeradeärsom som
beslutande församlingen.

subventioneringEtt avskaffande den nedre för tillgränsen rättav
skulle dock mycket svåröverskådliga kostnadseffekter. En sådan
förändring vill därför inte föreslå.

6.3 förslagVårt

6.3.1 Effekter för partierna

deFrågan partiernas till gratis valsedlar hör, tillrätt nämnts,om som
frågor kan påverkas utökat inslag personval. Enett auto-som av av
matisering sammanräkningen torde också, under förutsättning attav man
inte helt till helt elektroniskt leda till börgår över ett system, att man se

reglerna valsedelsbeställning.över om
Innan det fattats frågan ökatbeslut i inslag personval börettom av

enligt mening inte avgörande förändra det nuvarandevår på sättettman
administrativa med valsedelsbeställningar. Vi därförsystemet attanser

bör behålla med gratiskvot för partierna. nuvarandeDesystemetman en
reglerna förskottsbetalning för de partier inte har till någonrättom som
gratiskvot bör också behållas.
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När det gäller hur gratiskvoten skall bestämmas valetstår enligt vår
mening mellan metod där kvoten bestäms bakgrund denmoten av
uppskattade åtgången och där kvoten bestäms till två gångerett system
antalet röstberättigade. Vilken metod bör väljas hänger medsom samman
vilka konsekvenser de olika metoderna får för partierna staten.resp.

För kunna beräkna de ekonomiska konsekvenserna ñratt partierna av
de olika metoderna bör hänsyn till partierna med sänktta attman en
gratiskvot kan minska antalet beställda valsedlar.antas

En metod jämföra vilka konsekvenser de olika metoderna kanatt
för partierna år från hurutgå valsedlarmånga partierna skulle vidatt
kommande förval kostnad hadede vid 1991 ärs val. För attsamma som
kunna den beräkningengöra har sammanställt partiernas samlade
valsedelsbeställningar i valen år 1991 och partiernas kostnader vilka
framgår uppställningen nedan.av

Beställda Partiemas Arial best
valsedlar kostnader i valsedlar

Parti i 1000-tal 1000-tal kr kvotöver

Moderata samlingspartiet 87.221 290 9.063
Centerpartiet 92.016 390 12.188
Folkpartiet liberalerna 86.694 271 8.469
Socialdemokraterna 91 .426 477 14.906
Vänsterpartiet 69.096 0 0
Miljöpartiet de gröna 49.879 O 0
Kristdemokratiska samhällsp. 64.360 0 0
Ny demokrati 28.684 0 0

Summa 569.646 1.428 44.626

Vilket resultat de olika metoderna beräkna gratiskvot skulle för deatt
olika partierna de väljer beställa valsedlar till kostnadattom samma som
vid valen år framgår1991 tabellen sida.nästaav
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Valsedlar i l000-tal

Parti Beräknad 2 antaletx
röstberättigadeåtgång

Moderata samlingspartiet 46.463 48.163
Centerpartiet 39.888 51.288
Folkpartiet liberalerna 35.869 47.560
Socialdemokraterna 64.406 54.006
Vänsterpartiet 23.800 39.100
Miljöpartiet de 22.200gröna 39.100
Kristdemokratiska samhällspartiet 24.800 39.100
Ny demokrati 16.100 26.600

Summa 273.526 344.917
i landstingrepresenterade

6.3.2 Effekter för staten

Vilka effekter det kostnadernagäller skulle då uppkomma förnär staten.
Metoden där gratiskvoten för partierna bestäms efter den beräknade
åtgången skulle förbesparing milj. kr.9,8 Denstatenge en ca
alternativa modellen där gratiskvoten bestäms bakgrund antaletmot av
röstberättigade där kvoten sänks från fyra till skulle innebäratvåmen en
kostnadsbesparing för med milj. kr.7,2staten ca

6.3.3 Vår slutsats

I valet mellan de modellerna för beräkningtvå gratiskvoten måsteav
effekterna för partierna och för Modellen där detvägasstaten samman.
beräknade behovet namnvalsedlar förligger grund bestämningav av
gratiskvoten har fördelen den den besparingen förstörstaatt staten.ger
Å andra sidan uppfattaskan den orättvis eftersom partierssmåsom
gratiskvot minskar partiers. omvända kanän större Det sägasmer om
modellen där kvoten bestäms till dubbla antalet röstbe-att motsvara
rättigade. Denna modell uppfattaskan rättvis eftersom allasom mera
partier förlorar lika mycket. Samtidigt innebär den modellen högreen
kostnad för Det kan också hävdas den modellen inte alls ärstaten. att

rättvis den andra eftersom partier knappastän kommerstora attmera
klara sitt behov valsedlar inom kvoten, medan mindre partier kommerav

kunna beställa betydligt vad de egentligen har användning för.änatt mer
Mot bakgrund detta förordar den modell där partis gratiskvotettav

kommer antalet röstberättigade jämte fem antaletgångeratt motsvara
partiet fått i föregåenderöster val.som
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Den modell föreslår innebär inför be-attsom nu man en ny
råkningsgrund i och för sig kan uppfattas krångligså attsom som
partierna skull svårt själva räkna kvoten. Redan med nuvarandeatt ut

bistår emellertid RSV partierna med uppgifter hursystem mångaom
valsedlar partierna kan beställa kostnad för 28 riksdagsvalkretsar,utan
286 kommuner 23 landsting. förslagVårt innebär listorRSVsattresp.

innehållamåste både uppgifter från föregående val antalet förröster
parti och uppgifter antalet röstberättigade i det föreståenderesp. om

valet. Bestållningsblanketter där partiets gratiskvot ifylld torde dockär
svårigheter kunnastörre framställas med hjälputan persondatorer.av
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Röstlängder och röstkort7

Gällande17. rätt

fyllttill riksdagen har svensk medborgare 18 årRösträtt senastsom
valdagen ioch röstlängd.är upptagen

särskild. Bådafinns röstlängd, allmän ochDet två typer av en en
varje Dendessa röstlängder och skrivs år.upprättas ut papper

valdistriktallmänna röstlängden den juni för varje20upprättas senast av
antecknas automatiskt allaskattemyndigheten. I den allmänna röstlängden

juni ochsvenska medborgare folkbokförda i valdistriktet den lsom var
det röstlängdenhar fyllt eller fyller den september år17 år lsenastsom

fyllt september det röstläng-den inte den årFör 18 år 1upprättas. som
den gäller antecknas då blir röstberättigad.den dag han

svensktill landstings- och kommunalfullmäktige har myndigRösträtt
röstlängden ochmedborgare finns i den allmänna ärupptagensom

har varitfolkbokförd i landstinget kommunen. Utlänningar somresp.
folkbokförda i november före valåretlandet den de åren1 tastre senaste

rösträtti valen tillautomatiskt i den allmänna röstlängden och har dåupp
landstings- och kommunfullmäktige fyllt valdagen.de 18 år senastom

förI kap. regeringsformen bestämmelser3 2 § rösträttsägs att om
svensk i lagmedborgare inte bosatt i riket finns lag. Denär somsom

svensk medborgarevallagen. Enligt kap. § vallagen harär 4 llavses en
fyllt till riksdagen, han18 år valdagen vid valrösträttsenastsom om
folkbokfördvarit dessutomhär någon gång. För måsteröstaatt man

deni gällande röstlängd. röstlängd det frågaDen är ärupptagen omvara
riksdagensärskilda röstlängden. Särskild röstlängd för val till upprättas

Liksom skall den särskilda röstläng-RSV. den allmänna röstlängdenav
bliskallframställd den juni.den 20 För attsenast en personvara

eller hon ansökeri den särskilda röstlängden krävs hanattupptagen om
i dendet hos den juni AnsökanRSV år.l att tassenast om uppsamma

inför varje ordinarie val. Densärskilda röstlängden måste göras som
valårsärskilda röstlängden under ordinarietagits i den auto-tasupp

mellanvalsåren.matiskt i sådan röstlängd underupp en
särskildaför i denskall bliSom nämnts att upptagenovan man
inte varitfolkbokförd i landet.röstlängden varit här Dennågon gång som
särskildai denfolkbokförd skall alltså inte blihär någon gång upptagen

röstlängden skalli den allmännaröstlängden. Om är upptagen manman
röstlängden.självfallet inte dessutom i den särskildatas upp
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För ansökningsförfarandet finns vissa formkrav. Ansökan skall göras
hos RSV under tiden den januari juni.l För gälla för visstl åratt ett-
måste ansökan upprättad det âret, dvs. tidigast den januari. Den1vara
måste också ha kommit till RSV den juni. I ansökan skalllsenast
sökanden hederpå och intyga han svensk medborgare.ärsamvete att
Särskilda blanketter för ansökan distribueras RSV till samtligaav
utlandsmyndigheter i december föreåret valåret. Något krav att
ansökan skall sådangöras blankett finns dock inte. Inför valåretten
sänder RSV ansökningsblanketter till samtliga väljare finns i densom
särskilda röstlängd gäller föreåret valåret. När ansökan kommer insom
registreras denna RSV också sänder bekräftelse detta tillav som en av
sökanden.

Den ansökt bli i den särskilda röstlängdenatt upptagensom om men
inte i den, underrättas detta och orsaken till beslutet.tassom upp om om

Underrättelsen, sänds under juni månad, innehåller dessutomutsom upp-
lysningar när, och hur anmärkning beslutet kan göras.motom var

Antalet ansökningar till den särskilda röstlängden uppgick inför 1982,
1985, 1988 och 1991 års val till mellan 19.000 och 21.000. Antalet
ansökningar avslagits har under tid legat mellan 1.400 ochsom samma
1.600. Huvuddelen dessa har emellertid avslagits därför väljarenattav
redan fanns i den allmänna röstlängden. Vid dessa harvalupptagen
Valdeltagandet bland de väljare upptagits i den särskilda röstlängdensom
utvecklat sig följande sätt.

1982 1985 1988 1991

Antal väljare 16.884 17.294 18.581 18.727
Antal röstande 13.679 13.969 13.513 13.755
Valdeltagande hela riket 81 % %80,8 72,7 % 73 %

Vid riksdagsvalet år 1991 röstade omkring 500 Utlandssvenskar trots att
de inte fanns i någon röstlängd, d.v.s. varken i den allmännaupptagna
eller i den särskilda röstlängden.

För möjlighet för den vill påtala eventuella felaktigheter iatt ge som
allmän eller särskild röstlängd skall de framlagda för granskning hosvara
Skattemyndigheten varje vardag under tiden den juni26 15 juli eller,-

sistnämnda dag lördag ellerär söndag, till och med påföljandeom en
måndag. Länsstyrelsen skall den juni20 kungöra och närsenast var
allmän röstlängd kommer framlagd för granskning. Bakgrundenatt vara
till detta skall kungöras bl.a.är länsstyrelsen får bestämmaatt att att
röstlängderna skall framlagda ställeäven hos skattemyn-änannatvara
digheten.

För ändring i röstlängd skall den 15 juli hos länssty-att senastman
relsen skriftligen framställa anmärkning längden. Anmärkning kanmot

bådegöras den han oriktigt uteslutits från ochrösträttattav som anser
den någon oriktigt blivit i röstlängden.attav upptagensom anser annan

Den omständigheten någon tagits i röstlängd för valdistriktatt annatupp
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anmärkningförinte grunddäremotsig tillhöradet han utgörän anser
offentligtanmärkningarna vidskalllängden. Länsstyrelsen prövamot

söndag,lördag ellerdenna dagjuli eller, ärsammanträde den 22 enom
meddelasanmärkning skallBeslutföljande måndag. över senastnärmast

slut.efter Sammanträdetsdagen
röstlängd fåriblibegäranmärkningsärendeiDen att upptagensom

juni. Om någoninträffat efter den 1omständighetinte åberopa som
upptagits i längdenfelaktigtdäremot gällande någongör att annan person

inträffat mellan denomständighetsistnämnde åberopafår den även som
platsförsvara sinanmärkningssammanträdet föroch tiden förjuni1 att

i längden.
endast ifår förasanmärkningbeslutlänsstyrelsensTalan övermot

sådantgällt.beslutet har Ival vid vilketmed besvärsamband över ett
åberopas.länsstyrelsenföretetts hosfår endast bevis harärende som

ändrings-extraordinärtocksåröstlängden finnsden allmännaFör ett
detröstlängdenrättelse ibeslutaLänsstyrelsen kanförfarande. omom

Ansökannackdel.fel till väljaresuppenbart det föreliggerär ettatt en
i röstlängden. Omblivitinterättelse kan dengöras upptagenav somom

dag efterröstberättigad vissblirantecknats handet beträffande någon att
inteellerröstlängden rösträttden september det år upprättasl att

rättelse. Detansökahan ocksåtill riksdagen kanföreligger vid val om
framställtinte harväljarenförfarandet förutsätterextraordinära att an-

denrättelse måsteAnsökan görasröstlängden.märkning senastmot om
kanoch ävenröstlängden görasseptember det upprättasår1 av

skall skatte-rättelsebeslutarlänsstyrelsenskattemyndigheten. Om om
verkan.beslutet ingenskett harlängden. Innan dettamyndigheten rätta

förocksåförbaraRöstlängden har betydelse inte rösträtten utan
endast denregeringsformenvalbarheten. kap. 10 § sägsI 3 att som

ellerriksdagenledamotuppfyller kanvillkoren för rösträtt avvara
finnskommunallagen 19909005för honom. I kap. §4ersättare

ochfullmäktige i landstingför valbarhet tillmotsvarande bestämmelse
bestämmelserfinnsförsamlingslagen 1988180kommun. 5 §I om

myndigdenkyrkliga val ärval. Valbar till äri kyrkligavalbarhet som
i röstlängden.kyrkan ochmedlem i Svenska ärvaldagen, är upptagen

valröstberättigad iochskall det för ärUnder valår ettett somvar en
valår.endast undersåledesframställsRöstkortröstkort.upprättas ett

ochröstberättigadesuppgifter deninnehållaRöstkortet skall namnom
uppgifterinnehållaocksåskallröstlängden. Korteti omnummer

valdagen.och skallvallokal han röstavaldistrikt i vilkenväljarens
framställsröstlängdeni den allmännadenFör är upptagensom

avtal medträffarRSVförsorg.skattemyndighetensröstkort genom
väljareröstkort för ärframställningtryckeriföretag för upptagnasomav

röstkortenframställningförUnderlagröstlängden.i den allmänna tasav
valnämndernaochlänsstyrelsenskattemyndigheten, gemensamtfram av

röstbe-deuppgiftermedmagnetbandsärskild blankett. Ett omen
tryckeriettillskattemyndigheternalevererasrättigade, vallokaler avm.m.

dessagrundvalframställerunder mitten juni. Företaget avav
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uppgifter försändelse väljare. Försändelserna beståren per av en
informationsskrift och röstkort till de val väljaren röstberättigadärsom

Tryckeriet överlämnar de adresserade försändelserna direkt till posten
för distribution. Någon ytterligare kontroll från skattemyndighetens eller
länsstyrelsens sida inte innangörs röstkorten distribueras.

För den är i den särskilda röstlängden framställs röst-upptagensom
korten formellt länsstyrelsen. Röstkorten framställs i praktikenav av
RSV efter uppgifter valdistrikt inhämtats från länsstyrel-att om m.m.

Röstkort med flygpostkuvert översänds därefter tillserna. resp.
länsstyrelse därefter sänder dem till väljare.som resp.

Röstkon skall skickas till väljaren 30 dagar före valdagen närsenast
det gäller ordinarie val till riksdagen, landsting och kommunfullmäktige.
Vid val skall röstkorten sändas till de röstberättigadeannat 16senast
dagar före valdagen. För den i denär särskilda röstläng-upptagensom
den finns det inte angivet någon tid för röstkortennär skall sändas till
väljarna. I stället dessasägs röstkort skall sändas till väljarna i godatt
tid före valdagen.

Allmänhetens kontroll innehållet i röstlängderna sker i huvudsakav
del röstkorten. Eftersomatt dessa skickastar textengenom man av ut

efter tiden ñr anmärkningsförfarandet haratt gått till ända har det
extraordinära rättelseförfarandet kommit bli betydligt utnyttjat änatt mer
anmärkningsförfarandet jämför SOU 198045 s.93. Antalet anmärk-
ningsärenden ligger mycket låg nivå. Länsstyrelsen i Stockholm,en

hade flest anmärkningsärenden år 1991, redovisade fem sådanasom
ärenden detnär gällde den allmänna röstlängden och 19 det gälldenär
den särskilda röstlängden. Den länsstyrelse redovisade flestnästsom
ärenden för år 1991 Göteborgs och Bohus län handlade fyravar som
anmärkningar den allmänna röstlängden och den särskilda.mot tre mot
Vid övriga länsstyrelser förekom inga anmärkningar den allmännamot
röstlängden och den särskilda röstlängden förekom enstakamot an-
märkningar vid fyra länsstyrelser. Inte i fallnågot det fråga attvar om
anmärkning framställdes felaktigt blivitmot att upptagenen annan person
i röstlängden.

Antalet ärenden rättelse röstlängd ovanligt under årstortom av var
1991, framför allt i Sörmlands län där antalet ärenden rättelserom var
209 stycken. dessaAv berodde 204 rättelser de kyrkliga indelnings-
ändringar genomfördes under året. På grund bristeri registerför-som av
ingen kom nämligen dessa ändringar leda till antal väljareatt att ett stort
registrerades i fel valdistrikt. Som jämförelse kan införnämnas atten
valet år 1988 redovisade län 21 ärenden rättelse röstlängd.samma om av

7.2 Tidigare reformförslag

1965 års Valtekniska utredning föreslogi betänkandet SOU 1969 19 Ny
valteknik vissa ändringar beträffande de frister då gällde försom
upprättande röstlängd, anmärkningav m.m.
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1972105 föreslogs vissatill vallagenpropositionen prop.I
röstlängdsförfarandet. förför Rättendå gällande fristerjusteringar av

omständig-framställts, åberopaanmärkningvilkensden, rösträtt attmot
formuleradesanmärkningssammanträdet såinträffat fram tillhet som

juni.omständighet inträffat efter den lhan får åberopa ävensätt att som
Översyn uttalar198045 vallagen 1978 årsbetänkandet SOUI av

röstlängdsförfarandet börvid utformningenVallagskommitté att avman
faktisktdem valdagenmöjligtefter så mångasträva att som av som

i röstlängden och därmedför också skalluppfyller kraven rösträtt tas upp
framställas, allmän-olika skäl röstlängderna måstedelta i valet. Av -

dock längdernatillfälle granska längderna måsteheten skall att osv.-ges
kända viss tid före valdagen.förhållandenbygga de som var

ändra röstlängdsförfarandet såövervägde möjligheternaKommittén att
valdagen. Bakgrunden till denkvalifikationsdagen kommer nämnareatt

anmärknings-diskuterade antaletförändring kommittén attvarsom
litet ochden allmänna röstlängden mycketärenden rörande ävenattvar

fler flestai röstlängderna så de påärenden rättelse är tas uppom om
kommittén diskuterade byggdemyndighet. förslaginitiativ Det somav

rättelseñrfarandet sammanfördes ochanmärknings- och attatt
preliminära röstlängden. Tiderna i förslagetröstkorten skrevs efter denut

följande.var
kvalifikationsdaggrundas förhållandena den juliröstlängderna 1

juliröstlängden den 25upprättas senast
granskningstid kungörs den 25 julisenastm.m.
röstkorten skickas den 25 juliut senast

för granskning den 25 juli 15 augustiröstlängden utlagdär -
anmärkning den 15 augustiröstlängdmot senast

eller, denna dag lördaganmärkningssammanträde den 25 augusti ärom
eller följande vardagsöndag, närmast

val tidigast den 15 september
företrädare för länsstyrelserna.Kommitténs utkast diskuterades med

nuvarandelänsstyrelsemas sida menade allmänt detFrån attman
framställningföredra. Dataenheten, svarade försystemet att avvar som

skulle svårigheter under semestermånadenröstlängderna, upprättaatt
allmänna enheterna, haderöstlängderna. Också personalen de som

för valens genomförande, hade invändningar eftersomansvaret an-
märkningsförfarandet skulle infalla just under den tid då där ärman
sysselsatt utbildning valpersonal och andra förberedelser införmed av

fog för sinavalen. Kommittén länsstyrelserna tvekan hadeansåg utanatt
invändningar deldet personalsynpunkt kunde komma uppståatt attur en
svårigheter röstlängderna skall framställas under sedvanlig semester-om
period. förKommittén konstaterade också de framtida formernaatt
folkbokföringsregistrering då utreddes Folkbokföringskom-1979 årsav
mitté. Vallagskommittén fann därför olämpligt då läggadetatt attvar
fram förslag till ändringar i förslagröstlängdsförfarandet enligt det som
diskuterats. kvalifika-Kommittén anmärkte dock möjligheterna attatt
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tionsdagen för röstlängderna valdagen börnärmare till förnyattas upp
övervägande regler för folkbokföringsregisternär införts.ettnya

7.3 Det folkbokföringssystemetnya

Den juli 1991 trädde1 den folkbokföringslagen 1991481 i kraft.nya
Då överfördes folkbokföringen från pastorsämbetena till Skattemyndig-
heterna. Tidigare skedde, med något undantag, folkbokföringen i två
former, kyrkobokföring och mantalsskrivning. Kyrkobokför-som som
ingen skedde löpande hos pastorsämbetena, medan mantalsskrivningen
skedde årligen och ombesörjdes lokal skattemyndighet fr.o.m. denav en

januaril 1991 lokalt skattekontor. Begreppen kyrkobokföring ochett
mantalsskrivning har med begreppet folkbokföring. förAnsvaretersatts
den folkbokföringen vilar skattemyndigheterna de lokalanya genom
skattekontoren. Beslut i folkbokföringsårenden fattas vid det lokala
skattekontor inom geografiska område den beslutetvars person som avser

ellerär har varit folkbokñrd.senast
RSV skall för viss rådgivning till myndigheterna i folkbok-svara

föringsfrågor. En skattemyndighets beslut folkbokföring överklagasom
hos länsrätten. Beslut överklagas dock hos RSV.om personnummer

Enligt 14 och 20 §§ folkbokföringslagen skall den kan antas attsom
under sin normala livsföring komma regelmässigt tillbringa sinatt
normala dygnsvila landet under minst år avregistreras från folk-utom ett
bokföringen avflyttad, inte vederbörande utsänd förärsom om an-
ställning utländsk i svenska tjänst.ort statens

De reglerna innebär skärpning såtillvida den inteattnya en som som
är utsänd svenska skall avregistreras från folkbokföringen.statenav
Huvudregeln för den är anställd i svenskt bolag eller studerarettsom
utomlands under än år alltsåär han inte längre skallett attmer vara
folkbokförd här i landet. Tidigare gällde den vistades i utlandetatt som
kunde kvarstå i kyrkobokförd i Sverige i till år.tresom upp

finnsDet inga säkra uppgifter det antal svenska medborgare som
finns utomlands. Fullständiga uppgifter dödsfall, medborgarskaps-om
förändringar och familjebildning finns nämligen inte tillgängliga. Antalet
utvandrade svenska medborgare födda år 1900 eller och fort-senare som
farande i livet harär RSV uppskattats till 124.000.av ca.

Som jämförelse kan nämnas enligt statistiska uppgifter frånatt
statistiska centralbyrån för år 1990 utvandrade 25.206 ochpersoner
under år 1991 antalet 24.748. Antalet utvandrare för periodenvar var
januari april 1991 6.724 och för period år 1992 antaletvar samma- var
6.321. Någon uppgift hur många dessa svenska med-om av som var
borgare finns emellertid inte.

Enligt lagen folkbokföringsregister skall det finnas lokaltom ett
folkbokföringsregister och centralt referensregister. Det lokalaett
registret får i huvudsak innehålla uppgift om personnummer, namn,
adress, folkbokföringsfastighet, födelseort, medborgarskap och civil-
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från utlandet.inflyttninguppgiftinnehållafår ocksåRegistretstånd. om
tilleller utflyttningdödsfallgrundavregistrering påUppgifter avom

uppgiftfårreferensregistretdet centralafinnas. Ifår ocksåutlandet
förskäletfolkbokföringskoder ochfimias personnummer, namn,om

register.finnas i dettafår intemedborgarskapUppgiftavregistrering. om
Urmed hjälp ADB.folkbokföringsuppgifter lagrasSamtliga av

genomförda förändringarnainnebär desynvinkelvaladministrativ stora
för de olikamyndigheterantaletfördelar stegenatt svararsomgenom

röstlängd harupprättandetillfolkbokföringenregistrering ifrån av
föraktualiserar reglernaavregistreringförreglernaändrademinskat. De

röstlängd.särskildupprättande av

överväganden förslagoch7.4

röstlängdenfråga den allmännaförslag i7.4.1 RSVs om

utveck-förändringsbehov ochAnalyshar i PM 1990-02-22RSV av
vissavaladministrationen, pekat påsvenskainom denlingsmöjligheter

harröstlängden. Såden allmännaframställningdet gällerproblem när av
förebörjan juli dvs.juni ellerflyttar underväljareenligt RSV avsom

inte kani septembervarför vid valenförstå desemesterperioden svårt att
kommuni dende flyttat.i kommun dit Att röstadenrösta nyssman

i bedömsintressenofta inte längre har någralämnat och som man
enligt RSVlösa detta kanmindre angeläget. Ettnormalt sätt att varasom

Granskningröstlängderna.framställningenden fysiskasenareläggaatt av
Uppdateringterminal.fall ske viai kunnaröstlängderna skulle så avav

gransknings-helaske underi fall kunnaröstlängdsregistret skulle så
perioden.

viagranskningsförfarandemeddetpekar vidareRSV ettatt
röstlängdfysiskbli framställamöjligt låtakan bliterminal attatt en

fram barafallröstlängd behöver i såFysiskmellanvalsår.under tas om
val.beslutfattasdet extraom

röstlängdeni fråga den allmännaVårt förslag7.4.2 om

utformningenvidpåpekade börVallagskommittéSom 1978 års avman
demmöjligtefter så mångaröstlängdsförfarandet sträva att somavsom

denfimias iockså skallförfaktiskt uppfyller kraven rösträttvaldagenpå
delar demiavalet. Videlta ioch därmedröstlängdenallmänna

frågadet ärkategorier äruppfattning. De personer somomnumerasom
utlandssvenskar återjuni ochefter denblir svenska medborgare l som

tidigarekategori,tredjeefter tid. Enfolkbokförs i Sverige somsamma
mellantidenmyndigförklarade underblivitaktuell, var personer somvar

Omyndigförklaring kan inte längreför valet.juni och tidpunktenden 1
problem.inte längre någrauppkommer såledesske. Här
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För uppnå möjligt blirså många i den allmännaatt att upptagnasom
röstlängden bör flytta fram tidpunkten för kvalifikationsdagen förman
denna.

Som RSV framhållit skulle senareläggande kvalifikationsdagenett av
också leda till väljare flyttar under sommannånaderna i störreatt som
utsträckning skulle komma bli röstberättigade i sin kommun. Somatt nya
1978 års Vallagskommitte påpekade måste röstlängderna bygga depå
förhållanden kända vid viss tidpunkt före valdagen. Tids-som var en

bestäms idaggränsen den tid förgår åt framställa röstläng-attav som
dema, för allmänheten skall ha tillfälle granska längderna och föratt att

längderna skall distribueras till kommunala valnämnd.att resp.
Ett detsätt möjligt flytta framgöra kvalifikationsdagenatt äratt att ta

bort det särskilda anmärkningsförfarandet och slå anmärknings-samman
och rättelseförfarandet. Här måste röstlängdensväga statusman som
exklusivt bevismedel för rösträtt det nuvarande anmärkningsför-mot att
farandet inte kommer till någon praktisk användning. Med hänsyn till att
det nuvarande anmärkningsförfarandet inte kommer till någon större
användning talar det för slår anmärknings- ochmesta att man samman
rättelseförfarandet. Med hänsyn till röstlängden exklusivtäratt ett
bevismedel bör tidsfristerna för rättelse dock reglerad i lag.vara

Möjligheten föra talan felaktigt tagitsatt mot att en annan person upp
i röstlängden kommer inte till användning. Denna möjlighet bör därför
utmönstras Vi föreslår därför det inte längre skall finnassystemet. attur
någon sådan möjlighet. Genom denna ändring försvinner intresset attav
ha prövningen rättelse röstlängd vid offentligt sammanträde.ettav av
Förfarandet vid prövning rättelse röstlängd bör därför kunnaav av vara
skriftligt.

I folkbokföringsregistret finns de uppgifter behövs för avgöraattsom
uppfyller de formella förutsättningarna för rösträtt detnärom en person

gäller valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige. Detta
register ligger därför till grund för uppgifterna i den allmänna röstläng-
den.

När det gäller spörsmålet vilken myndighet skall frågorprövasom om
rättelse valetstår emellan den regionala valmyndigheten idag länsstyrel-

och med vån förslag regionala Valnämnden och skattemyndigheten.sen
Folkbokföringssystemet bygger lokalpå tillgänglighet. Om skattemyn-

digheten frågorprövar rättelse i den allmänna röstlängden kanom
kontrollen denna enkelt skesätt via de terminaler finnsettav som
inom de lokala skattekontoren. Beslut rättelse längden kan förasom av
in efter hand. Utskrift längderna kan då ske efter det tiden förattav
rättelse gått och alla rättelser förts in i registret.ut Ett därsystem
röstlängden granskas terminal detgör dessutom möjligtmot att, som
RSV föreslagit, fram fysisk röstlängd bara under årdåta val skall äga

Genom denna granskning sker viaatt terminal bör granskningrum. bara
kunna ske hos Skattemyndigheten. Därigenom kan också bort dentaman
nuvarande skyldigheten kungöra längderna skall hållas tillgängligatt var
för granskning. Rättelse den allmänna röstlängden ligger vidare näraav
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för folkbok-har inomSkattemyndigheten redanuppgifterde ramensom
rättelsehandlägger frågorskattemyndigheternaföringssystemet. Att om

Skattemyndigheten därigenomfördelenhar också denröstlängderna attav
upprättande allmänfolkbokföringen ochsamlat förfår ett avansvar

för de allmännaföra helamedröstlängd. Fördelarna över ansvaretatt
Enligt meningskattemyndigheterna således vårröstlängderna till är stora.

skattemyndigheten.röstlängdfrågor rättelsedärför prövasbör avavom
fråganprincipiella utgångspunkter hävdasvisserligen frånkanDet att om

för detmyndighetinte bör prövasrösträtt som ansvararav samma
emellertidinvändning måste vägasbakomliggande registret. Denna mot

innebär frågan rättelseadministrativa fördel detden stora omsom om
skattemyndigheten. Idagregisterförande myndigheten dvs.denprövas av

ovanligansvarsområdensådan uppdelning närtorde dessutom varaaven
hos Skattemyndig-prövningen läggsregisterfrågor.det gäller Genom att

Val-från länsstyrelserna 1978 årsheten saknar invändningarna mot
förfarandesådantbetydelse, avsnitt 7.2. Ettlagskommittés förslag se

finns i 26 §med detskulle dessutom synsättöverensstämma som
givits generelldär myndigheterförvaltningslagen 1986223 en

sina beslut.skyldighet i första hand själv rättaatt
för den allmänna röstlängden.Följande tidsschema bör gälla

förligga till grundUppgifterna i folkbokföringen den juli bör1per
röstlängden.uppgifterna i den allmänna

preliminära uppgifterna i dengrundval deRöstkort tas ut av
tillsammansden juli och sänds till väljarnaallmänna röstlängden l5per

information nödvändig.med den ärsom
fram till den 25 augustiVäljamas kontroll röstlängden sker somav

skall sista dag för begäran rättelse.omvara
fortlöpandei den preliminära röstlängden skerPrövning rättelse avav

Skattemyndigheten.
sambandefter hand.Uppdatering uppgifterna i röstlängden Igörsav

automatiskt dubblettröstkort.med uppdateringen skall väljaren ett
röstläng-den september ochpreliminära röstlängden låsesDen lper

röstlängd skall fram.exemplar varjeden Två tastas ut papper. av
vidärefter lokala valnämndema. Somdistribueras till deRöstlängderna

vissagenomförs försök iföreslår detredovisar i avsnitt 4.3.5 att
medium diskett.röstlängder elektronisktkommunervaldistrikt med

ifall via persondatorAvprickning längden skall i dessa kunnai göras
vallokalen.

felaktigt angivenbeträffandetill den 25 augusti skall rättelserFram
upptagits i röstlängd, kunna Närdvs. inte göras.rösträtt, att personen

flyttat tilldet gäller rättelser grund annatt.ex. ettatt personav en
fram till denna dag.rättelse också kunna skevaldistrikt skall sådanså en

detkvalifikationsdag för röstlängden. Närden juliDet är l ärsom
till grund för rättelseskall kunna liggagäller vilka omständigheter som

före den juliomständigheter ligger i tiden 1i röstlängden bör alla som
begärsför det gäller rättelserkunna ligga till grund rättelse. När som
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därför väljaren flyttat till kommun bör det krävas väljarenatt attannan
blivit folkbokförd i den kommunen före denna tidpunkt.nya

I överenstämmelse med vad f.n. gäller bör talan skattemyn-motsom
dighetens beslut angående rättelse föras endast i samband med besvär

val vidöver vilket beslutet har gällt. föreskriftenMotsvarande gäller att
sådan talan förs så skall endast bevis åberopats hos skattemyn-om som

digheten åberopas i valprövningsnämnden.
Den allmänna röstlängden skall liksom f.n. gälla från den septemberl

till den 31 augusti påföljande Vi harår. i vårt arbete låta deövervägt att
uppgifter finns i folkbokföringen dagar före30 ordinarie valdagsom en
ligga till grund den röstlängd skall gälla vid valet och att motsvaran-som
de tid skulle gälla vid val eller folkomröstningar inte sker iextra som
samband med ordinarie val. Väljarna skulle sedan ha möjlighet begäraatt
rättelse röstlängden fram till förevecka valet då längden skulle tasav en

eller diskett och distribueras till kommunerna. Medut ettpapper
sådant förslag skulle uppgifterna i den röstlängd kom till användningsom
i valet mycket aktuella, vilket naturligtvis fördel. Det förslagärvara en
vi lämnar sträcker sig inte långt.så Ett skäl till det röstläng-är attnu
derna kommer till användning inte bara vid riksdags-, landstings-
fullmäktige- och kommunfullmäktigeval och särskilda folkomröstningar.
De skall också kunna användas vid kyrkovalen och i andra val i kyrkans
regi. vilkenI utsträckning röstlängderna används vid den sistnämndasom

kyrkliga val emellertidär osäkert.typen av
Ett skäl till valt inte ha flytande kvalifikationsdagannat att att en

för den allmänna röstlängden den omorganisation inomär pågårsom
skatteförvaltningen det gäller ADB-ansvar ochnär ADB-utskrifter, se
avsnitt 4.2.2. Samtliga utskrifter inom skatteförvaltningen skall i fortsätt-
ningen ske från två utskriftcentraler. Därifrån får längdernastora
distribueras till samtliga kommuner. Kapaciteten hos dessa utskrift-
centraler mycket högreär den utskriftskapacitet tidigare funnits.än som
Det kan därför sikt blir praktiskt möjligt införa flytandeatt en
kvalifikationsdag. Med hänsyn till det fråga förändringäratt om en som

inte fulltännu genomfördär har valt inför valen inteår 1994 läggaatt
fram något förslag flytande kvalifikationsdag för de allmännaom
röstlängderna.

Med det förslag lägger fram kommer upprättande desom nu av
allmänna röstlängderna förenklas. Dessutom kommer samtliga väljareatt

flyttar i samband med skolterminens slut i röstlängdenatt tassom upp
för det valdistrikt dit de flyttat. Tidpunkten för granskning röstlängdenav
har bestämt till juli15 25 augusti. Utskrift längden därefterskallav-
göras den september. Väljarna1 kommer därför ha möjlighetatt attper
granska längden under relativt lång period. möjlighetDenna ären
väsentlig med hänsyn till den allmänna röstlängden exklusivtäratt ett
bevismedel för skall ha Enligt vår mening börrätt rösta.attvem som

emellertid fortlöpande det möjligtpröva flytta framärman attom
tidpunkten så den kommer ligga valdagen. dettanärmare Om äratt att
möjligt hänger med detta praktiskt möjligt för skattemyn-ärsamman om
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vadtidröstlängderna kortaredistribuera på änfram ochdigheterna att ta
möjligt börsig det blirföreslagit. Visar detvi har taatt uppmannu

därmedsambandlkvaliñkationsdagenflytta framfrågan nytt.attom
utskrifträttelse och förtid förfråganocksåbör ta avomuppman

längderna.

röstlängdensärskilda7.4.3 Den

förunderlättasökaDir. börtillåggsdirektiv 199249Enligt våra man
i principde årsig denanvända rösträttutlandssvenskama att somav

gällerförenkla reglerna detåtgärder närtillerkända. De nämns är attsom
utvidga möjligheternaellersärskilda röstlängdeni denbli attupptagenatt

brevröstningtillutvidga möjligheternabrevröstning. Frågantill attom
avsnittvi i 10.behandlar

väljaren i mycketförutsätteransökningsförfarandetnuvarandeDet att
röstlängden ochden särskildabli iansökergod tid attatt upptagenom

kanansökanformkrav. Ett kravuppfyller vissahan dessutom
egentligen haransöka någotuppfattas måsteatt som manomsom man

odemokratiskt. Flerauppfattar stötande,vilkettill mångarätt rent avsom
röstbe-skrivna i utlandethundratal väljare röstarär utan att varasom

förgäves-grund.denna Dettaogiltigförklarasrâttigade. Deras röster
principiellinte baraunderstryker problemet ärröstande natur.att av

sannoliktdetill de fråntasBristande information leder rösträttatt somen
utredaifrånVi har avståttfall uppenbarligen villhar och i utöva. attvart

kanenskilda fallutesluta det ikan inteförhållandena djupare, attmen
upprepade val förgävesröstat.vidsigröra personer somom

röstlängdensärskildagäller denförenkla förfarandet detEtt närsätt att
Svensk medborgareansökningsförfarandet.helt slopaatt somvore

särskildaöverföras till deni stället automatisktavflyttar landet skulleur
med hjälpbyggasskulle i fall kunnaröstlängden. Denna så avupp

folkbok-finns ireferensregisterdetoch sompersonnummer
föringssystemet.

denförs tillflyttat från landetalla överrenodlat därEtt system som
sådannackdelar. Enemellertid leda till vissaskulleröstlängdensärskilda

praktiskaomfångsrika. Denbli mycketskulleröstlängdernaår att
försvåras.röstlängder skullehanteringen dessaav

definns iuppgiftervilkasvårighet har medgöraEn att somannan
[de registerfolkbokföringssystemet.gamlafinns i detpersonregister som

väljarenvilken församlinguppgiftentill 1985 kanfördes fram år omsom
kansådana väljareAntaletutvandrade osäker.tillhörde då han vara
tillfall intei dessakan avgöratill omkring 50.000. Manuppskattas

medharproblem göraskall höra. Ettvalkrets väljarenvilken attannat
antaldödsfall. Ettandra länder inte stortrapporteraratt sompersoner

skulleantalröstlängden. Dettaikvaravlidit skulle komma ståatt
inaktuella ocksåbliröstlängdernaskullesuccessivt öka. Dessutom ettav

grundbyterutflyttadeskäl. denOm t.ex.annat avnamn,personen
medinte överensstämmauppgiftenäktenskap, kommer attnamnom
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uppgiften i längden. Genom uppgifterna väljaren och hans adressatt om
inte kan hållas aktuella inom för den särskilda röstlängdenramen
kommer det inte heller finnas förutsättningar för skicka röstkort tillatt att
dem finns i demia. Detsamma gäller andra utskickupptagnasom som

information röstningen idag sänds direkt till väljaren.t.ex. om som
RSV har 1992-05-14 i förstudie kostnaderna för utvecklingen av av

framtida ADB-stöd för valadministrationen, bakgrund dessamot av
svårigheter föreslagit från utlandssvenskröst skall uppfattasatt en en

ansökan bli i den särskilda röstlängden ochatt upptagensom en attom
ansökan därom skulle kunna ske omedelbart före valdagen. RSV skulle
enligt förslaget registrera för upptagande i den särskildapersonen
röstlängden och därefter distribuera tillrösterna valnämnd. Enligtresp.
förslaget skulle också kunna i den särskilda röstläng-tasen person upp
den han eller hon begär röstkort. Om utlandssvenskenatt ettom
befinner sig här i landet och vill rösta måste han nämligen haposten

röstkort.ett
RSV påpekar förslaget förutsätter reglerna brevröstningatt att om

ändras så det inte krävs röstkort vid denna röstning. I stället skulleatt
dessa sändas inröster centralt till RSV, efter kontroll vilketsom av
valdistrikt hör till, distribuerarrösten tillrösten kommunalaresp.
valnämnd. Angående våra överväganden röstkort vid brevröstningom se
avsnitt 10.2.4.

Det föreslagitRSV har fördelar. Det blir enklaresystem förstorasom
den utlandssvensk vill rösta. En allvarlig nackdel emellertidärsom att
hanteringen utlandsröstema och därigenom upprättandet röstläng-av av
den kommer ligga under period då valförberedelserna kanatt en vara
mycket intensiva. Denna nackdel skall dock inte överdrivas. RSV har
redan idag omfattande arbete med utlandsröstemaett attgenom
distributionen till valnämnderna utlandsröstema sker via RSV.av

Det finns emellertid också vissa andra administrativa nackdelar med
det förslag RSV lämnat. Utlandsrösterna levereras i utsträck-som stor
ning under den sista veckan före valet. Vid de valen komsenaste ett stort
antal utlandsröster till RSV först under lördagen före valdagen. Antalet
utlandsröster visserligenär relativt litet antalet förväntas öka medmen

Ävenhänsyn till ökande internationellt utbyte tjänster.ett medav en
föreskrift skallrösterna RSV tillhanda torsdagen föreattom senastvara
valdagen kommer sannolikt upprättandet och distribution de särskildaav
röstlängderna behöva ske under tidspress. Den allvarligasteatt stor
invändningen dockär samtliga röster kommer föratt till RSVsentsom
skulle bli ogiltigförklarade.

Ett i stället bygger den särskildasystem röstlängden skallattsom
fram med hjälp de registertas finns inom folkbokföringssystemetav som

och där väljaren automatiskt i den särskilda röstlängden hartas upp
enligt vår mening principiella fördelar. När det gäller den allmännastora
röstlängden bygger den uppgifter finns i folkbokföringen. Någotsom
ansökningsförfarande finns inte. Vi föreslår dessutom det särskildaatt
granskningsförfarandet detnär gäller den allmänna röstlängden skall tas
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mening,bon. Framtagande den särskilda röstlängden bör, enligt vårav
för den allmännaså långt möjligt bringas i samklang med vad gällersom

röstlängden. ansöka bli i denEtt krav måsteatt att upptagenman om
detsärskilda röstlängden, ansökningsförfarandetäven tunnas utom
börföreslagit, leder inte till sådan samklang. Mansätt RSVsom en

därför inte fimis meddet bemästra de nackdelarpröva går ettattom som
automatiskt system.

omfångsrik börFör inte den särskilda röstlängden skall bli alltföratt
framställer första enligt detden längden skall gällanär nyaman man som

begränsa det väljare i registret.antal skall Ett sättsystemet tassom upp
denna begränsning från uppgifter finns idå degöra är utgåatt att som

den nuvarande särskilda röstlängden. uppgifter bör kompletterasDessa
med uppgifter väljare varit i särskilda röstlängdendenupptagnaom som
vid tidigare val fortfarande för med ioch uppfyller kraven att tassom
längden. förstaDen särskilda röstlängden bör dessutomupprättassom
kompletteras folk-med uppgifter de svenska medborgare varitom som
bokförda här fram juliutvandrat från viss tidpunkt till den lmen som en
det den första skallår röstlängden i längdenFörupprättas. tasatt upp

dessutom fyllt eller fylla det röstlängden gäller.år årartonpersonen
efterUppdatering registret för den särskilda röstlängden bör skeav

hand så de svenska medborgare varit folkbokförda här ochatt somsom
utvandrar automatiskt röstlängden.i registret för den särskildatas upp
Uppdatering skall också ske med uppfyllt eller kommer attpersoner som
uppfylla ålderskraven.

Frågan vilken tidpunkt skall avgörande förom vem somsom vara
skall hållai längden hänger med skall kunnahurtas upp samman man
registret aktuellt det innehållaså inte kommeratt att personer som
avlidit. Vi återkommer till denna fråga senare.

ochSom RSV påpekat det avliditsvårt redaär att att en person
avföra honom längden. därför enkeltDen bör kunnasättett rensasur
från inaktuella uppgifter. inteEtt föreskriva densätt är att att som
deltagit i de föregående strykasnågot ordinarie valen skallnärmasttreav

längden. Motsvarande tillämpas i UppgiftenNorge.system attur en
bör då kunna registreras medcentralt RSV i sambandröstatperson av

och distribueras inför valdagen. bakgrundrösterna Motatt attsorteras av
inom RSV förklarat sig kunna hantera registrering inkomnaman av

och utskriftröster upprättande, och distribution röstlängder underav
denna tid regi-torde det fullt genomförbart dennabara hanteraattvara
strering. Registreringen skulle i och för sig kunna undergöras senareen
tidpunkt det förefaller ineffektivt.men

När det sedan gäller problemet uppgiften kanatt namnom en persons
bli inaktuell kanså enligt mening tillvår hantera detta. Med hänsynman
vårt utvecklade i samtligatorde såpersonnummersystem gottman som
fall kunna lämnatavgöra rösten.vem som

När det gäller de svårigheter hänger med det saknasattsom samman
underlag för redovisa vissa väljare lösasvalkrets så kan deträttatt

dessa väljare visssärskilt beslut placeras iatt ettgenom genom en
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valkrets i det län varifrån flyttade. problem blir aktuellt försthan Detta
bestämmer utvandrat före 1985 skallatt tasom man upppersoner som

den särskilda särskildaröstlängd första dengångenupprättassom som
röstlängden i Uppgifter valkretsautomatisktupprättas ett system. om
finns nämligen för alla utvandrat efter år 1985.som

När det gäller kvar i den särskilda röstlängden föreslårrätten ståatt
vi där den inte sin vid denågotutövat rösträttett system senasteavsom

valen skall avföras längden. överenståmmelse med börI dettatre ur man
fram den första automatiska röstlängden bestämmanär tarman

tidpunkten motsvarande de reglerna införs denOm lsätt. nya per
januari 1994 bör alla myndiga svenska medborgare varit folk-så som
bokförda i landet och efter den januari 1985någon gång utvandrat l tas

i den särskilda röstlängden. Uppgifterna bör dessutom kompletterasupp
med varit i de särskilda röstlängder gällt förupptagnapersoner som som
de ordinarie valåren. Självfallet skall den finnstre senaste som numera
i registret för den allmänna förröstlängden inte med i registret dentas
särskilda röstlängden.

framgåttSom kräver sini helhet byggerett system attovan som
skall registreraRSV för därefter den särskildarösterna upprättaatt

Ävenröstlängden viss administration hos automatisktRSV. etten
verkande enligt den modell skisserat kräver relativtsystem som en
omfattande administration hos RSV. Båda har dock densystemen
fördelen får mindre administration hos under valåretsRSVatt man en
första månader. De innebär också båda underlättar för utlands-att man
svenskarna sin Hanteringen och kontrollen inkomnautöva rösträtt.att av

befintligaröster register under den period då röstmottagningen pågårmot
blir i lika med reellt byggerstort sett ett system sett ettsom an-
sökningsförfarande modell med frånRSVs och utgårett systemav som

automatiskt Skillnaden framför allt principiell Ettärett system. natur.av
ansökningsñrfarande det gäller den särskilda röstlängden stridernär mot
vårt det gäller den allmänna röstlängden innebär densynsätt när attsom
skall fram bakgrund register finnsde medborgarna.övertas mot av som
I automatiskt blir risken för väljaren blir underkändröstett system att
grund hans kommer för betydlit mindre. Endast den interöstatt sentav
redan finns i röstlängden denriskerar då hans blir ogiltigröstatt
grunden inte finnshan i röstlängden.att

Med de register finns folkbokföringssystemeti dag inom detärsom
möjligt fram det underlag behövs för automatiskt framställaatt ta attsom

särskild röstlängd. ändring det referens-En det gäller centralanären
registret blir dock nödvändig. centrala referensregistret inomDet
folkbokföringssystemet får enligt folk-7 § lagen 19901536 om
bokföringsregister innehålla uppgifter eller har varitärpersonerom som
folkbokförda i landet tilldelatseller l detsom annars personnummer.
centrala registret finns därför uppgifter alla finns i ettom personer som
lokalt folkbokföringsregister också alla avregistreratsmen personer som
från sådant register. I det centrala referensregistret fårett anges

och, avregistrerad från lokaltär ettpersonnummer, namn om personen
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uppgift vilken avregistrerats. refe-register, grund lom personen
får finnas från lokalt registerrensregistret det också upplysning vilket

uppgifterna hämtats. Till skillnad från lokala folkbokföringsregi-detsom
får det centrala referensregistret däremot inte innehålla uppgiftstret om

medborgarskap.
det skall framställa röstlängdFör möjligt särskild påatt attvara en

grundval det centrala referensregistret innehållamåste detta registerav
uppgift svenskt medborgarskap. sådan uppgift skulle inte baraEnom

det möjligt fram den särskilda röstlängdengöra sättatt ta samma som
den allmänna röstlängden. skulleDet också det möjligt kontrolle-göra att

uppgift lämnas svensk medborgare. Det kanärattra en som en person
här fullständig kontroll detta inte möjlig idag. Inämnas äratt en av
stället det uppgifterna i den särskildaså röstlängden bygger påär att att
den ansökt i längden heder och intygatpåatt tas samvetesom om upp

han svensk medborgare. Vad däremot kan kontrollerasär äratt attsom
folkbokfördvarit här.personen

Uppgift medborgarskap kan uppgift offentligakänslig iom vara en
dataregister. Med stöd offentlighetsprincipen kan främmande maktav
skaffa sig tillgång till uppgifter flytt till Sverige för attom personer som
undgå förföljelse eller här bedriver politisk verksamhet ogillassom som
i det landet. Med hänsyn till de allvarliga missbruk dessamen av
uppgifter kan vålla den enskilda, finns det till återhållsamhetstarka skäl
med uppgifter medborgarskap i allmänna register. Riskerna tordeom
dock främst hänga med förekomsten uppgifter utländsktsamman av om
medborgarskap. uppgiftEn inte svenskär ärattom en person resp.
medborgare kan knappast missbrukas detpå Dettasätt sagtsom ovan.
gäller särskilt uppgiften gäller demindre t.ex.om en grupp personer,

avtlyttat till utlandet och därför avregistreras i det lokala folk-som
bokföringsregistret.

Vi föreslår den särskilda röstlängden skall framställas med stödatt
innehållet i det centrala referensregistret. möjligtFör dettagöraattav

bör det centrala referensregistret också innehålla uppgift svensktom
medborgarskap. Eftersom ändamålet med uppgiften skalldetär att vara
möjligt framställa den särskilda röstlängden finns det inget behovatt av

ha denna uppgift för andra dem avregistrerats frånänatt personer som
lokalt folkbokföringsregister grund utflyttning till utlandet.ett av
Vår utgångspunkt det gäller den särskilda röstlängden alltsånär är att

upprättande den längden långt möjligt medså skall överensstämmaav
upprättande den allmänna röstlängden. det gäller granskning ochNärav
rättelse den allmänna röstlängden ifrån väljaren skallså utgår attav
granska uppgifterna bakgrund de uppgifter finns röst-mot av som
kortet. sådantl register finns inte adressuppgifter.några aktuella Förett
de väljare finns i den särskilda röstlängden kan därför inteupptagnasom
något röstkort skickas automatiskt.ut

Vi ifrånutgår den särskilda röstlängden skall finnas tillgänglig föratt
granskning den allmänna röstlängden. praktiskasätt Desamma som
möjligheterna för utlandssvenskarnas granska längden terminalatt mot
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blir dock i realiteten begränsade; de befinner sig inte i landet. Detta
förhållande får röstkort sig tillsänt lederoch de inte kommer någotatt att
till för röstlängdenrättelse den särskilda måsteatt systemet anpassas.av

röstlängden börinte tagits i den särskildaEn person som upp
skriftligen undvikandekunna begära i längden. Tillatt tas avupp
rättsförluster från uppfattasbör avgivits utlandetrösten som som en
sådan begäran lämnat inte finns med i längden.röstenom personen som

väljarenUnder förutsättning kriterierna i övrigt uppfyllda skallär tasatt
med röstlängden. eller skriftliga begäran blii Rösten den attom

i röstlängden bör i fall komma i god tid deså såupptagen att
ändringar krävs i röstlängden skall kunna före valdagen. Engörassom

föresådan begäran bör därför kunna till och med torsdagengöras
valdagen. utlandsmyndigheternaDetta kräver i sin måstetur att

skicka utlandsrösterna tidigare skede vadtill RSV i änatt ettuppmanas
fallet. tidigare anmärkt det emellertid inte ovanligtSomär ärsom nu

före Tillutlandsrösterna kommer till RSV under lördagen valdagen.att
skillnad denvad gäller enligt förslag det gällerRSVs närmot som
särskilda samtligaröstlängden leder förslag inte tillvårt rösteratt som
kommer efter endastin torsdagen före valdagen blir ogiltiga; rösterna
från de inte finns i den särskilda röstlängden kommerredan med attsom
bli ogiltiga de kommer in efter sagda tidpunkt.om

automatiskt fördelen administrationenEtt har också densystem att
kring minskar.den särskilda röstlängden utlandssvenskarnasoch röster
För mottagning ansökningar haftoch registrering har RSV tvåav

anställda månader vilketunderextra motsvararpersoner ca sex en
kostnad in.250.000 kr. kostnad skulle kunna DetDennaav sparas
automatiska förutsätter dock den centrala valmyndighetensystemet att
distribuerar inkomna utlandsröster. kontroll och distributionDenna av
inkomna sker medkan emellertid den kontrollröster sägas motsvara som

inuvarande system.
fram,förslag brevröstningen generell lägger inteNågot göraatt se

kunnaavsnitt röstmottagning också kommer10. Genom attatt ge-
fall det gällernomföras vid utlandsmyndigheterna i Tyskland, i närvart

ordinarie brevrösterval under valår, det därför sannolikt antaletär att
minskar. ordinarie utlands-Motsvarande ökning torde uppkomma av

Eftersom inom inte kommerdet för automatisktröster. systemettramen
skicka i den särskildaröstkort till dem äratt att upptagnasom

röstlängden, avsnitt vid röstningen vid utlands-7.4.4, kommerse man
myndigheterna för väljaren. dessaadresskort Innan rösterupprättaatt
distribueras valnämndtill valnämnderna bör uppgifterna mottagandeom
kontrolleras frånBeträffande väljare brevröstaRSV. de attav som avser
Schweiz skall får därför beställadet krävas han bifogar röstkort. Hanatt

sådant. avsnittSe 102.4.ett
Även detdet för den särskilda röstlängden kräver attsystemetnya

finns viss hos i fall under de sista veckornapersonal RSV,extra vart tre
före valdagen.
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utlandssvenskartillSärskilt röstkort7.4.4 om

uppgifter detöverförda ärautomatisktmed mednackdel attEn ett system
finnstill demröstkortautomatiskt distribuerablir möjligtinte att som

detmedhängersärskilda röstlängden. Dettai den attupptagna samman
väljaresamtligaadressuppgifter föraktuellafinnas säkra,inte kommer att

inte kanemellertid detlängden. Fråganden ärfinns upptagna omsom
i formserviceutlandssvenskamamöjligheterfinnas andra att avge

harmöjligt göradettaröstmottagningen. Om ärdirektinfonnation attom
fall föradressuppgifteri störretilltillgångkanmed ettvartmanom

förtill grundskall liggadet registerdessa väljare. Iantal somav
uppgifterregistreramöjlighetfall finnasdet iröstlängden bör attvart om

adressuppgifter kaninhämtaväljarens adress. Ett tasätt attt.ex.att vara
förs bl.a.Register överförs RSV.andra registerdessa avsomur

kansvensk folkpension. Ett sättuppbär attannat varapersoner som
ellerröstkortväljaren begärregistrerasadressuppgiften att annarsom

Även möjligheterandraSkattemyndigheten eller RSV.medkontakttar
förtidsröstninganvänds vidde fönsterkuvertkan finnas. Så kan som

han såskallväljarens adressförförses med attutrymme omanges
detbörkostnadsaspektematilloch med hänsynpraktiska skälönskar. Av

dettaför justfönsterkuvertsärskildatillskapas någradäremot inte
kanundersöka detändamål. bör ligga RSV närmareDe att varaom

medröstlängdensärskildauppgifterna i denmöjligt kompletteraatt
fallimöjligt bör sådettai utlandet. Om äruppgifter väljarnas adressom

tillsänd.sigvaletinfonnationdirektadresseradväljare kunnadessa om
infonnatio-sändaskulle kunnainte möjligtVisar det sig detta äratt man

dessaländer harvissautlandsmyndigheterna. lde svenskagenomnen
ifinnssvenskarinformation degodmyndigheter nämligen somom

informationenadressuppgifter skulleutlandsmyndigheten harlandet. Om
den myndigheten.kunna sändas ut av

interöstlängdensärskildafinns i denproblemet deDet att som
vid utlands-röstningdet gällerkanautomatiskt får röstkort närman,

röstningformvid denna upprättarmyndigheter, lösa att avgenom man
antecknasadresskortsådantför varje väl jare. Påsärskilt adresskort ettett

uppgifter kandessaoch Genomväljarensbl.a. personnummer.namn
till valkrets.därefter hänföra rösten rättman

bifogarväljarenbrevröstning förutsätternuvarande reglernaDe attom
kvar ocksåfinnaskrav börbrevröstningsförsändelsen. Dettasitt röstkorti

avsnitt 10.2.4ifrågabehandlar denna närmarefortsättningen. Vii
röstlängden kommersärskildaför dendet inte inom attOm ramen

finns däri kantill demaktuella adresserregister medfinnas manett som
Sådandirekt till dem.röstningeninformationheller sändainte om

tillf.n.inför valårdistribuerasansökningsblanketterinformation och ett
för mellan-gälltröstlängdsärskildai denfinnsdem upptagna somsom

in-sänds ocksåskickasröstkortensamband medvalsåren. I utatt
särskildaoch röstmottag-utlandsmyndigheterformation vid vilkaom
emellertid inteskall över-ske. Manningsställen röstning kommer att
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skatta denna nackdel. Dels sänder RSV denna information också till
resebyråer, företag med anställda i utlandet, organisationer harsom
kontakter med svenska medborgare i utlandet Dels inteår hellerm.m.
med det nuvarande med ansökningsförfarande de adressupp-systemet
gifter finns hos RSV helt aktuella. Av de omkring 20.000 för-som
sändelser RSV distribuerar inför valår kommer 1.000som ett ca
försändelser i obeställbara. Förklaringen tillretur detta är desom att
uppgifter finns i de flesta fall år år gamla.som tre

En konsekvens automatiskt kan bli informationett systemav att om
röstningen och röstmottagningen i sin helhet måste de svenskaom genom
utlandsmyndigheterna, annonsering i tidningar med spridninggenom
utomlands eller organisationer har kontakter med svenskagenom som

Ävenmedborgare i utlandet. form informationsspridning kanannan av
naturligtvis tänkas, särskilt inför omläggning till medett annat systemen
den särskilda röstlängden. Rent allmänt torde dock behovet in-av
formation minska avsevärt det komplicerade ansökningförfarandetom tas
bort. röstningAtt kan ske vid de svenska utlandsmyndighetema torde i
de flesta fall känt de svenskar vistas utomlands. I sambandvara av som
med ansökningsförfarandet till denatt särskilda röstlängden bort fårtas

dock räkna med informationsinsats.störreman en
Om utlandssvensken kommer befinna sig i landet under den tid dåatt

röstmottagning sker och han vill rösta eller använda sigpostenom av
den möjligheten i vallokalrösta i kommunatt måste hannya en en annan
ha röstkort. Han bör då kunnaett ansöka detta hos Skattemyndig-om
hetens lokala skattekontor. I överenstämmelse med vad redan gällersom
bör Ävenhan kunna göra det dagen före valdagen. densenast som avser

brevrösta måsteatt använda sig röstkort. När det gäller brevröstningav
får kravet röstkort i fortsättningenäven kompensera någonatt
identitetskontroll inte kan vidgöras denna röstning, avsnitttyp av se
102.4.
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8 Röstning valsedelsförsändelsemed

1 Gällande rätt

Huvudregeln vid röstning förväljaren varje val lägger in sinär att
valsedel i valkuvert och lämnar till valförrättarenkuverten ellerett

Röstning kan också ske bud eller, förröstmottagaren. dengenom som
gift, make.är genom
Om väljaren grund sjukdom, rörelsehinder eller hög ålder inteav

kan inställa sig i vallokalen för det valdistrikt han idär är upptagen
röstlängden, får han fårbud. Bud den fylltrösta 18 årgenom vara som
och väljarens barn, barnbarn, far,är eller syskon eller hanssom mor
vårdare.

Vid röstning bud, väljarens släkting eller vårdare,ärettgenom som
skall väljaren själv lägga in sin valsedel i innerkuven. I närvaroett av

vittne och budet skall han innerkuvertet i förlägga ytterkuvertett ettner
valsedelsförsändelse och klistra igen kuvertet. Väljaren skall sedan
heder och intyga ordning valsedelsförsändelsenhan ställt isamvete att
detta Han skall dessutom intyga han förhindrad inställasätt. varitatt att
sig personligen i vallokalen. Budet och vittnet skall intyga väljarenatt
själv har undertecknat denna försäkran förhindradoch väljaren varitatt

inställa sig i vallokalen grund angivna skäl. Vittnet skall ocksåatt av
ha fyllt Väljarens18 år. make eller barn eller barn får intemakens vara
vittne. Budet får inte samtidigt vittne. Röstning bud kan igörasvara
vallokalen, vid poströstning och röstning vid utlandsmyndighet.

Vid röstning make skall valsedelsförsändelsen ställas i ordninggenom
vid röstning bud med det undantagetsätt attsamma som genom

maken inte behöver närvarande väljaren i ordning för-när görvara
sändelsen Vidoch han skall inte heller skall skriva ytterkuvertet.
röstning make finns väljaren inte behöverockså den skillnaden attgenom

valsedelsför-förhindrad personligen inställa sigi vallokalen. Enattvara
sändelse make kan lämnas i vallokalen, och hospostengenom

fartyg.utlandsmyndighet. kan dessutom lämnas vid röstningDen
Väljare får valsedelnbetjänas lantbrevbärare lämna genomsom av

denne. Valsedelsförsändelsen skall i fall ställas i ordning iså närvaro av
närvarandevittnet skallkrav lantbrevbärarennågot att varamen

samtidigt finns får vittne, skallinte. Lantbrevbäraren inte vara men
väljaren.ytterkuvertet intyga han tagit försändelsenatt emot av

finns den skallDet således skillnader det gäller kravetnär att som
ianvändas bud försändelsenockså skall närvarande när görssom vara
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valsedelsför-iordning. Men reglerna olika också det gällerär när var
sändelsen får Valsedelsförsändelse make kantas emot. tas emotgenom

samtliga ställen där röstning kan ske, dvs. utlands-hosposten,
myndighet, fartyg och i vallokal. Valsedelsförsändelse lämnassom av

släkting eller vårdare kan röstmottagningsställenallatas emotannan
fartyg. Valsedelsförsändelser lantbrevbärare kanutom tas emotsom av

endast lämnas det postkontor till vilket hanpå hör.
RSV har vid 1991 års val genomfört undersökning i kommuner15en

det gäller budröstningens omfattningnär och hur valsedelsför-många
såndelser lämnats make, anhörig, vårdare eller lantbrevbârare.som av
I dessa kommuner har ytterkuverten för valsedelsförsändelser ochsparats
därefter undersökts hos RSV. Resultatet denna undersökning redovisasav
i avsnitt 8.1.2

1 Bakgrund

Före den januari kundel 1966 röstning personlig inställelse iutan
vallokalen ske endast makeså röstade andra maken.sätt att en genom
Det inte fråga fullmaktsröstning den andre makens uppgiftutanvar om
inskränkte sig till Överbringa tillsluten valsedelsförsändelseatt en som
den röstande maken själv hade ställt i ordning. sittI betänkande SOU
196120 Vissa frågor rörande allmänna val, behandlade 1955 års
Valutredning frågan sjukas, invaliders och åldringars deltagande iom
val. Utredningen lade fram alternativa förslag.två Det förslagetena
innebar med ambulerande röstmottagning och det andraett system ett

med valsedelsförsändelse. Ambulerande röstmottagning skullesystem
enligt förslaget förutsätta väljaren förvägi fått dettarätt röstaatt att
sätt. Han skulle därefter meddelande vid vilken tid de ambulerandeom

skulleröstmottagarna besöka honom. Rätten valsedelsför-röstaatt genom
sändelse skulle enligt vad utredningen tänkte sig tillkomma endast sådan
sjuka och gamla, vilka grund sjukdom eller ålder helt ståndav var ur

personligen infinna sig vid valförrättningen. Prövningenatt av om
väljaren hade använda sigrätt valsedelsförsändelse skulle avgörasatt av

väljaren intygade han grund sjukdom eller ålderatt attgenom av var
förhindrad inställa sig personligen. Når det gällde anordnandeatt av
valsedelsförsändelse framhöll utredningen gamla och sjuka skulleatt om
tillåtas valsedelsförsändelserösta äktasättatt genom samma som
makar skulle risken för obehörig påverkan Därför föreslogöka.
utredningen till vittne skulle anlitas endast med särskildaatt personer
kvalifikationer och med sådan auktoritet deras blotta vidnärvaroatt
anordnandet valsedelsförsändelsen skulle garantiutgöra motav en
missbruk. Som vittne tänkte sig utredningen nämndeman, lands- elleratt
stadsfiskal. sjukhusläkare, provinsialläkare, distriktssköterska eller av
Valnämnden förordnad skulle fungera. I sådant vittnes närvaroettperson
skulle väljaren lägga det i förväg iordningställda innerkuvertet i ettner
ytterkuvert varefter vittnet skulle intyga väljaren egenhändigt hadeatt
skrivit under intyget fanns ytterkuvertet.på Själva avlämnandetsom av
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ombesörjasutredningen kunnadärefter enligtskullevalsedelsförsändelsen
196354SOUbetänkandetväljaren Iutsåg.myndigeden sompersonav

medden uppfattningenutredningen tillkomvalfrågor att systemetNågra
underlätta för dengälldedetföredravalsedelsförsändelse när attattvar

valsedelsförsändelse förmedväljarkategorin Systemetaktuella rösta.att
möjligt tillansluta såutredningen näraborde enligtkategoridenna som

avvikelsersådanaäktamakeförsändelse. Endastreglerna som varom
speciellalldelesgällerdet härmotiveradedirekt att avgruppenav

Riskeninföras.valsäkerhetsskäl skullebetingadesellerväljare avsom
enligtmissbrukades kundevalsedelsförsändelsemedför systemetatt

ochskulle hederväljareneliminerasutredningen samveteattgenom
valsedelsför-föruppfyllde villkoren röstahanintyga attatt genom

Utredningen höllbekräftades vittne.försäkrandennasändelse och att av
kvalificerat slag.visstskullevittnetfast viddock inte längre att avvara

vittnenframhöll, tvåvad utredningenenligtbordeDäremot vara
valsedelsförsändelse. Detsinställde i ordningväljarennärvarande när

vårdare.eller dennestill väljarensläktingskullevittnet näraenvaraena
äktamakeför-vittnekrav påuppfyllavittnet skallandraDet somsamma

sändelse.
statsråd bl.a.föredragandeanförde1965106 35I s.prop.

valsedels-avlämnabehörighetenföreslagit,harValutredningen attatt
tillkommaväljare börlikställdaoch därmedförsändelse från sjuka

väljaren ellersläktskapsförhållande till äri visstendast den stårsom
migkan jag anslutaremissorganmed flertaletlikhetdennes vårdare. 1

nämligendetvalsäkerhetssynpunkt ärförslag. Urtill detta av
valsedelsförsändelsenavlämnaskalldenbetydelse äga attatt som

väl ochväljarenkännakankategoritillhör antagaspersoner somen
deväljaren Kretsenockså står nära.i allmänhet sompersonerav

inge dennesskallmed väljaren ägasläktskapgrundenbart å av
denförslag bestämts så,utredningenshar ivalsede sförsändelse att

i dennasyskon.föräldrar och Avenbarnbarn,väljarens barn,omfattar
tillstyrks ellerhärutinnanförslag,utredningensjag godtadel kan som

remissomgångenUnderflertalet remissorgan.erinranlämnas utan av
väljarensicke ocksåifrågasätts,från hållvisserligen någothar om

personkrets.ifrågavarandetillhörasin egenskapi dennamake borde
ringa. Omdock betecknaspraktiska behovet härav måsteDet som
inställa sigicke kaneller dyliktsjukdomgrundväljare, avsom

möjlighetgift, finnesvalförrättningen,personligen vid är att
för äktavalsedelsförsändelseinstitutetenklaredetbegagna något

valsedels-föreslagnaanvända detdylik väljare likvälSkullemake. nu
denallmänhetsituationen itordeförsändelseinstitutet, attvara

behörigvårdareväljarens äri egenskapmake ändåväljarens attav
såsomvårdarebegreppet möter,försändelsen. Vad angåravlämna

önskvärdmedsvårigheterremissbehandlingen, vissaframgått under att
sitt yrkerundpådetta begrepp. Denstringens bestämma avsom eåer invalidiseradeålderstignasjuka,skötselnomhänderhar av

valsedelsförsändelseravlämnabehörigbör naturligen attvaraersoner
hans vård. Såsomunderi den de stårsådana månrån personer,

vårdpersonal,såvälgäller dettaremissvar ekat,socialstyrelseni sitt
ärinrättningar,anställd vid olika vårär personer somsomsom

ellerraktiserande läkareprivatvården,i denverksamma öppna t.ex.
fråga ickeNär ärknutensociala hemhjälpentill den ompersona .
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yrkesmässig vårdare, torde kravet böra upprätthållas vederbörandeatt
skilda tin lämnar väljaren bistånd icke heltär obetydligl ett som aveller tillfál karaktär.

Med anledning förslag från RSV liberalisering reglernaav om en av om
valsedelsförsändelser anförde departementschefen i 197527 3lfprop. s.
följande.

Mot denna bakgrund skall jag först riksskatteverkets förslagta tilluppliberalisering bestämmelserna förrätt sjuka, rörelsehindradeav om
och gamla rösta bud. Förslagenatt innebär väljarengenom att sombud skall anlita han vill inte f.n. endast anförvantnäravem som-eller vårdare och bara vittne, däremot inteatt budet,ett behöver-närvarande väljarennär ställer i ordning valsedelsförsändelsen.vara
För del har ag inte blivit övert gad läm lighetenegen deuppmjullcmngarnanuvarandeom Bet avföreslagna i reglering. bör hållas i
minnet här har medatt göra kategori väljareatt typisktVl en som,kan ha särskilt svårtsett, stå påtryckningar frånatt sinemot om-givning. Jag vill visserligen inte bestrida det kan finnas situationeratt
där väljarens röstintegntet skulle bättre skyddad med denvara avriksskatteverket föreslagna ordnin än med den gällande. Deten nukan inte heller förnekas möjlig kontrolleraatt deneterna att att somuppträder bud hör till den vallagen f.n. angivna kretsensom av avnärstående begränsade.är Genomsnittligt liggerpersoner detsett
emellertid enligt min menin betydelsefull aranti i föreskriftenen attendast den kan väljarennna ochantas knutensom medvaralojalitetsband till honom eller henne får anlitas bud. Jagsom anserockså kravet budet skallatt att närvarande samtidigt medvaravittnet bildar god spärr obehöriga påtrycknin frånmot mindreen arnogräknade röstvärvare. Jag vill erinra bestämmelserattom nuvaran ebudröstning för sjuka, åldringar och invaliderom resultatet ettvar avsärskilt utredningsarbete och ingående överväganden. de skälAv somjag har anfört kan inte tillst rka långtgåendeså ändringar inu riisskatteverkletgällande reglering har föreslagit.som

8.1.2 Omfattningen röstning med valsedelsförsändelseav
vid valen år 1991

Ytterkuverten för valsedelsförsändelser skall inte För attsparas. ge enbild hur omfattande denna form röstningav är, samlades i tio kommu-av
samtliga ytterkuvert under valenner år 1991. De kommuner deltogsom

i.dem1aundersökning Nordanstig, Göteborg, Trollhättan,var Sollefteå,
Asele, Hammarö, Smedjebacken, Svedala, Lund och Mjölby. Antalet
valsedelsförsändelseri dessa kommuner omkring 6000. Av dessavar var88 % bud- eller lantbrevbärarröster och 12 % make-röster. detAv totala
antalet valsedelsförsändelser i dessa kommuner underkändes 2,5 %.
Andelen röster lämnats i valsedelsförsändelsersom %1,3 totalavar av
antalet avgivna röster. Om underlaget är representativt för landet skulle
det innebära det lämnadesatt omkring 72.300 valsedelsförsändelser i
landet. Med reservation för det kan finnas vissatt osäkerhet detnären
gäller undersökningens resultat kan antalet röster avgivits medsom
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omkringunderkänts uppskattas till 1.800valsedelsförsändelse men som
stycken.

vilka skäl valsedelsför-län har vid val undersöktsI åtta samma av
valsedelsförsändelser iunderkänts. Antalet underkändasändelser var

försändelserhälften 56 % dessadessa län 665 stycken. Mer än av
fel datering saknades ellergrund formellaunderkändes att varsomav

föreller underskrift eller bevittning saknades. Andra skälfelaktig, att
förväljaren flera innerkuvert valunderkännande använtatt sammavar

%%, lagt valsedel i och innerkuvert 2118 än ett sammamer en
direkt i ytterkuvertet %.valkuven eller lagt valsedlar 3använtresp.

för8.2 till ändringar reglernaFörslag röst-av

ning valsedelsförsändelsemed

motionärerna, Bertil Fiskesjö m.flriksdagsmotionen l98990K70l harI
begreppet vårdarehemställt reglerna budröstning ändras såc, attatt om

valsedelsförsändelsedefinieras i lagtexten och den avlämnaratt som
i vilket vårdnadsförhållande hanbudet i egenskap vårdare skallav ange

definierastill väljaren. Enligt motionen bör vårdare denstår som som
likartat väljaren vårdyrkesmässigt eller därmedpå sättett merager av

varaktigt slag.
möjligheten till budröstningMotionärerna förklarar de ärattatt anser

tillämpningen har, enligt motionärerna,värde. Brister istortav
fall. haremellertid föranlett kritik i många Frågan prövatsrätt av

enligti antal ärenden. Nuvarande ordningValprövningsnämnden ärett
invändningsfri; otillbörlig påverkan har uppdagats ochmotionärerna inte

tilli fall fått anledning problemnågot har valet Engöras attom.
gällandemissbruk inte kan uteslutas det iuppkommer och är attatt

ellerbestämmelser skall vårdareinte närmare anses somanges vem som
institutet omyndighets-hur vårdnadsförhållandet skall styrkas. Genom att

finns torde användningen vårdare budförklaring inte längre kvar av som
förslag till lagändring i preciseran-öka. motionen framläggskomma Iatt

syfte.de
Björk m.fl. föreslåsmotion 198990K705 Anders mI aven

regleringen i vallagen ändrasi motion K70l såsätt attattsamma som
skall i vilketdefinieras vårdarenbegreppet vårdare samt att ange

till väljaren.vårdnadsförhâllande han står
avslagitflera tillfällen tidigareKonstitutionsutskottet, vidsom

sitt betänkande l98990zKU4budröstning, framhöll imotioner angående
isärbudröstningsförfarandet och partiernas roll hålls klartvikten attav

röstningsför-viktigt den medverkar ioch det särskilt attatt var som
denföljer gällande regler. Eftersom ifarandet vårdinstitutioner RSV

bakom detta utredningsupp-skrivelse till Justitiedepartementet liggersom
aktualiserat vissa frågor valtekniskdrag 1990-02-20 K39-440-90Dnr av

Konstitutionsutskottet, under hän-rörande budröstning avstyrktenatur
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visning till tidigare ställningstaganden, motionerna K701 och K705
yrkande 19909lKU4. Riksdagen biföll den november14 1990 vadse
utskottet hemställt.

l den skrivelse RSV lämnat till Justitiedepartementet föreslår RSVsom
reglerna för valsedelsförsändelser ändras såatt makeäven åläggsatt att

underteckna valsedelsförsändelsen. Vidare ifrågasätter RSV kravenom
sjukdom, rörelsehinder eller hög ålder finnasmåste vid budröstning

med hjälp släktingvårdare med hänsyn till dessa förhållandenattav
normalt inte kan kontrolleras.

överväganden8.3 och förslag

8.3.1 Bör kretsen kan rösta valsedelsför-som genom
sändelse utökas

RSV har, ifrågasattnämnts, inte kravet sjukdom, rörelsehin-som om
der eller hög ålder bör bort bakgrund dessa förhållandentas mot attav
inte kan kontrolleras valförrättaren eller röstmottagaren. En sådanav
ändring skulle enligt vår mening komma strida det svenskaatt mot
valförfarandet två grundprincipen Den grundprincipen röstningär attena
skall ske vid personlig inställelse i det valdistrikt där väljaren uppfördär
i röstlängden. Den andra väljarenär själv skall lämna sin valsedel tillatt
valförrättaren eller röstmottagaren. Möjligheten röstaatt genom
valsedelsförsändelse undantag frånutgör dessa principer. Bakgrunden till
denna möjlighet detär angeläget alla kategorieratt röstbe-ansetts att av
rättigade skall praktiska möjligheter delta i val. Brevröstningatt är
ytterligare undantag. Denna form röstning behandlarett i avsnittav
10.

Trots förtidsröstning institutioner,på hos utlandsmyndig-posten,
heter och fartyg, tillgång till valskjutsar anordnade partierna ochav
kommunerna finns det inte skulle kunna deltaga igrupper som annars
val. Möjligheten rösta med valsedelsförsändelse haratt därför ett stort
värde för upprätthålla så valdeltagandeatt möjligt.ett stort Somsom
redovisats i avsnitt 8.1.2 används denna möjlighet också omkring %1av

antalet röstande. Något skäl till varför denna formav röstning inteav
bör kunna ske detnär gäller alla former röstning med valsedels-av
försändelse de fartyg där röstning äger kan däremot interum, se.
Röstning med valsedelsförsändelse bud bör därför kunna ske ävengenom
vid röstning fartyg.

Röstning valsedelsförsändelse har den allvarliga nackdelengenom att
den typiskt innebär begränsadesett möjligheter väljarensatt garantera
hemliga och fria val. Vidare begränsas möjligheten hjälpa väljarenatt att

giltig Röstmottagarenröst. i vallokalen kontrolleraravge en att
väljaren inte överlämnar fler kuvertän avseende ochett val.ett samma
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ocksåröstningform ärmed dennaunderkännsAndelen röster avsom
hög.jämförelsevis

hög ålderrörelsehinder ellersjukdom,grundden påEndast avsom
såledesfårutlandsmyndighet röstavallokal eller hosikaninte rösta

genomföramöjligtdet knappastpåpekatbud. Som RSV är attgenom
förförutsättningarnauppfyllerväljarenprövning attobjektivnågon attav

ellersjukdomgradeninte baranämligenbud. Det ärrösta avgenom
dethandikapp kanlindrigt görarelativtrörelsehinder Ettavgör.som

vallokalen,avstånd tillhar långtför den post-omöjligt röstaatt som
subjektivaväljarensutlandsmyndigheten. Något änkontoret annatresp.
sjukdom,hansbedömningengrund förligga tillkan intebedömning om

från på sätt.honom röstaålder hindrareller högarörelsehinder annatatt
ske.dock intebörpunktregler dennagällandeändringNågon av

lagstiftarensupplysningväljarennämligenBestämmelserna omenger
undantagsfall.iskall användasendaströstningformavsikt dennaatt av
väljerlindrigt ändå röstahandikapphans ärden enskilde attOm trots att

och vittnetbudetensak. Kravenhansbud bör detta attvaragenom
hinderi sigsätt ärinte kunnatintyga väljaren röstaskall ettamatatt

medändåförutsättningarna röstaruppfyllerintedenmot att som
valsedelsförsändelse.

väljarenbort kravensåledes inteVi attatt taatt man genomanser
kaninte rösta,eller hög ålderhandikappgrund sjukdom, annarsav

valsedelsförsändelse.medkanbör utöka den krets röstagenerellt som
påpekatocksåmotionernanämndai demotionärernaSom ovan

ökabudvårdaresiganvändaden krets kankommer attsomav ensom
Ytterligareske.kommeromyndighetsförklaring inte längre attattgenom

kani den kretssåledes ingåväljarkategori kommer attutsatt somen
därförfinns ännumed bud. Detmöjlighetenanvända sig röstaatt nuav

uppträdaskall fådefinieraanledning närmarestörre somatt somvem
detta.kontrolleramöjligtdetochvårdare görabud i egenskap attattav

syfteföreskrifterna iformellaändringar i dedärför vissa attVi föreslår
frågahär utsättsväljare det ärkategoriför denminska risken att omsom

avsnitt 8.3.4.detta itillVi återkommerpåverkan.otillbörligför
%. Antalet2,5 röstervalsedelsförsändelser ärunderkändaAndelen

mening börenligt vårvisserligen inte högt,underkänts är manmensom
medröstningförföreskrifternaformellai deändringarändå genom

förriskenförsöka minska röstermöjligtlångtvalsedelsförsändelse så att
lämnatväljare röstenunderkända. Denbliravgivna detta sätt som
valresultatet.förtill grundliggakommerhansräknar med röst attatt

och 8.3.6.8.3.5avsnitt 8.3.2,iändringar lämnartill sådanaFörslag

bortmakeröstning8.3.2 Skall tasgenom

valsedelsför-medavgivitsförminska risken rösterEtt sätt attatt som
för dennareglerenhetligahaunderkända såsändelse blir är typatt av

möjligt.röstning som
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Valsedelsförsändelse kan nämnts överbringas olika sätt;tresom
make, bud eller lantbrevbärare. förstnämndaDet sättetgenom att

överbringa hänförrösten sig egentligen till den tid då väljaren praktiskt
inte kunde röstataget sätt än själv infinna sig iannat attgenom

vallokalen valdagen.på Det också kvarlevaär det förrsynsätten av som
naturligt, nämligen företrädde sin hustru i mängdattvar mannen en

angelägenheter. Som påpekat grundsynen iär vallagen attovan
röstning är personlig handling. Anakronismen har, bl.a. RSVen som
påpekat, i vår tid förstärkts lagen innehåller särskildattgenom en -
enklare möjlighet för makar med valsedelsförsändelseröstaatt att- men
motsvarande möjlighet inte finns för sambor.

Formkraven vid röstning med valsedelsförsändelse till förär såatt,
långt möjligt, skydda väljarens valhemlighet. Som framgått avsnitt 8.1av

formkravenär vid de olika valsedelsförsändelserna inte lika. Så behöver
äkta make inte underteckna det intyg bud måste Dettagöra. kanettsom
leda till osäkerhet för såväl väljare och bud valfunktionär. Detsom
förekommer röstmottagare på inte uppmärksammart.ex. att posten att
budet inte make,är varpå rösterna ogiltigförklaras. Idagjämställersenare

i allt större utsträckning makar med sambor. dettaI sammanhangman
äkta-makeröstningenutgör undantag. harDet med tiden dessutomett

blivit alltmer komplicerat kontrollera budet och väljaren giftaatt äratt
med varandra. Röstmottagare har ingen möjlighet kontrolle-posten att

de uppgifter lämnas, får godta dessa. När det gällerra utansom
kontrollmöjligheterna i vallokalen harså de också Röstläng-tumiats ut.
derna upprättas i personnummerordning. Tidigare röstläng-numera var
dema uppställda med fastighetsindelningen grund och makar fördessom
intill varandra i längden. innebarDå olika efternamn inte samma
problem. Idag kan det iäven vallokalen svårt kontrolleraatt attvara
äktenskap föreligger.

Såväl principiella praktiska skäl talar därför för äkta make-attsom
röstning särskild form röstning valsedelsförsändelsesom en av genom
upphör. Istället bör äkta make fungera vanligt bud. Med dagenssom
regler i övrigt oförändrade innebär detta make bara kan bud föratt vara
den förhindradär handikapp själv lämna sin iröstsom etc. attgenom
vallokalen eller röstmottagningslokal. Make bör inte hellerannan
särbehandlas i övrigt bör intyg andra bud.utan avge samma som

8.3.3 Skall reglerna för röstning lantbrevbäraregenom
ändras

Vid röstning lantbrevbärare används kuvert vidgenom samma som
budröstning eller äktamakeröstning. Lantbrevbäraren dock inteär bud.
Något krav sjukdom från väljarens sida finns inte heller.etc.
Lantbrevbäraren skall i huvudsak utföra kontroller röst-samma som

postkontor, lantbrevbärarenmottagaren behöver intemen vara
närvarande väljarennär ställeri ordning valsedelsförsändelsen. Lantbrev-
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bärare skall bara till han ytterkuvertet från väljarenatt tar emotse
personligen.

Vid budröstning skall både budet och vittnet närvarande närvara
ytterkuvertet ställs i ordning. Båda skall därefter intyga väljarenatt
förfarit föreskrivet vis. Denna dubbla kontroll tillräckligaanses ge
garantier för otillbörlig påverkan inte ägtatt rum.

De nuvarande reglerna röstning via lantbrevbärare tillgör en
blandning budröstning och poströstning, med budröstningensav
nackdelar, poströstningens fördelar.utanmen

liggerDet till hands jämställa lantbrevbärare med ochnära budatt
därmed kräva denne skulle närvarande väljaren ställer inäratt vara
ordning försändelsen. Emot detta talar de praktiska problem detta skulle
innebära för väljare och vittne. Vittnet skulle behöva besöka väljaren vid
den tidpunkt då lantbrevbäraren anländer. tidpunkt kan varieraDenna

frånnågot dag till dag.
En möjlighet i stället betrakta lantbrevbärarenär röst-attannan som

Kravet särskilt vittne skulle därmed kunna slopas; lant-mottagare. ett
brevbäraren skulle vittnet och intyga förfaritväljarenersätta på rättatt

En sådan lösningsätt. vill inte heller föreslå. kan enligtMan vår
uppfattning inte likställa röstmottagning postkontor ärett som
tillgängligt för allmänheten och med till skydd förvalskärmutrustatssom
väljarens valhemlighet med röstning i hemmet väljarendär medär ensam

sådan lösningröstmottagaren. En således olämplig principiella skälär av
eftersom förnågot skydd väljarens valhemlighet inte kan uppställas.
Därtill kommer lantbrevbärarnas synvinkel, sådan röst-att, sett ur en
mottagning skulle mycket känslig och det skulle bli värjasvårt attvara
sig från påståenden otillbörlig påverkan. Sammanfattningsvis villom
inte föreslå någon ändring i fråga kravet i medvittne samband attom
försändelsen i ordning det gäller valsedelsförsändelser skallgörs när som
överlämnas lantbrevbärare.genom

8.3.4 få budVem skall vara

Som framgått får den väljarens barn, barnbarn, far, syskonärsom mor,
eller hans vårdare bud han fyllteller hon 18 år.vara om

Riksdagen har fleravid tillfällen behandlat frågan de kravom som
ställs bud. framförtspå En synpunkt det tydligare bordeär attsom
preciseras vad med vårdare. Valprövningsnämnden har ocksåsom menas
vid flera tillfällen behandlat anmälningar fallgällt budröstande. Ettsom
gällde varit bud åt och och därröstat postenen person som annan

sedermerarösterna underkändes valförrättare då budet inte varav
behörigt jmfr. Valprövningsnämndens beslut 198539.

Huvudsyftet med här berörda regler undvika väljarenär utsättsatt att
för otillbörliga påtryckningar i organiserad form, partierna helt enkeltatt
lurar till sig från gamla och sjuka. Det finns exempelröster tyvärr att
uppmärksamhet vad gäller detta befogad.är
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Det viktigaste kravet budet bör det ärattvara en person som
väljaren litar och han själv har Budets exakta förhållandeutsett.som
till den röstande bör enligt vår mening ha mindre betydelse. Väljarens
barn får i dag bud inte makens barn, inte hellert.ex. styvmorvara men
eller styvfar. hellerInte hur betrodd denna kanän är,en granne, vara
bud.

Enligt mening bör berördavår bestämmelser ändras bringasså deatt
i överensstämmelse med huvudsyftet. detta skäl bör därförAvmer

bestämmelserna vilka släktingar eller anhöriga får budom som vara
utökas så sambo, makes barn eller sambosäven barn kan bud.att vara

När det sedan gäller begreppet vårdare finns enligtdet meningvår
anledning försöka definiera detta begrepp. Med hänsyn tillnärmareatt

tillämpningen denna bestämmelse ofta görsatt av av personer som annars
inte sysslar med lagtolkning bör denna definition in i lagtexten. Dettas
förslag till definition lämnats i motionen 198990K701 anknytersom

till de tankegångar fördesnära fram i den proposition tilllågsom som
grund för lagstiftningen budröstning, 1965106 35 vilkenom se prop. s.
redovisas i avsnitt 8.1.1. Det skall i första hand vara en person som
lämnar väljaren vård yrkesmässigt det inte finns någotsätt;ett om
inslag yrkesmässighet skall denså uppträder bud lämnaav som som
väljaren bistånd inte helt obetydlig eller tillfällig karaktär.är Densom av
relation finns mellan väljaren och vårdaren skall här garantera attsom
det finns det förtroende dem emellan förutsätts.som

När det gäller enligt vanligt språkbruk behöver vårdpersoner som
innebär den föreslagna definitionen förtydligande begreppetett av
vårdare. Vi ställer därför bakom detta förslag och föreslår attoss
vårdare med den yrkesmässigt ellerersätts därmed likartat sättsom

väljaren vård varaktigt slag.ger av mera
Men den väljare sjuk, handikappad eller gammal behöver inteärsom

föremål för vård i denna mening. kanHan klara sig sådant.ex. utanvara
vård behöva biträde med bank- och postärenden. Ent.ex.men person

lämnar väljaren sådant biträde uppfattas inte med normaltettsom
språkbruk vårdare. Men också i denna situation finns det typiskt settsom

förtroende mellan väljaren och den brukar biträda honomett som
detta Som framgåttsätt. de motivuttalanden redovisat i avsnittav som
8.1.1 skulle denna relation också omfattas begreppet vårdare. Medav
den definitionen föreslår krävs det uttrycklig föreskriftnya som nu en
i lagtexten det framgårså den lämnar väljaren biträdeävenatt att som
på vårda honom kan fungerasätt än bud. Seannat attgenom som
specialmotiveringen till förslaget till ändring kap. 3 vallagen.ll §av

När det sedan gäller möjligheterna kontrollera uppträderatt vem som
bud föreslås i motionerna budet ytterkuvertet skall iattsom ange

vilket vårdnadsförhållande han tillstår väljaren. Enligt mening räckervår
det med föreskrift budet ytterkuvertet skall anteckna sittatten namn,

och adress. Vid röstmottagningen bör budet vidare kunnapersonnummer
legitimera sig. Därigenom kan röstmottagarenvalförrättaren kontrollera
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hanbörlantbrevbäraregällerdetuppträder bud. Närsomvem som
egenskap.försändelsen i dennatagithananteckna emotatt

sittskall antecknaytterkuvertetföreskrift budetGenom atten
kontrolleramöjlighetsin adress fåroch att vemman enpersonnummer

detfinnsilagtsvalsedlarnaförsändelsen. Men närlämnar umansom
skallvalsedelsförsändelsenförytterkuvertetföreskriftidag inte någon att

säkerhet bevisamedmöjlighet dåalltså ingenfinnsDet att vemsparas.
bevisningsäkerskall finnasefter valetdetbud. Föruppträtt attsomsom

och bevarasvalförrättamahandbör ytterkuvertendetta tas avomom
valettiddentillvalmaterial, nämligen utgångensätt annat avsomsamma

förriskenminskarvikontrollmöjlighetergäller. Med dessa att mananser
det.bud ändåuppträda görbehöriginteden är attatt somsom

iordningställandetför8.3.5 Tidpunkten

riketvid val i helariksdagsval ochordinarieValsedelsförsändelse vid av
tidigast 24iordningställdakommunfullmäktige fårochlandstings- vara

försändelsenfårfartygVid röstningföre valdagen.dagar var
skalliordningställandeförföre valdagen. Datumiordningställd 55 dagar
intedetavsnitt 8.3framgått under ärytterkuvertet. Somanges

underkänns.därförsaknas ochovanligt datum rösternaattatt
kravdettadatumangivelse ärför bort kravetVad talar attatt tasom

Skäletfylleri fel datum.misstaghanförbises väljaren ellerofta att avav
mycketunderkånnas måstefrån väljare skallför tungt.röstatt varaen en

börjafår inteoch fartygutlandsmyndighetRöstmottagningen vid posten,
väljareflertaletifråndärför kunna utgåföre viss dag. Man bör atten
dennasamband medförst ivalsedelsförsändelseställer i ordning sin att

börjar.röstmottagning
valdagen.iordningställd efterhellerValsedelsförsändelse får inte vara

tillalltid lämnas röstmottaga-skall emellertidvalsedelsförsändelseEn en
iställasvalsedelsförsändelse kanfinns ingen möjlighetDet att enre.

onsdags-s.k.vid denräknasoch kommaefter valdagenordning att
försändelsenkaningafinnsräkningen. Det röstmottagare ta emotsom

valdagen.efter
försändelsendatumuttryckligen skallväljarenKravet att ange

före-föreförsändelsengjort i ordningväljaren intebör bort. Atttas
väljarenförsäkranmed i denkunnabör i ställetskrivet datum tas som

margi-tordeändring änMed dennaytterkuvertet.lämnar på omman,
underkändablirvalsedelsförsändelsersänka antaletnellt, kunna avsom

formella skäl.

bortsärskilda innerkuverten8.3.6 Skall de tas

innerkuvert.särskildaanvändsvalsedelsförsändelseVid röstning genom
ställaskallvallokalen självväljaren itankentill dettaBakgrunden är att

färdigamedinte kunnadärförHan böri ordning sina valkuvert. ta
Med dessaröstmottagningslokal.vallokalen eller tillvalkuvert in i annan
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bestämmelser vill säkerställa väljaren gör val och inteatt ettman eget
påverkas någon otillbörligt sätt. Av skäl bådeett ärav amian samma
valkuverten och de särskilda innerkuverten försedda med påskriften att
ingen märkning får göras dem.

RSV har i sin skrivelse framfört önskemål de särskilda in-attom
nerkuverten skall avskaffas. Som skäl för detta har anfört delsman
kostnadsbesparingar dels iröster onödan blir underkända felatt attp.g.a.
kuvert använts.

Ytterligare skäl talar för RVSs önskemål bör bifallas.att
Vid röstning skall röstmottagaren där lämna kuvertposten tillut

väljaren efter det väljaren visat sitt röstkort. Väljaren skallatt upp
därefter ställa i ordning sina valkuvert och lämna dem till röstmottaga-

Det inteär ovanligt den fått valkuvert lämnar lokalenattren. som utan
ha röstat. Detta kan förklarasatt väljaren inte har fått klart för sigattav
valsedlarna skall läggas i valkuvertetatt postkontoret och inte it.ex.

väljarens bostad. Andra postkunder liknande sätt, närreagerar man
hämtar blankett något slag och den med sig hem för därtaren av att
fylla i den. En orsak till väljaren lämnar postkontoretattannan utan att
ha röstat kan det uppstått kö till röstmottagningen. Ambitionenattvara

valkuvert endast skall förekommaatt i de lokaler där röstning pågår
kan således inte upprätthållas. Detta visas också det inte ärattav
ovanligt valsedelsförsändelserblir underkändaatt grund väljarenattav

valkuvertanvänt i stället för innerkuvert. Men det finns också andra skäl
principiell talar för slopa de särskilda innerkuver-naturav mer attsom

ten.
Med hänsyn till valhemligheten detär viktstörsta valsedlar inteattav

kan härledas. Når valkuverten hamnat i valurnan bör det inte finnas
något kännetecken dem kan knytas till viss väljare. idagSå ärsom en
emellertid fallet med röster avgivna valsedelsförsändelse. Omgenom
antalet sådana litetröster riskenär förär valhemligheten bryts.stor att
Vi föreslår dessutom ytterkuverten för valsedelsförsändelsemaatt sparas.
Om antalet sådana ytterkuvert litet ökar riskenär för kan härledaatt man

viss tillröst viss väljare.en en
Med hänvisning till detta bör de särskilda innerkuverten avskaffas. Vi

föreslår dessa regler skall börja gälla den juliatt 1993. Detta innebär1
det lager innerkuvert finns hosatt valadministrativa myndigheterav som

skall makuleras. Med hänsyn till innerkuvert f.n. finns hosatt ett stort
antal aktörer i valförfarandet innerkuvert skall enligt gällande be--
stämmelser distribueras till samtliga röstmottagare och partier vidsom
något de två riksdagsvalen fått änsenaste rösternaav procentmer en av
i hela landet detär sannolikt det vid val kommernästa finnasatt att-
innerkuvert kvar hos någon dessa. Vi har övervägt underav om man
valen år 1994 skulle kunna godkänna väljare använder sigatt ettav
sådant innerkuvert han rätteligen skulle ha sigtrots använtatt ettav
vanligt valkuvert. Med hänsyn till den risk detta skulle innebära för
väljarens valhemlighet inte sådan skall godkännas.röstattanser en
Det därförär viktigt de aktörer deltar i valförfarandet bliratt som
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informerade valsedel lämnas innerkuverti kommeratt ett attom en som
bli Underkänd.
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röstmottagning9 Postens

Gällande1 rätt

tidigare påpekat huvudregeln i vallagen röstning skall skeSom är att
vistelsevaldagen i väljarens vallokal. Väljare grund påpå på avsom

förhindradeller anledning sig röstaattortannan av anser varaannan
Förtidsröstningvaldagen i sin vallokal sin i förtid. påkan utöva rösträtt

genomförs postkontor.eller tillfälligaposten permanenta
För väljareFörtidsröstning inte bara posten. somarrangeras

förtidsrösta vissa utlands-befinner det möjligtsig utomlands är att
inför valenfartyg i utrikes fart årmyndigheter, vissa svenska samt -

från Schweiz. Enfrån Tyskland och1991 brevröstninggenom-
avsnittformer röstning lämnar vi i 10.1.redogörelse för dessa av

riksdagen och valfår vid ordinarie val tillEnligt 10 kap. § vallagen1
skekommunfullmäktige röstningi hela riket landstingsledamöter ochav

valdagen tillfrån tjugofjärde dagen förevarje postkontor och med den
från ochskeoch med valdagen. Vid andra val får röstning postkontor

förslag kanmed till och med valdagen. Postenden tionde dagen På av
vid vissa postkontor.RSV bestämma röstmottagning inte skall skeatt

under tid då postkontoretRöstning postkontor skall skepå permanent
den tidför allmänheten. förslag kan RSV begränsaPå Postenär öppet av

förepostkontor. Under tidendå röstning skall kunna ske visst
minst timma varje dagvaldagen skall röstning alltid kunna ske under en

under normalt öppethållande.
postkontor.tillfälligaFörtidsröstning kan också skePostengenom

vårdin-och medSådana postkontor efter samråd med Valnämndenkan,
kriminalvårdsanstalt ellerrättningen, inrättas sjukhus, ålderdomshem,

tidigast sjuför röstmottagning får inrättasliknande. Tillfälliga postkontor
förinrättas tillfälliga postkontordagar före valdagen. 1 regel röstmottag-

Liksomföre valdagen.institutioner söndagenning denna typ av
det Postendet röstning ordinarie postkontorgäller ärnär ensamsom

dock begäragenomförande. kanför röstningens Posten attansvarar
biträda Postens röst-Valnämnden visst antal attutser ett personer

Även Valnämndenfallinstitutionsröstningen. i devid utsermottagare
röstmottagningen.försådana biträden det Postenär ansvararsom

valdagenvaldagen. PåföreRöstning inte baraägerposten rum
före kl.timmeför röstmottagning minstskall postkontor öppet envara

postkontordeminst efter kl. vanligaoch timme 15. Det är11 att somen
15 16.ochhar röstmottagning valdagen håller 10 11Öppet --
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Efter samråd med Valnämnden kan Posten också inrätta tillfälliga
postkontor för röstmottagning valdagen. Det då inte frågaär om
röstmottagning institutioner framförnämnts alltutansom ovan,
röstmottagning i glesbygdsområden. Ett sådant postkontor kan inrättas

valdistrikt dragits in så väljarna får längre till sint.ex. ett attom nya
vallokal. l sådant fall kan inrätta tillfälligtett att ettman genom
postkontor minska risken för Valdeltagandet sjunker.att

Vid val till landstings- eller kommunfullmäktige inte omfattar helasom
landet får bestämmaRSV röstmottagning intepå skallatt posten
anordnas valdagen.

Vid de kyrkliga valen kan inte rösta under valdagenpostenman
och inte heller fredagen och lördagen i veckan före valdagen.närmast
I övrigt genomförs poströstningen i princip isätt septem-samma som
bervalen bortsett från inte brukar anordna institutions-någonatt man
röstning.

Röstning postkontor går till följande Väljaren visar sittsätt. upp
röstkort för den till Väljare interöstmottagare.utsettsperson som som

kändär röstmottagaren skall kunna legitimera sig. hanKan inte detav
får han inte rösta. När kontrolleratröstmottagaren väljarens identitet får
väljaren valkuvert för varje val han röstberättigad uppsökerär Hanett
därefter valskärm och lägger in valsedel för varje val i etten en
valkuvert. Han lämnar därefter valkuvert och röstkort till röstmottagaren.

Röstmottagaren skall kontrollera väljaren bara ställt i ordningatt ett
valkuvert för varje val och kuvertet inte för obehörigatt utsatts
märkning. I väljarens skall därefternärvaro röstmottagaren lägga ner
valkuverten tillsammans med väljarens röstkort i fönsterkuvert ochett
klistra igen detta.

Väljare kanröstar också använda sig möjlighetenposten attsom av
rösta valsedelsförsändelse. Om väl jaren betjänas lantbrevbäraregenom av
får han lämna valsedelsförsändelse denne röstning sker vid detgenom om
postkontor till vilket lantbrevbäraren knuten. därefterär Han skall lämna
valsedelsförsändelsen och väljarens röstkort till röstmottagaren
postkontoret. Angående röstning med valsedelsförsändelse, avsnittse

Posten sänder fönsterkuvert till Valnämnden i den kommunmottagna
där väljaren iär allmän röstlängd eller, väljaren ärupptagen om

i särskild röstlängd, till Valnämnden i den kommun där denupptagen
särskilda röstlängden skall finnas tillgänglig.

l Poströstningens omfattning

Första gången poströstning ägde vid kommunal-1942 årssom rum var
val. Till början fick endast den särskilda skäl förhindraden som av var

irösta vallokalen, Möjligheternaatt rösta poströstaposten. att
utvidgades inför 1970 års val. förutsättsFormellt alltjämt i lagen att
väljare skall rösta valdagen i den vallokal där han iär upptagen
röstlängd. hanOm finner sig förhindrad valdagen sinpå iröstaattvara
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väljare frittvallokal får han I praktiken kan avgörarösta posten. en
han vill sin postkontor eller i vallokal.röstom avge

poströstande från 1,2Under perioden till ökade antaletår 1976 1988
uppgickvalmilj. till omkring milj. Under 1985, 1988 och 1991 års2
stycken.antalet till 2.077.905, 1.986.242 2.049.312poströster resp.

5.441.050,antalet röstande i riksdagsvalet 5.615.242,Dessa år resp.var
andelenoch5.562.920. Vid septembervalen åren 1982, 1985 1988 var

valdagen%. Inför och underväljare 35,1, 37,0 36,5poströstatsom resp.
möjlighet.% väljarna dennaden 15 september utnyttjade 36,81991 av

med totala antaletpoströstande jämförtProcenttalen antaletavser
%, demi riksdagsvalet. Flertalet, eller drygt 60röstande somav
valdagen.före valdagen ochröstade under veckanpoströstat

underi huvudsakgenomförs,Institutionsröstningen nämntssom ovan,
tillfälligaröstmottagning inrättasdennasöndagen före valdagen. För

tillfälligavårdinrâttningar. Antaletpostkontor olika post-typer av
röstmottagninginstitutionervid vilkainrättats ochkontor typer avsom

tabellvalen framgåranordnats vid de senastetre av

Tabell 1

9911988vårdinrättning 1985Tyg av

705716ukvårdsinrättnin 662gar
Ålderdomshem, 1501170 1servicehus 1521

105 102Kriminalvårdsanstalter, häkten 93
44för boende 36 38Hem vård eller

44Andra vårdinrättningar 4

tabell 2.vårdinråttningar framgårväljare röstade vid dessaAntalet avsom

Tabell 2

911985 988 lAntal röstande

13 46213 87617 377Sjukvårdsinrättningar
Ålderdomshem 25 075072910 26och servicehus 29

ochKriminalvårdsanstalter
903956090häkten 1
380437650boendeför vård ellerHem

203637vårdinrättningarAndra

Vid dessapostkontor.särskildaockså 35inrättadesPâ valdagen år 1991
väljare.röstade totalt 1.377
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Antalet poströstande valdagen har under de hållitvalen sgsenaste
mellan och38.000 46.000. Enligt undersökning genomfördesen som
efter 1976 valårs röstade omkring %48 dessa i sin hemkommur,av
19 % i kommun i hemlânet medan % hemmahörandei33amian var

län där de röstade.än En undersökning genomfördes efter 1991annat ny
års val. visade sigDet fördelningen hela landet alltjämtöver åatt sett
densamma. Andelen väljare röstade i sin hemkommun varierar dodcsom
något med avseende på postkontoret ligger landsbygden ellerom on
det postkontor iär stad. Vid postkontor landsbygdenstörreett en va
andelen väljare i sinröstat kommun 65 % medan motsvarandesom egen
andel för postkontor i städer %. väljarundersöknirgstörre 31 Postensvar
vid valen år 1994 finns redovisad i bilaga 4.

9.1.2 Kostnaderna för röstmottagningPostens

I avsnitt 3.1. har redovisat de valkostnader täcks det allmännasom av
valanslaget. detta anslagAv täcks kostnaderna för röstmottagnirgPostens
och del i rösthanteringen. valanslaget täcksAv också portokostnadem
för röstkort och den information tillsänds våljama. Utvecklingensom a
Postens kostnaderi milj. kr för valet framgåråren 1979 nedan1991-

1979 19851982 1988 1991

Information och utbildning 4,2 6,7 8,9 15,112,2
Administration 4 6 8,2 7,7 10,6
Sakkostnader 1,7 3,0 5,44,4 7,8
Röstmottagning 8,7 14,4 17,1 22,5 32,2
Expediering och 8,8 15,1 38,521,9 27,6transport
Kyrkofullmäktigvalet 0,7 1,2 1,4 1,5 1,8
Omval 0,05 0,005 0,06- -
Summa 28,1 46,4 62,0 76,9 106,1

Portokostnaderna för
röstkort 6,9 8,9 10,4 11,9 14,8

Totalt 35 55,3 72,4 88,8 120,9-

Av dessa kostnader hänför sig för valen ochår 1988 1991 4,25 6,resp.
milj. kr till röstningen institutionerpå söndagen före valdagen. Kos
naden för poströstning valdagen uppgick tillår 5,8 8,1samma resp.
milj. kr. Flertalet de postkontor för röstning undeär öppnaav som
valdagen har under entimmarspass.öppet två Enligt gällande avtal skal
postfunktionâr ha ersättning för minst timmar vid varjetre pass.

tabellenAv och tidigare redovisning i avsnitt 3 framkommer atovan
kostnadsökningen för poströstningen varit betydande. Till del kaien
ökningen bero antalet ökat. ifrågavarandUnder denpoströsteratt
perioden har dessutom vissa kostnadshöjande låglönesatsningar blarl
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redovisar vi därför dendiagrammet nedanIpostpersonalen ägt rum.
i septembervalen, delsröstandekostnaden ñr poströstningen utslaget per

redovisningen ingår intepriser nivå. Ilöpande i fasta 1991dels års
kyrkovalen.poströstningen vidkostnaderna för

poströstningenförKostnader
Kostnad rost.per mm iss

ä tapasm1,o

45

40

as

ao

25

20

13

10

5

o
199119a 19001919 192

v.11

priser kostnadsökningAnalysen visar i fasta har ägtävenatt rum.en
detMellan sig 350 kr röstande. Idetåren 1979 och 1991 rör perom

Ökningen 1979frånvalet real kostnadssänkning årägdesenaste rum.en
till 5 kr röstande.år 1988 nästanvar per

vissañnna ikostnadsökningen kan ståFörklaringen till realaden att
poströstningen har detökandevolymförändrande takt med denåtgärder. I

På deflera kassor endast störstapoströster.inrättats tar emotsom
röstningslokal. densärskild Iinrättatpostkontoren har dessutom enman

uppgift lämnafunnits vaktmästare meddet särskild uthar atten
bakom lediga valskärmar Genomvalkuvert, slussa in väljarna attetc.

Vårdin-antaletmindre harvissa vårdinrättningar såstörre ersatts av
antaletockså ökaträttningar där sker ökat. harröstmottagning Posten

För Vidarevårdinrättningarna i ställetvid vissa till tvåröstmottagare en.
posttransportfritttidsperioden införtunder den angivnahar Posten ett

mellaninnebär skerDetta det inte någradygn. posttransporter nattenatt
vidräknas förstminska kanlördag och söndag. För antalet rösteratt som
desärskildaonsdagsräkningen fått anordnahar Posten transporter av

vilket leder till högreavgivits lördagen,poströster t.o.m. ensom
kostnad.
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En åtgärd har sänkt kostnaderna är antalet postkontorsom att ärsom
öppna ñr röstning valdagenpå minskats.

9.1.3 Postens organisation

Posten detär största statliga affärsverket utifrån antalet anställda.sett
Verket har omkring 60 000 anställda. Enligt instruktionen l98879 för
postverket ändrad 19911901 skall Posten finnassenast helaöver landet
och förmedla brev, paket och betalningar erbjuda andra finansiellasamt
tjänster från alla till alla.

Sedan den aprill 1988 Postenär organiserad affársverkskon-som en
Koncernen består fem affársverksområdencem. och antal resultat-av ett

enheter. Affårsområdena brev,är lättgods, postgirot, bank och kassa
utrikes. Posten bildar tillsammanssamt med sina aktiebolag inom Post-

bolagen AB affärsverkskoncern. Koncernen leds styrelseen av en som
regeringen.utses statsmakterna Postenav servicemål,styr genom

kvalitetsmål och ekonomiska mål.
Under år 1991 har översyn förutsättningarna och formerna fören av

Postens Översynenverksamhet genomförts. har föranlett flertalett
förslag till förändringar för svensk postverksamhet detnär gäller verkets

till brevbefordranensamrätt och eventuell bolagisering Posten. Ien av
regeringens budgetproposition för 199192 prop. 1991922100 bil. 7
sägs Ökad konkurrensatt och teknisk utveckling innebären Postenatt
står inför betydande rationaliserings- och omstruktureringsbehov. Mot
bakgrund detta har regeringen den 26 1992 beslutatav tillkallaattmars

särskild utredare för utarbeta förslag tillen den lagstiftningatt och den
ändrade reglering i övrigt behövs vid ändrad konkurrenssituationsom en
på postområdet. Utredningen antagit Postlagsutredningennamnet
K92O4. Enligt utredningens direktiv Dir 199228 skall utredningen
också föreslå den författningsreglering behövs för föra överattsom
Postens myndighetsuppgifter till någon myndighet eller tillannan ett
bolag, avsnitt 2.6.3.se

Förändringar i Postens organisation m.m.

Röstmottagning enligt vallagen är myndighetsutövning. Om väljarenen
inte gjort it.ex. ordning valkuvertet sådant sätt isägs vallagensom

skall röstmottagaren vägra det. Innebördenatt ta begreppetemot av
myndighetsutövning behandlades i den proposition låg till grund försom
den äldre förvaltningslagen från år 1971 prop.197130 285 och 330.s.
Enligt denna med myndighetsutövning beslutavses eller andra åtgärder

grundasytterst samhälletssom maktbefogenheter i förhållande till
medborgarna. Det kan fråga såväl förpliktande gynnandevara om som
åtgärder. Karaktäristiskt för myndighetsutövning är den enskildeatt
befinner sig i slags beroendeförhållandeett han måste antingenattgenom
vända sig till myndigheten för viss åtgärd vidtagen elleratt sigrättaen
efter åtgärd myndigheten vidtagit. Begreppeten myndighetsutövningsom
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Förmyndigheten.beslutensidigtsaken avgörsförutsätter avatt genom

myndighetenskrävsförekommaskallmyndighetsutövning attatt
be-författning ellergrundas annatbestämmabefogenhet att en

begreppetomfattasFörriksdagen.ellerregeringen attmyndigande avav
bindandeiärendevidare ettmyndighetsutövning måste utmynnaett

råd,baraärendenalltsåfallerområdetUtanförbeslut. avsersom
serviceverksamhetVanligoförbindande beslut.eller andraupplysningar

myndighetsutövning.alltså inteär
årsVid 1991centralmyndighet.poströstningen PostenärfrågaI om

tillhördedessapostkontor. Av1.900poströstning påanordnadesval ca
postkontor.smålandetsinnehållerpostkontorstycken den160 somgrupp

ifrämstglesbygdsområden,iliggerpostkontordessa småFlertalet av
ochStockholmsiantal liggermindreNorrland. Ettochmellersta norra

landetheladock överförekommerpostkontorskärgårdar. SmåGöteborgs
iundantagsfall tätort.i ävenochlandsbygdenpå

vidverksamhetenskallinom PostenfinnsplanerEnligt de casom nu
främstolika slag,affärslokalertillflyttaspostkontor över400 små av

skallaffärsinnehavarenblir dethandförstallivsmedelsbutiker. som
skötasdåverksamhet kommerSådan attpostverksamheten.sköta

Post-disponerar.inte Postenlokalerbedrivas ientreprenad och som
såledeskommerentreprenadpostkontor. Detbeteckningenfårkontoret

göromålenpostaladehandharpostfunktionärinte omatt somvara en
ärelleraffársinnehavarenskall skötasdessa sompersonannanutan av

i affären.anställd
glesbygds-ipostkontorensmåframför allt dedetärnämntsSom ovan

det kanentreprenadpostkontor,bliföraktuellaområden är att mensom
tilli förorter störrepostkontorvissaförändraaktuelltbli t.ex.också att

entreprenadpostkontor.tillstäder

Överväganden förslagoch9.2

entreprenadpost-postkontor,särskiltRöstning9.2.1
kontor, m.m.

i PostensförändringarmedförakanutredningsarbetePågående stora
rollvaladministrationen. Postensförocksåeffektermedorganisation,
tillföras överkommakanpoströstningförmyndighet attcentralsom

blidåkanröstmottagningenSjälvapostmyndighet.form ennågon av
postbolaget.detuppgift för nya

förändringinte någonpraktikeniuppläggning skerMed denna av
andraocksåfinnsdetsynvinkel. Menvaladministrativbetydelse ur

centralmyndighetbliRSVkanmöjliga. Såkanlösningar t.ex.varasom
m.fl.sjukhusförtidsröstningförochpoströstningenförockså ansvaret

sistnämndaFramför allt dettill kommunerna.förasvårdinrättningar över
valadministrationen.förförändringarpåtagligainnebäraskulle
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Mot denna bakgrund föreslår det vid 1994 års val skallatt
genomföras försök där vissa kommuner över för den s.k.tar ansvaret
institutionsröstningen. Mer detta i avsnitt 11.om

Den förändring pågår det gällernär Postens verksamhet ochsom som
inrättande entreprenadpostkontor leder tillavser denav att person som

har hand de postala uppgifterna inte kommer anställdom att vara av
Posten kommer handha dessautan göromålatt på entreprenad. Enligt 11
kap. 6 § tredje stycket regeringsformen kan förvaltningsuppgiften
överlämnas till bolag, förening, samfållighet, stiftelse eller enskild
individ. Om förvaltningsuppgiften innebär myndighetsutövning måste ett
sådant överlämnande ske med stöd lag. Röstmottagning innebärav
myndighetsutövning. För röstmottagning skall skeatt genom en
enskild individ krävs alltså det finns uttryckligt lagstadgandeatt ett om
detta. l 10 kap. 3 § vallagen sägs röstmottagare postkontoratt denär

Posten I den lagstiftningutser. föregick dennasom bestämmelsesom
förutsattes röstmottagaren skulleatt postfunktionär. Frågan ärvara en om
bestämmelsen i sin nuvarande lydelse för Postenutrymme attger utse

än postanställd röstmottagare. Detta tordeannan fallet. Attsom vara en
enskild är röstmottagare innebär inte heller någonperson nyhet i
vallagen. För röstmottagningen fartygpå enligt 10 kap. 13 §svarar
vallagen fartygets befälhavare eller den han Motsvarande gäller vidutser.
röstmottagning vid de särskilda röstmottagningsställen anordnassom

utlandsmyndigheternas försorg, avsnittgenom 10.l.1.se
De formella problem med avseende kan röst-vem som vara

uppkommermottagare förändringar pågår detsom när gällerp. g.a. som
inrättande entreprenadpostkontor torde således kunna lösasav attgenom
Posten den förestårutser entreprenadpostkontoret ellersom annan
lämplig till röstmottagare där. Posten får i dessa fall, liksomperson när
det gäller röstmottagare är anställda Posten, för röst-som av attansvara

lämpligär förmottagaren uppgiften och han får den utbildningatt som
nödvändig.är
En aspekt har medgöra detatt praktisktannan är möjligt ellerrentom

lämpligt anordna röstning i den lokalatt används entreprenad-som som
postkontor. På med denna postkontororter finns det intetyp lantbrev-av
bärare. Om lokalen inte skulle lämplig för röstmottagning kanvara man
i de flesta fall inte motsvarande service väljarna dege kanattgenom
rösta med valsedelsförsändelse lantbrevbärare.genom

Förtidsröstning idagär flitigtposten använd möjlighet blanden
väljarna. Inte minst i glesbygder torde denna service viktig.vara
Utgångspunkten bör därför möjligheterna till förtidsröstningatt intevara
försämras grund postkontoratt ett stängs ochav entreprenören
övertar Postens uppgifter.

Från Postens sida bör målsättningen vid entreprenadupphandlingen
därför den tilltänkta lokalenatt lämpligärvara använda föratt poströst-
ning. Vad det framför allt sigrör är möjligheten inrätta avskildaom att
platser för väljarna skall kunnaatt ställa i ordning sina valkuvert.
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eller kannaturligtvis tänkbart inte villDet är entreprenören taatt
lämplig för röstmottagning. Medsig tillhandahålla lokal äratt som

det gäller utformningenhänsyn till de krav i allmänhet ställs när avsom
ientreprenadpostkontor torde denna situation inte uppkomma någon

ske vid visstomfattning. röstmottagning inte kanOmstörre post-ett
vallagen, efter förslagkontor kan enligt kap. 2 andra stycketRSV, 10 §

fördetta postkontor inte skall användasPosten bestämma post-attav
interöstning. Motsvarande bör gälla de entreprenadpostkontor ärsom

för fall fråganlämpliga röstmottagning. l dessa bör Posten attta omupp
RSV. Eftersärskilt enbart för röstmottagning, medpostkontoröppna ett

detförslag bör också bestämma under vilka tiderPosten RSV somav
Röstmottagningen bör i förstasärskilda postkontoret skall hålla öppet.

fram före valdagen. [överensstämmelsehand till och med dagenäga rum
röstmottagningmed vad gäller enligt kap. vallagen bör sådan10 2 §som

minst timme dag.anordnas varje1
formOavsett vilken för röstmottagning gäller har Posten ansvaretsom

för expeditionen förtidsrösterna till valnämnd.rättav
visstNär det gäller röstning valdagen bör, väljarna i ettom

valdistrikt har långt till sin vallokal möjligheten inrätta särskiltatt ett
postkontor för utnyttjas. röstningröstmottagning valdagen kunna För
under valdagen bör Valnämnden i första hand erbjuda valskjuts till
vallokalen.

föreslår vidI avsnitt vi det, försöksverksamhet valen år11 att som en
för1994, skall den kommunala Valnämnden skallvara ansvarasom

institutionsröstningen gäller dennaoch kommunen detnär röst-att
mottagning röstmottagningslokaler. Viskall kunna inrätta särskilda
föreslår efterden försöksverksamheten den kommunala Valnämndenatt

röstmottagningslokal undersärskilt beslut kunna inrätta särskild ocksåen
valdagen.

PostlagsutredningensSom redovisar i avsnitt ingår det i2.6.3
uppdrag lösa frågan framtida myndighetsutövning.Postens Denatt om
myndighetsutövning röstmottagningen direktiveninnebär bör enligtsom
till utredningen Dir i första hand överlämnas till blivande199228 ett

postbolag skilt från huvudman för myndig-statligt Posten. Ett byte av
hetsutövningen innebära från statlig myndighet tillkan här byteett etten
enskilt bolagisering verksamhet leder till deEn attpostensorgan. av

formellapostanställda inte längre anställda myndighet. Denär av en
frågan eventuellkan efterröstmottagare postenom vem som vara en
bolagisering gällerbör kunna lösas motsvarande detsätt närsom
röstmottagning entreprenadpostkontor.

9.2.2 Röstning under valdagenposten

Möjligheten väljareförtidsrösta underlättar naturligtvis föratt posten
delta i därför värdefullt komplement till röstningen ival och äratt ett

vallokal valdeltagande. andeldet gäller uppnå högt Ennär att ett stor
väljare utnyttjar också denna möjlighet. Antalet väljare röstarsom
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under valdagen dockär relativt litet. Vidposten septembervalen år 1991
röstade 45.991 väljare under valdagen. Eftersom postkontorenposten
då endast förär öppna röstning kan kostnaden för deras öppethållande
hänföras helt till röstmottagningen. Postens öppethållande under valdagen
detta år kostade 8 milj. kr. Varje poströst undertogsca emotsom
valdagen kan ha kostatsägas omkring kr.175 Särskilt bakgrundmot av

det under valdagen finns antalatt särskilt inrättade lokaler därett stort
röstning kanäger det ifrågasättas det rimlig kostnadär irum om en
valadministrationen dessutom ha parallell organisation föratt en
röstmottagning posten.

Enligt RSV skulle besparingar kunna poströstningengörasstora om
valdagen slopas och mottagningen förtidsröster i stället skeratt av

i vallokalerna. Mottagning förröster andra valdistrikt kan enligt RSVav
ske tillämpning motsvarande rutiner vid förtidsröstning pågenom av som
postkontor. Röster hänförliga till kommun bör kunna överlämnasannan
till Posten för vidare befordran till kommun.rätt Dessa kanröster
därefter i rösträkningen hanteras sätt förtidsröster.samma som sena

Den uppfattningen har också framförts under förutsättningatt attman,
de poströster mottagits lördagen före valdagen i sin helhet närt.o.msom

vallokal under valdagen och kan ingå i den preliminära rösträk-resp.
ningen, slopa röstning under valdagen skulle kunnaatt postengenom

det preliminära valresultatet i högreännu grad medöverensstämmaatt
det slutliga valresultatet.

ÖversynI betänkandet SOU 198045 vallagen behandlar2 1978av
års Vallagskommitté motion innebär poströstning på valdagenatten som
skulle slopas. För de väljare oförutsett blir förhindrade i sinröstaattsom
vallokal valdagen skulle, enligt motionärerna, möjlighet lämnaattges
sin iröst vallokal. Kommittén uttalade s.l36 f i denna frågaen annan
följande.

Metoden låta väljare lämna sin i främmanderöst valdistrikt haratt
tilläm här i landet vid andrakammarvalen 1940. Nåats överot
30. väljare, drygt %l de röstande, lämnade då sin sedelav vadetta Erfarenheternasätt. förfarandet emellertid blandade. Detav var
medförde arbete föravsevärt valförrättare och valmyndigheter.ett
Vidare kom dry 7 % kasserasrösterna rund olika felt attav dgeltagandetavi hanteringen. är skulle underlätta iävenman senare
kommunala val fann det därför lämpligare låta postanstalternaattman

från väljareröster förhindradeta i sinemot vallokal.röstaattsom var
Erfarenheterna från 1942 kommunalvalårs visade demia valmetodatt

föredra framför röstning i främmande valdistrikt eller, vilketattvar
också praktiserats i riksdagsvalet, inför särskilda röstmottagare.
Därför infördes poströstning också för andrakammarval.

Motionärerna hävdar slopande poströstningen skulleatt ett av
innebära besparingar för statsverket och möjliggöra snabbareen
uträkning det definitiva valresultatet. förstVad gäller förslagetsav
inverkan tidenpå för rösträkning så kan konstatera följande.man
Aven poströstningen avslutas lördagenå detär ganskaom ett stort
antal ipoströster, huvudsak lör agsröster, inte fram tillnårsom
Valnämnderna i sådan tid de kan skickas till vallokal föratt ut resp.
räkning där. Dessa röster måste alltså räknas Valnämndenav
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främmandeför avgivits iskulle gällaonsdagen. Detsamma röster som
inte finna den föreslagnavaldistrikt. Kommittén kan således att

valförrättarnas och valnämndenspåverkaändringen skulle nämnvärt
i onsdagsräkningen bli nårösträknin Kanske skulle antalet röster ot. möjinträffaskulle dock lika kunnamindre. gärnaotsatsen ig-om

mindrefrämmande valdistrikt utnyttjades flitigt.i Anheten röstaatt
länsstyrelsen påverkas.definitiva sammanräkningenskulle den

ekonomiskapoströstningen valdagenalltsåAterstår prövaatt avom
skäl bör slopas.

jämförelsevaldagen varierar starkt vidAntalet poströster en
i samband medpostkontor. Postverkets undersökningarmellan olika

centralt belägna kontor ival visade nå större1979 års orteratt ra
postkontor i glesbygdervaldagen medanhade 500över poströster pa

stället låta de poströstanderegel hade mycket iAttpoströster.som
innebära väsentligbelägna vallokal skulle antagligentill närmast en

i valdistrikt i deökning antalet röstande centralt belägna störreav
de väljareOsäkert det också hur mångakommunerna. är som nuav

ellermed det föreslagnainte poströstar systemet, ettavmen som
valdi-den i detskulle i vallokalskäl, änröstaannat en annan egna

föreslagna ordningen således svårastriktet. Effekterna den är attav
ökaSäkerligen skulle arbetet med röstmottagningbedöma.närmare

nödvändigtvaldistrikt. flera valdistrikt blev detväsentligt i mån Ia
förförutsättningarnaförrättare. Måhända skulleöka antalet ävenatt va

valför-påverkas. Utbildninvaldistriktsindelningen sina håll aven
besparingardärför ovisstfick ökas. Det några avsevärärrättare aom

särskilt storstadsom-Därtill redanskulle kommergöras. att man nu,
valförrättare.betydande svårigheter rekrytera Avrådena, har att

föreslå poströstningen påanförda skäl kommittén inte bereddär att att
väljare istället skall avlämnaskall slopas och röstvaldagen att sin

valdistrikt.i främmande
förslag skullealternativ till motionärernasEtt tänkbart attvara

postverketsframgåroströstningen valdagen. Sombegränsa av
cirka 2huvuddelen postkontoren, 2 000närmarerapporter avav

kl.entimmarsperioder valda vanligenunder200, tvåöppet en,
valdagenTotalt kostnaoch 15.00 16.00.10.00 11.00 är erna-- omkring milj. kr. skulle kunnacirka mil. kr. och2,2 l sparas om

endast valdagen.flertalet hölls underöppna ettpost ontor pass
förlängas nåkostnader skulle f.ö. detta kunnanämnvärdaUtan otpass

ersättningenligt gällande avtal, skall ha öreftersom röstmottagarna,
varje arbetstillfälle.minst timmar vidtre

tillvaldagen kanbegränsning poströstningenEffekterna avav en
genomförde ipostverketundersökningdel bedömas somav enen

Vid 50 postkontormed folkomröstning.samband 1980 års av
underpoströstningen ägdeundersöktesvarierande storlek när rum

23visade sig poströstemasöndagen. Det närmare mottogsatt av
under eftermiddagstimmen.

slopandevälEnligt kommitténs mening det tveksamtär ett avom
innebäraraktiken skullevalda förmiddag ipoströstningen ens

möjligheter deltajaresvad gällernågon begränsning vä attatt ta a om
vallokalsig i sinfår förhinder inställai val. den oförutsettFör attsom

efter-undermöjlighetfinns det likväl poströstaattreservsom
tillämpade tider för poströst-middagen. Emellertid får det antas att nu

inteDärför börväljarnas medvetande.ning vunnit viss hävd i man
skullearingarnadessa tider.vägande skäl ändra Besutan som

mycketinskrä ngenden diskuterade ärkunna göras avgenom
för val.totala kostnadernaringa betydelse till deserom man

begränsningföreslåKommittén har därför inte funnit skäl någonatt
underpostkontordet obligatoriska öppethållandetvad gäller

valdagen.
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Antalet valdagenpoströster år 1991 45.991.nämnts Enligtvar som
de undersökningar gjorts har det visat sig 48 % demattsom ca av som
utnyttjade möjligheten rösta under valdagen röstade i sinatt posten
hemkommun. Hälften valdagens kom alltså frånpoströster väljareav som
rimligen borde ha kunnat i sinröstat vallokal. Någon undersökning av
varför dessa väljare röstar i stället för i sin vallokal har inteposten
gjorts. Ett skäl har förts fram Postensär lokaler ofta ärattsom mer
handikappanpassade vissaän vallokaler. För rörelsehindrade personer

vill rösta valdagen blir det därför lättare rösta Ettsom att posten.
skäl har förts fram har med vissaannat göra väljare ogillaratt attsom

löpa gatlopp mellan partiernas valsedelsutdelareatt och bliatt utsatta
för de penninginsamlingar ofta förekommer i anslutning tillsom
vallokalerna.

När det gäller frågan handikappanpassning vallokaler fram-om av
håller RSV ständigt i sina anvisningar till valnämnderna de vallokaleratt

inte handikappanpassadeär bör med andra, lämpligareersättassom
lokaler. Frågan handikappanpassning de lokaler användsom av som som
vallokaler såledesär väckt och utveckling i positiv riktning tordeen
också pågå. Det naturligtvisär viktigt alla väljare skall möjlighetatt

sinutöva Mot bakgrundrösträtt. fråganatt handikappanpass-attav om
ning vallokaler pågår och det beträffande dessa väljare dessutomattav
finns möjligheten i stället rösta dagarna före valdagen böratt posten
detta skäl inte hindra slopar den allmänna röstmottagningenatt påman

under valdagen. När det sedan gäller de andraposten skäl förts framsom
kan inte de har den tyngd röstning på valdagenatt attse posten
redan dessa skäl bör behållas.av

Med hänsyn till 48 % dem röstat på under valdagenatt postenav som
röstade i sin hemkommun kan antalet väljare utanförröstat densom egna
kommunen under valdagen 1991 uppskattas till omkring 23.000. Om man
slopar den obligatoriska röstmottagningen under valdagenposten utan

den medersätta röstmottagningatt skulle det innebäraannan en
försämring servicen för de väljare inte befinner sig i sinav som
hemkommun under valdagen. En sådan försämring kan leda till att
Valdeltagandet sjunker. Denna bör därför erbjudas möjlighet attgrupp

i vallokalrösta i den kommun där de befinner sig valdagen. En sådan
lösning skulle leda till bättre service för den aktuellat.o.m. en gruppen
eftersom vallokalerna har längreavsevärt öppettider än postkontoren.
1978 vallagskommittéårs diskuterar, också mani stället förse ovan, om

helt slopa röstningen under valdagenatt skulle inskränkaposten
röstningen till eftermiddagen. vissEn besparing torde uppkomma om
öppethållandet begränsades det sättet. Som konstateratposten

skulle röstmottagning i vallokal leda till den kategori väljareovan atten
det fråganår kommer kunna erbjudas bättre service underattom, en
valdagen f.n.än röstmottagningen i stället sker i vallokal. Motom
bakgrund detta vill inte föreslå förändring Postens röst-av en av
mottagning till bara utökat eftermiddagspass.att t.ex. ettavse
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sigskiljaintebörkommunvallokal iRöstmottagningen i annanenen
hållasmåstefrånvallokal bortsett röstennormalt ivadfrån är attensom

detdäremotkrävsVad äri valurnan.och inte läggas attavskild somner
demöverlämnarochdessahand rösterorganisationfinns tar omsomen

ifinnsberedskapsådanvalnämnd. Ensändas tilltill för rättPosten att
antaletdetBakgrunden till detidag. ärredanflesta kommunerde stora

enstaka poströstersänderundvika PostenintegårDetpoströster. attatt
inte de poströstervalnämnderMångatill fel kommun. sorterar som

Valnämndentillde kommerhandValnämnden efterkommit in till som
felsändaDevaldagen.förelördagensker underall sorteringutan

sortering. Detdennaförst underValnämndenupptäckspoströsterna av
blandinde felsända poströsternaocksåförekommer sorterasatt

upptäcks misstagetfalldessavallokalerna. Itillsändspoströsterna utsom
poströs-fall måstebåda dessavaldagen. lunderförst vid granskningen

sändasförvaldageneftermåndagentillöverlämnas Posten attterna
kommun.till rätt

tillbör begränsasfrån andra kommuner ettMottagningen rösterav
tillledanaturligtviskanvarje kommun. Detta attdistrikt ieller ett par
gällerdetNäröka.distriktdessa måstevalförrättare vidantalet

förmöjlighetfinnasdet härtordevalförrättarerekryteringen dessaav
varitdeantalvisstvalnämnderna ettatt personer somavengagera
där.kommerlängreintevid Posten attröstmottagare engagerassommen

valförrättare derekryteringenkunna underlätta storabörDetta t.ex. av
kommunerna.

skallfrämmande röstermottagningi de distrikt därValförrättarna av
utbildningsin-särskildautbildning. Någrasärskild större,börske ges

valinför allmännaskernormaltdemvalförrättareför utöversatser som
valförrättareantalökatförnödvändiga. Kostnadernablidock intelär ett

börkommunfrämmanderöstmottagning i trotsmedoch med ett system
Övervägande således förskäl talarekonomiska attbli begränsade.allt

vallokaler.till vissaröstmottagningföra dennaöver
folk-väljare ärkan uppståproblemundvika deFör somatt omsom

centralt belägnai vissasin rösträttbokförda i kommunen utövar
tillvallokal begränsasfrämmandeimöjlighetenvaldistrikt bör röstaatt

Möjlighetenkommunen.utanför den attden vistasgällaatt egnasom
gälla den ärintesåledesvallokal börfrämmandeirösta somen

dentillhänvisasbörväljaresådani kommunen. Enhemmahörande
i vissavalförrättareantaletökninggenerellvallokalen. Någonegna av

möjlig-grundnödvändigdärför intedistrikt blirbelägnacentralt av
kan,ökadefrämmande vallokaliheten rösta utan somatt resurser

Valnämndenvallokaler däri debehövas endasttidigare komma attsagts,
glesbygds-vissaIskallröstmottagningsådan ägabestämt att rum.

denbegränsningenavstånd kangeografiskamedkommuner att somstora
vallokal sägasfrämmandeiinte fårfolkbokförd i kommunen röstaär

tillha kortare vägväljaren kanservice;försämrad post-innebära en
intekan dock sägasolägenhetvallokal.till sin Dennalokalen än avvara

vilkenikommuninvånarna röstaförbör tillåtai ställetden attart att man
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vallokal helst. En sådan lösning kan nämligen medföra kommu-som att
planering röstmottagningen försvåras och kan dessutomnernas av

innebära underlaget för det preliminäraatt valresultatet blir sämre. Om
det inte räcker kommunen erbjuder valskjuts böratt i dessa fallman
kunna inrätta tillfälligt postkontor för röstmottagningett under valdagen.
På längre sikt kan också den ambulerande röstmottagningtyp av som

föreslår skall underprövas valen 1994 lösasätt röst-ett attvara
mottagningen, avsnitt 1l.l.2.se

När väljaren i sittröstar valdistrikt prickas han i röstlängden,eget av
något röstkort inteär nödvändigt. Om han inte finns i röstlängden bör

kräva han har röstkort. Om han hör tillatt valdistrikt inomman ett annat
kommunen, behövs röstkortet för skall kunna hänvisa honom tillatt man
rätt vallokal i kommunen. Om han hör hemma i kommunen annan
behövs röstkortet för vilka val väljarenavgöra har irösträtt och föratt

rösten skall kunna sändasatt till valnämnd.rätt
Poströster under valdagen sänds enligt nuvarande reglersom avges

Postens försorg till valnämnd. Distributionen degenom rösterresp. av
avgivits i vallokal i kommun bör ske påsom sätten en annan samma
idag. Detta innebär Valnämnden överlämnar dessa försändelsersom att

till Posten för vidare befordran. Kostnaden för denna distribution bör
också i fortsättningen bäras inom för det allmänna valanslaget,ramen
dvs. ersättas staten.av

I dagens granskas de lämnatsröstersystem underpostensom
valdagen Valnämnden vid den s.k. onsdagsräkningen. Iav resonemangen

har frånutgått omkring 50 % dem röstarovan att postenav som
under valdagen i denröstar kommunen. Om slopar poströst-egna man
ning valdagen och kombinerar med möjlighet för väljareen som
befinner sig utanför sin kommun i vallokalrösta iattegen annan
kommun bör detta leda till antalet röster tagits i andraatt emotsom
kommuner och skall hanteras valnämnderna onsdagsräkningensom av
blir lägre. En avgörande fördel med detta det preliminäraär resultatetatt

fram i vallokalerna under valnattentas bättre kommer över-som att
ensstämma med det slutliga valresultaten.

En risk med konstruktionen emellertidär antalet röster varjeatt som
valnämnd har hantera vid onsdagsräkningen kan bli litetatt så att man
inte kan bevara valhemligheten vid denna förrättning.

Enligt gällande bestämmelser skall Valnämnden vid onsdagsräkningen
granska de poströster valförrättarna i valdistrikten bedömtsom som
ogiltiga enligt kap.13 3 5 §§ vallagen. Nämnden skall också granska-
poströster inte blivit granskade i valdistrikten under valdagen. Tillsom
den sistnämnda kategorin hör de lämnatsröster hos underpostensom
valdagen också sådana avgivitsröster tidigare intemen som men som
distribuerats till vallokalerna innan röstningen avslutats där, dvs. före kl.
20.00 under valdagen. Det kan också förekomma kommerpoströsteratt
från valnämnder i andra kommuner. Poströster kan, tidigare nämnts,som
ha fel i den första hanteringen.sorterats Vid onsdagsräkningen granskar
Valnämnden också inkomna brevröstningsförsändelser, dvs. röster som,
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valen 1991,vid år avsäntsgällde däromsärskilda reglerenligt de som
Schweiz.Tyskland ellerfrån väljare imed brev

RSVuppgifteromfattade, enligtonsdagsräkningen år 1991Vid som
färre 26granskningen i kommuner än10länsstyrelserna,inhämtat av

uppgifter. Detsaknaskommunerlandets 286Beträffande 9röster. av
redovisatsgranskades i de kommunerantaletlägsta röster varsomsom

under-sig emellan brevröster, poströsterfördelade12. Hur rösterna som
nedan. Dettabellenframgårvaldistrikten ochkänts i poströster avsena

förändringEn röst-fall kommuner.i samtliga småsig härrör avom
tillha lettvid valen 1991kundeunder valdagenmottagningen att t.ex.

nedan-granska. Sehaft 7Malå kommun rösterValnämnden i attca
stående tabell.

Underkända Sena poströsterBrevrösterKommun

152OYdre
Ödeshög 2230

250Aneby 1
223Essunga 0
19Storfors O 1
1330Kungsör
222Norberg l
102Malå 0
15Norsjö l l0

Åsele 160 l

innebäratorde dettagodkännasinte skulledessaOm några röster enav
valhemligheten.fått bevaraför skulle svårtviss risk attatt man

och såvalförfarandetförkostnadernahållaIntresset attatt nereav
möjligt kan här sägaskorrekt valresultatmöjligtsnabbt såett somsom

Vivalhemlighet.väljarnastill intressetmotsättning värnaistå att
kunnainte skallvalhemlighetför väljarnasriskenbedömer att upp-

falliliten. Denmycket äronsdagsräkningenunderrätthållas vartsom
dubbelkostnadermotivera dede kanstorlekeninte den att som enav

röstmottagningför med sig. Allmänröstmottagningorganisation för
börtidigareslopas. Somdärför kunnavaldagen börunder sagtsposten

särskiltinrättafinnas möjlighetfortsättningenidet dock även ettatt
glesbygdsområde.röstmottagning ipostkontor för t.ex.
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Röstning i10 utlandet

Gällande10.1 rätt

utlandsmyndighetema10.1.l Röstmottagning genom

valenvid de allmännade väljare vistas utomlands anordnas röst-För som
sådankonsulat. Reglermottagning svenska beskickningar och om

röstmottagning finns i kap. 7 §§ vallagen.10 ll-
be-utlandsmyndigheter RSVsvenskaRöstning sker hos de som

enligtutrikesdepartementet. Röstmottagare är,efter samråd medstämmer
den hanutlandsmyndigheten ellerkap. vallagen, chefen för10 10 § som

bestämmer.
utomlands kanröstmottagningsmyndighetchefen förEfter beslut av en

antalfinnsdär detsärskild anordnas störreröstmottagning ettorter
Särskildröstmottagningsmyndighet saknas.svenska medborgare därmen

byggarbetsplatser,svenskaröstmottagning således komma ifrågakan
turistkoncentration,medisoleradeavlägsna eller störreorterorter,

stationeradeFN-bataljonerkursorter, där svenska är etc.orter
röstberättigademinst -15Enligt tillämpas f.n. krävs 10vad som

Omständighetemaröstmottagning skall anordnas.för särskildattpersoner
kommaröstmottagning kansådanai det enskilda fallet kan dock attvara

anordnadesVid val röst-i fråga för mindre 1991 årsäven grupper.
styckenomkring 30omkring platser. dessamottagning 300 Av var

35möjlighetröstmottagningsställen. USA fanns röstasärskilda I att
röstmottagningsställen. Somsärskildaplatser stycken8varav var

inrättades iröstmottagningsställekan särskildexempel nämnas att
iprivatpersonhosi York ocksåSvenska Kyrkans lokaler New enmen

Greensboro.

BrevröstninglO. 1.2

genomföras hosinte kunnatröstmottagningval harSedan 1956 års någon
val inteårssedan 1979i Schweiz ochutlandsmyndigheternade svenska

heller i Tyskland.
val i sinaideltarutländska medborgareTysklandSedan accepterat att

s.k.medhemlandetvalsedlar tillsända sinahemländer posten,attgenom
försöksverk-inför valbrevröstning, riksdagen 1982 årsbeslöt att ensom

Tysklandivistadesröstberättigadeför desamhet införa brevröstning som
motsvarande be-infördesInför 1985 vall98l82224. årsprop.
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stämmelser tidsbegränsad lag brevröstning i Förbunds-om en om
republiken Tyskland prop. 198485 l 19. Också vid 1988 års val kunde
brevröstning ske från Tyskland. Bestämmelserna brevröstning gälldeom
då inte enbart ordinarie val också val eller omröstningutan ett extraom
skulle infalla under perioden fram till ordinarienästa val. Inför 1991 års
ordinarie val beslöt riksdagen brevröstning skulle möjlig inteatt vara
bara från Tyskland också från Schweiz. Bakgrunden till dennautan
ändring Schweiz, sedan år 1956 inte tillåtit utländskatt attvar som en
medborgare utfört någon valhandling schweiziskt territorium, beslutat
tillåta brevröstning. Röstning vid svenska utlandsmyndigheter i Schweiz
tillåts fortfarande inte.

Genom särskild lagstiftning, lagen 1991189 brevröstningsenast om
i Förbundsrepubliken Tyskland och Schweiz, har det därför föreskrivits

väljare befinner sig i dessa skall kunna lämnaatt sina rösterstatersom
brevröstning. Lagen tidsbegränsadär och gäller till utgångengenom av

år 1994. Det förutsätts inte väljaren finns i den särskildaatt upptagen
röstlängden, avsnitt 7. Motsvarande gäller f.ö. den röstmottagningse

sker de svenska utlandsmyndigheterna. RSV har skickatsom genom
särskild information brevröstning, tillsammans med valmaterial förom
sådan röstning, till de väljare finns i den särskildaupptagnasom
röstlängden och har adress till Tyskland Schweiz.resp.

Tyskland har förklarat sig kunna tillåta röstmottagning vidnumera
svenska utlandsmyndigheter. En förutsättning för sådant tillstånd ärett

från svensk sida ansöker detta minst månader föreatt valet.man om sex
För brevröstning gäller följande. Väljaren skall själv lägga in sin

valsedel i innerkuvert. I närvaro två vittnen skall han därefterett av
lägga innerkuvertet i ytterkuvert och klistra igen detta. Påettner
ytterkuvertet skall väljaren, heder och intyga han harsamvete, att
gjort dettapå och försändelsensätt ställts i ordning i Tysklandatt resp.
Schweiz. Väljaren skall också ytterkuvertet den dagange som
brevrösten har gjorts i ordning. Han skall också sittange personnummer.

På ytterkuvertet skall vittnentvå skriftligen intyga väljaren självatt
har undertecknat försäkran och de inte känner till något förhållandeatt

strider de uppgifter väljaren lämnat ytterkuvertet. Vitt-motsom som
adress skall ytterkuvertet. Vittnena skall ha fyllt år.nenas artonanges

Väljarens make eller barn eller makens barn får inte vittne.vara
Ytterkuverten skall sedan läggas i omslagskuvert tillsammans medett

väljarens röstkort. Omslagskuvertet skall också klistras igen. Det skall
sändas vanligt brev till Valnämnden i den kommun där väljaren ärsom

i allmän röstlängd eller, väljaren iupptagen är särskildupptagenom
röstlängd, till Valnämnden i den kommun där den särskilda röstlängden
skall finnas tillgänglig. Uppgift valnämnd finnsrätt röstkortet.påom

Vid ordinarie val eller folkomröstning får väljaren inte i ordninggöra
sin brevröstningsförsändelse tidigare dagar föreän 24 valdagen. Sista
dagen för igöra ordning brevrösten föredagen valdagen.är Vidatt
andra val får försändelsen daterad tidigast tjugo dagar förevara
valdagen.
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skall nämnden anteckna dettaNär brevröst kommer till Valnämnden
i särskilt protokoll. Granskning och rösträkning brevrösterna skerett av

valnämndens onsdagsråkning. Valnämnden skall vid sinsedan vid s.k.
avlämnats förgranskning bl.a. kontrollera omslagskuvertet haratt

postbefordran Schweiz. kontroll sker med hjälpi Tyskland eller Denna
hjälp poststämpeln kontrolleraspoststämpeln omslaget. Medav av

föreockså brevrösten inte har lämnats dagen valdagen.änatt senare
väljare brevröstning frånVid 1985 val röstade 2.235års genom

röstade väljareTyskland, valet därpå och vid val 2.9661.916 1991 års
infonnationsin-brevröstning från Tyskland och Schweiz. Trots degenom

%från andelen underkända brevröster 8 årRSVgörs är stor,satser som
fel förekommer1985, % och % år 1991. De13 år 1988 12,2 är attsom

inte varit igenklistrat och datumröstkort saknas, ytterkuvertet attatt
detfelaktigt. förekommer ocksåytterkuvertet saknats eller varit Det att

i Tysklandinte utläsa brevrösten avsändpoststämplarna gått äratt attav
dettaSchweiz poststämpel saknas. vissa fall hareller I göraattattresp.

ordinarie lcurirpost.med inte skickats medbrevrösterna post utanatt som
granskning vidfel upptäckas först vid valnämndensSamtliga dessa kan

den s.k. onsdagsräkningen.

10.1.3 Röstning på fartyg

fartyg i utrikes fart. Detockså svenska ärRöstmottagning anordnas
anordnas. Rättvilka fartyg röstning skallRSV bestämmer attsom
ellerfartygets besättningfartyg har den tillhörrösta perso-annansom

fartyget. Röstmottagare ärnal fartyget ellerpå är passagerare
för röstning ochbefälhavare han Reglernafartygets eller den utser.

huvudsak reglerna förröstmottagning fartyg i röstmottag-motsvarar
eller postkontor.ning vid utlandsmyndighet

överväganden förslag10.2 och

10.2.1 Utgångspunkter

försöka underlättaDir. börEnligt tilläggsdirektiv 199249våra man
principde isig den ärutlandssvenskarna använda rösträttatt somav

gällerreglerna detförenklatillerkända. åtgärder närDe nämns är attsom
utvidga möjligheternaröstlängden ellerbli i den särskilda attatt upptagen

röstläng-den särskildahur reglerna kringtill brevröstning. Ett förslag till
börmöjlighetavsnitt Enden kan förenklas lämnar i 7. somannan

röstmottagning. Reglernautvidga utlandsmyndigheternasövervägas är att
behandlavi intei utrikes fart kommerför röstning svenska fartyg att

följande.i detnärmare
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10.2.2 möjligheterna till brevröstning utvidgasBör

Som framgått bakgrunden till införde möjlighetatt attovan var man en
brevrösta i Tyskland och Schweiz formelltdet inte varit möjligtatt att
anordna röstmottagning vid de svenska utlandsmyndigheterna där. För

det praktiskt möjligt för demgöra vistas i dessa länder röstaatt attsom
infördes möjligheten till brevröstning.

I avsnitt föreslår7 reglerna kring den särskilda röstlängdenatt
förenklas. I våra tilläggsdirektiv förenkla försägs sättatt ett annat att
utlandssvenskarnas valdeltagande kan utvidga möjligheterna förattvara
dem använda sig brevröstning.att av

Införande brevröstning generell möjlighet skulle, 1984av som en som
års Rösträttskommitté påpekade, innebära ytterligare förfarandeett som
strider valsystemsvårt grundläggande principer. För dennamot att
möjlighet skall införas bör finnasdet mycket vägande skäl till det.tungt
Skälet för införa generell möjlighet till brevröstning för allaatt en
svenska i utlandet Valdeltagandet för dem i hög grad skulleär att
underlättas. Frågan generell möjlighet till brevröstningom en mera
behandlades 1984 års rösträttskommitté i huvudbetänkandet SOUav
198411 Rösträtt och medborgarskap. det gäller möjligheternaNär till
brevröstning framhöll kommittén det svenska valsystemets tvåatt
grundprinciper, nämligen röstning skall ske vid personlig inställelseatt
inför valförrättaren i det valdistrikt där väljaren uppförd röstlängdeniär
och väljaren själv skall lämna sin valsedel till valförrättaren elleratt

principerröstmottagaren. Dessa hänger med de höga krav påsamman
tillförlitlighet ställs valförfarandet. Vad det handlar detär attsom om
måste finnas garantier för formervalen sker underatt tryggarsom
valhemligheten.

Kommittén konstaterar det samtidigt har angeläget allaatt ansetts att
kategorier röstberättigade skall praktiska möjligheter delta i val.attav
Ett antal har därför gjorts från de grundprinciperna. Väljaretvåavsteg
kan rösta hos utlandsmyndighet fartyg.eller I samtligaposten,
dessa fall krävs röstningen genomförs sådant valhem-sättatt att
ligheten Väljaren skall också lämna valsedeln till särskiltgaranteras. en
utsedd Undantag från kravet finnsröstmottagare. personlig inställelse

det gäller röstningnär valsedelsförsändelse. det denNär gällergenom
brevröstning har anordnats från Tyskland och Schweiz ställs,som av
naturliga skäl, inte kravnågot personlig inställelse inför röst-en
mottagare.

Kommittén konstaterade erfarenheterna brevröstningen utvisadeatt av
det inte är något administrativt problemstörre hantera brevröster-att att
Kommittén ansåg dock andelen underkända rösteratt stor.na. var

När det gäller frågan möjligheterna till brevröstning bör utökasom nu
kan,så redan 1984 års rösträttskommitté konstaterade, framhållassom
administrationen brevröster inte innebär egentliga admini-någraatt av

strativa problem. Vad förorsakat vissa problem kravetär attsom
brevrösterna måste poststämplade i land; försändelsen ärvara resp. om
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grund fördetpoststämpelSverige eller saknar utgörpoststämplad i att
underkänna rösten.

problem. Förvissa principiellaemellertidBrevröstning innebär att ett
skall kunnavalhemlighetför väljarnasskyddberättigat krav upp-

fåskallhur brevröstdet gällervissa formkravrätthållas uppställs när en
valsedelsförsändelser.beträffandeställs f.ö.Motsvarande kravanordnas.

slutligenrisk föremellertid alltid röstinnebärFormella krav att enen
harbrevröstningvarje val därRSV införunderkänd.blir Trots att

berördainformationsmaterial direkt till desärskiltförekommit sänt
iinte minskat någonbrevrösterunderkändahar andelenväljarna

informationsinsatseromfattande är,dessanämnvärd Trotsmån. som
hög.oacceptabeltfortfarandeunderkändaandelenframgått rösterovan,

ytterkuvertet interöstkort saknas,fel ofta förekommer ärDe attattsom
saknas ytterkuvertet.datumigenklistrat ellervarit att

leder till detröstlängdensärskildagäller denförslag detVårt när att
finns i röstläng-till demsända röstkortblir möjligtinte längre att som

informationskicka dennamöjligtblir inte hellerden. Det då typatt av
motsvarande sättfår i stället lämnasInformationentill väljarna.direkt

Även formelladeröstmottagningövrig information omm.m.omsom
antal brevrösterförriskenkommermjukas någotkraven ett stortattupp

medhängerfinnas kvar. Dettaunderkännasskulle komma attatt samman
uppmärksammad påblirbrevröstning intedet gällerväljaren näratt

vilket haniväg sin brevröst,sänderfel innan haneventuella formella
röstmottagning.normalblivit vidhade en

internationellai denmed säkerhetenproblem hängerEtt annat samman
världendelarfrån allabrevröstagenerell möjlighetEnpostgângen. att av

i posthante-förkommerför vissarisken ökar rösterskulle leda till attatt
itill säkerhetensåledes ledakandessa problemringen. Båda att

de fördelarskallkonsekvens vägasvalförfarandet blir Dennasämre. mot
utlandet.för svenskar iinnebärbrevröstninggenerellsom en

antal utlands-vidröstmottagninganordnadesvalVid 1991 års stortett
mycketutlandsmyndighetemaintarmyndigheter. framgåttSom enovan

röstmottagning.särskildanordnandetgällerattityd detgenerös när av
kanskeUtlandssvenskar,antalfinns detreglerTrots dessa generösa ett

frånmycket långt närmastebordelarna USA,särskilt i de inre somav
50 mil. Förfallkan i vissa änröstmottagningställe. Avstånden mervara

omöjligtpraktisktmedeller till ochblir det dyrtutlandssvenskardessa
dettillämpaspraxis närtill denMed hänsynsinutöva rösträtt.att som

antalet väljareutlandet torderöstmottagning igäller anordnandet somav
dennarelativt litet. Frånfrån möjlighetenutesluts röstaatt gruppvara
möjlighetintressedock starktfinns detutlandssvenskar attattett

brevrösta.
ställabörtill de kravi relationintresse börDetta sättas man

intekan dåsäkerhet. Manställa höga kravvalförfarandet. Man mäste
eller debortkommerandel väljarnas röster attacceptera att stor aven

bör härformella skäl. Detunderkändariskerar bli ettatt varaav
skallmöjligtavgivits långtvarje såkravgrundläggande röstatt somsom
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ligga till grund för det slutliga valresultatet. Den väljare lämnatsom en
röst skall helt enkelt kunna utgå ifrån hans kommerröst räknas.att att
Mot bakgrund några informationsinsatser direktatt till dessa väljareav
inte kommer möjlig och med hänsynatt till de erfarenhetervara som
finns detnär gäller brevröstning torde kunna ifrånutgå attman storen
del brevrösterna riskerar underkånnas. Som kommerav att utvecklaatt
nedan nämligen inte bör slopa samtliga formföreskrifterattanser man

detnär gäller brevröstning.
Mot generell möjlighet brevrösta kan inte baraen att principiellaresas

invändningar. Det kan finns också invändningar praktisk natur.av mera
Antalet brevröster kommer öka. För det preliminäraatt val-att

resultatet fram under valnatten skalltas ligga så detsom nära slutliga
resultatet möjligt bör överväga brevrösterna skallsom granskasattman
och räknas i vallokalerna och inte, fallet,är vid valnämndenssom nu
onsdagsräkning. läggaAtt denna uppgift valförrättamapå under valdagen
förefaller mindre lämpligt. Det skulle kräva valförrättarnavara att
utbildades för dennagöra granskningatt samtidigt det vid ett stortsom
antal valdistrikt bara kommer förekomma litet antalatt brevröster.ett

På grund dessa skäl ställer mycket tveksamma till införaav oss att
generell möjlighet för Utlandssvenskar brevrösta.en Vår inställningatt

till generell brevröstning i utlandet har emellertid ocksåen medgöraatt
vår valhandlingen. Som tidigare påpekatsyn detär för valets
tillförlitlighet väsentligt kring röstningenatt sådanaärarrangemangen att
väljarens valhemlighet Detta gäller bådegaranteras. väljaren skallatt
beredas möjlighet insyn ställaatt, iutan ordning sin valsedelav annan,
och den fortsatta hanteringen väljarens röst. Vittneskravet vidav
brevröstning är avsedd för så långt möjligtatt upprätthålla kravet påsom
valhemlighet vid denna röstning. Sammatyp garantier vidav som en
normal röstmottagning kan däremot inte lämnas. Om accepterar attman
utlandssvenskar generellt kan rösta brevröstning det endagenom av
skälet denna form röstning framståratt smidig och enkel förav som
väljaren måste samtidigt ställa sig frågan varför inteman motsvarande
sätt skullerösta kunnaatt vid röstning inomaccepteras landet. Skälet till
detta är med sådanatt röstning inte kanman väljarensen garantera
valhemlighet och då inte kan upprätthållaatt valens tillförlitlighet.man

Sammanfattningsvis vill f.n. inte föreslå någon generell möjlighet
brevrösta från utlandet.att Om det i något land inte finns någon formell

möjlighet anordna ordinäratt röstmottagning de svenska utlands-genom
myndigheterna blir däremot nödsakad godta brevröstning.man att

Något alternativ till brevröstning finns f.n. inte för dem befinnersom
sig i Schweiz. Tysklands förändrade inställning till röstmottagning vid de
svenska utlandsmyndigheterna kommer däremot leda till traditio-att att
nell röstmottagning kommer kunna anordnas där vidatt ordinarie val. Vi
föreslår därför brevröstning frånatt väljare befinner sig i Tysklandsom
slopas.
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inrättasröstmottagningsställensärskildafler10.2.3 Bör

röstmottagning såanordnandeutlandsmyndighetemasgällerdetNär av
skallröstmottagningbestämmelser närdetaljeradeintedet någrafinns om

mycket generöstillämparoch RSVUtlandsmyndighetemaanordnas. en
iväljarnasvenskadeservicedennautökamedFördelarnapraxis. att

uppkommerkostnaderdefallenskilti varje vägasbörutlandet mot som
i vallagenrimligtdärför intekanröstmottagningen. Det attför anses

finnsdetskall inrättasröstmottagningställesärskiltföreskriva omettatt
möjlighet. Någondennautnyttjakanväljareantalvisstfler än ett som

viinteinnebärföreslå. Dettadärför inte attföreskrift villsådan anser
viinskränkas. Tvärtbör atttillämpaspraxisden mananseromatt som

gällerdetattityd närmycket generösintabörfortsättningeniockså en
röstmottagning,fall därdeutlandet. Iröstmottagning ianordnande av

enligt vårfåranordnasinte kanattityd,sådan generös mantrots en
begränsad.blirmöjligheten röstamening attattacceptera

förenklasbrevröstningförreglerna10.2.4 Bör

påpekats,tidigarehänger,brevrösterunderkändaAndelen sammansom
dessaanordnandet röster.uppställs vidformella kravmed de avsom

tillfredsställandeskapaförinfördesbifogasskallröstkort attKravet på att
lämnatsskall haförsändelsenföridentitet ochför väljarensgarantier att

viordningdenMedll.198l82224viljamed hans prop. soms.
röstkortnågotröstlängden kommersärskildadengällerdetföreslår när

utlandet.finns iväljaretillskickasautomatiskt kunnainte ut somatt
behållas.dockskallbrevröstenbifogasskallröstkortetKravet att

finns sättinte någotbrevröstning attdet vid annattill dettaSkälet är att
innebärDettasig förhandenväljarenkontrollera är attutger vara.att

röstkort. DettabeställaSchweiz måstefrånvill brevrösta ettdenatt som
olägenhetDennaför väljaren.olägenhetuppfattasgivetviskan ensom

mellansamrådefterinformationlämpligminimerasdockkan genom
finnsendastförslagenligt vårtutlandsmyndighet,berördochRSV som

Schweiz.i
förkravdessanågot attlättakan annatFrågan är avmanom

underkännande.förriskenminskadärigenom
iöverensstämmerbrevröstergällerfinns detföreskrifter närDe som

Väljarenvalsedelsförsändelse.medröstningförgällermedstort somvar
tvåskall ioch han närvaroinnerkuvertvalsedel iläggaskall själv avner

brevröstning.förytterkuvertsärskiltiinnerkuvertetvittnen lägga ettner
intygaväljarenskallytterkuvertetigen. PåklistrasskallYtterkuvertet

för-ochdettatill sättgåttröstningen attheder och samvete att
tillåtetdetvilket ärland från attordning i detigjortssändelsen

skall ocksåSchweiz. HanochTysklandvalårsvid 1991brevrösta,
iställtsförsändelsendagdenochsittanteckna sompersonnummer

ordning.
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Vittnena skall skriftligen intyga väljaren själv skrivitatt för-
sändelsen och de inte känner till förhållandenågotatt strider demotsom
uppgifter väljaren lämnat. Ytterkuvertet skall läggas isom särskiltett
kuvert, omslag, tillhandahålls RSV.som av

När det gäller formföreskrifterna för brevröstning bör långtsåman
möjligt ha regler det gällernär röstning med valsedelsför-samma som
sändelse. Som tidigare nämnts vittneskravetär vid brevröstning avsedd
för långtså möjligtatt upprätthålla kravet valhemlighet vid dennasom

röstning. Motsvarandetyp krav finns detnär gäller röstningav med
valsedelsförsändelse. Vittnena kan i dettasägas valförråt-ersättamoment

eller röstmottagare.tare Med hänsyn till kravet tillförlitlighetpå bör man
inte bort denna föreskrift.ta

Kravet ytterkuvertet skall igenklistratatt hänger medvara samman
väljarens valhemlighet skallatt kunna i den fortsatta hante-garanteras

ringen försändelsen. Inte heller detta krav bör bort.av tas
frågaI kravet datumangivelse ytterkuvertet så skall dettaom ses
bakgrund brevröst baramot får ställas iatt ordning under vissav en

tidsperiod. Vid ordinarie val till riksdagen tidsgränsenär 24 dagar före
valdagen och vid andra val 20 dagar före denna dag. Brevröst får inte

iordningställd dagen föreän valdagen. Ivara 2 § brevröst-senare
ningslagen brevröstsägs skallatt avgiven den dag då den äranses vara
poststämplad.

I överensstämmelse med vad vi föreslagit beträffande röstning med
valsedelsförsändelse så bör väljaren på ytterkuvertet kunna intyga hanatt
har ställt i ordning brevrösten inom den angivna tiden. Genom denna
ändring kan i fall uppnå viss sänkningvart andelen under-man en av
kända brevröster framför allt i de fall där väljaren misstag skrivit felav
datum.
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val1994 årsvidFörsöksverksamhet11

Valdistriktsindelning och röstmottag-11.1

ning

institutionsröstningenför11.1.1 Ansvaret

tillfälligaskekan,Förtidsröstning nämnts, post-posten somgenom
och medmed Valnämndenefter samrådkan,postkontorkontor. Sådana

kriminalvårdsanstaltålderdomshem,sjukhus,vårdinrättningen, inrättas på
röstmottagningförTillfälliga postkontorvårdinrättningar.liknandeeller

tillfälligaregel inrättasvaldagen. Iföretidigast sju dagarfår inrättas
söndageninstitutionerröstmottagning dennaförpostkontor typ av

postkontorordinarie ärröstningdet gällerföre Liksomvaldagen. när
genomförande. Postenröstningensfördet posten ansvararensamsom

biträdaantalvisstValnämndenkan dock begära attutser ettatt personer
Även valnämn-i de fallinstitutionsröstningen.vidröstmottagarepostens

för röstmottag-detbiträdensådana ärden postenutser ansvararsom
ningen.

phar vid deinstitutionsröstningvidAntalet väljare senasteröstarsom
röstade 39.840valVid års1991till omkring 40.000.uppgåttvalen

38.500omkringflesta ellerinstitutioner. Devid olika typer avpersoner
servicehus.ochålderdomshemsjukvårdsinrättningar,röstade viddessaav

föresöndageninstitutionervidröstmottagningenKostnaderna för
milj. kr.5,8till 4,2valvid och 1991 årsuppgick 1988valdagen resp.

Röstningen service-ålderdomshem,vidframför alltinstitutioner,vid
röstningför kritik. Dennahar iblandeller sjukhus,hem utsatts genom-

röstning vilketlämpliga förmindrei lokalerförs ärmånga gånger som
möjlighettillgänglighet ochvad gällerproblem bl.a.till praktiskaleder

baraemellertid interöstningen. Detför åranordna avskilda platseratt
finnsväljareföranleder problem. Deutformninglokalernas somsom

utsträckningi alltålderdomshem tillhör störreservicehem ochsjukhem,
kommuna-stöd från denboende medkategori inte klarar egetettsomen

rullstolsbundna. Desängliggande elleroftahemtjänsten. Patienterna är
handikappfysiskagrundhjälpdärför i behovår stort menavav

tillledersenila. Allt dettadeberor hjälpbehovet ärgångermånga att
de harröstningen;biträde vidbehovdessa väljare har ett stortatt av

inte självade kanolika partier,valsedlar frånhålla isärsvårt stoppaatt
vid dennaröstningGenomförandeivalsedlarna kuverten typavm.m.ner
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institutioner blir därför mycket komplicerad. Det kan ocksåav många
gånger svårt upprätthålla valhemligheten vid röstningen.att Riskenvara

denna väljare otillbörligutsättsatt påverkan vid röstningen kangrupp av
upplevas Valprövningsnämndens beslutstor, 198214 därsom se
besvären dock lämnades bifall eftersom utredningen inteutan stödgav
för det förekommit sådan påverkan.att

Det finns enligt vår mening anledning ifrågasätta inteatt ansvaretom
för institutionsröstningen bör överföras till kommunerna. Vad talarsom
i den riktningen detär torde finnas fördelar iatt samlastora att ansvaret
för organisera och genomföra allatt röstmottagning i den kommunala
valnämndens regi. Därigenom skulle kunna effektivareman en
organisation detnär gäller röstmottagningen. Mot detta kan i och för sig
anföras den nuvarande ordningenatt tycks fungera väl. Erfarna
postfunktionärer har använts röstmottagare vilket har varit till fördelsom
för röstningens genomförande. Det kan också finnas fördel i etten

riksövergripande bakgrundgemensamt de berördamot attansvar, av
institutionerna har olika huvudmän.

Som inämnts avsnitt 9.2 kan resultatet Postlagsutredningens arbeteav
bli Postens roll valsammanhangatt omprövas. Det kan bli fråga ettom

renodlat beställar leverantörsförhållande. Utan föregripamer att ett-
kommande ställningstagandet i frågan finns det skäl försöksvisatt prova

modell där kommunen intar beställarrollen och då kan välja mellanen att
utföra uppgiften i regi eller köpa tjänsten Posten.egen t.ex.av annan

Vi föreslår därför vid valen år 1994 försöksverk-att man genom en
samhet enligt denna modell i samråd mellan RSV och berördaposten,
kommuner där kommunen får detta ansvar.

Röstmottagningen bör genomföras motsvarande f.n.sätt Röst-som
kontrollerar röstkortmottagarna och identitet, delar valkuvert ochut

övervakar röstningen genomförs korrektatt Väljarenssätt.ett
valkuvert och läggs, tillsammans medtas röstkortet,emot i särskiltett
kuvert. De röster inte hör till kommunen skall sändas tillsom resp.
valnämnd. De röster avgivits vid institutionsröstningen och hörsom som
till kommunen skall och distribueras till valdistrikt försorteras attresp.
där ingå i den preliminära rösträkningen valdagen.på

En sådan försöksverksamhet kräver undantag från reglerna i kap.10
2 § tredje stycket vallagen. De föreskrifternanärmare försöksverk-om
samheten bör lämnas RSV.av

11.1.2 Ambulerande röstmottagning, m.m.

Som framgått avsnitt 3 är arvodena till valförråttama denav tyngsta
detnär gäller kommunernas kostnaderposten för valens genomförande.

Organisationen röstmottagningen i glesbygden dessutomutgörav ett
speciellt problem. Det mycketär svårt på rationellt lösa frågansättatt ett

rimlig servicenivå samtidigt kravet skydd valhemlighetenom som av
skall uppfyllas.
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kostnads-finna lösningar såvälsökerangelägetDet år att somman
ambulerandelösning s.k.tänkbar kan röst-serviceproblemen. En en

med begränsatflera vallokalertillåtamottagning En attvara. annan
sigkunna tänkaskulle ocksåi valdistrikt. Manöppethållande attett

ske röstmottagarnaröstmottagningen skulle kunna sätt attannat t.ex.
formersig Innan dessauppsöker då för med valurnan.väljarna och av

försök i vissagenomförasgenerella bör deröstmottagning görs
vissa bestämmelserundantag frånSådana försök kräverkommuner. om

röstningdet gällervissa bestämmelserröstningen i kap. också när8 men
i vallokal i kap. vallagen.9

ifrån bestämmelserna 8 kap.medge undantag 1RSV skall kunna -
utarbetandeoch 5 Vid9 kap. §§.10 13 och 15 §§ lsamt av--

genomförandeförsöksverksamheternas ärföreskrifternade närmare om
genomföras sådantviktigt försöken kommerdet naturligtvis ettattatt

isamtidigt säkerhetenvalhemlighetväljarnassätt garanterasatt som
upprätthållas.valförfarandet kan

preliminärfrån reglerna11.2 Undantag om

sammanräkning.rösträkning slutligoch

ll.2.1 Maskinell räkning valsedlarnaav

vid-för svensktavsnitt 4.3.5 rekommenderarredovisat iSom
tekniskasammanräkningsproceduren sker medkommande självaatt

hjälpmedel.
formtillanvänds bör någonDe pappersvalsedlar avanpassassom

ieffektivitetsvinsterDärigenom kan uppnåelektronisk avläsning. man
valförfarandets sammanräkningsfas.

möjligheternavalsedlar påverkar inteEtt optisk läsningförsök med av
underlag förGenom försöksverksamhet kanförtidsrösta. ettatt manen

konsekvenseroch ekonomiskabedömningen vilka organisatoriska ett
ellerdet införs i helasammanräkning kanmed maskinellsystem om

vissa delar landet.
i olikavid valDenna försöksverksamhet bör genomföras 1994 års

undersöka ocksågenomförande börkommuner. Vid försökens omman
möjligt samordnaoptisk läsning valsedlarna blirdet med hjälp attavav

sammanräkningen. Seoch den slutligapreliminära rösträkningenden
valförrätta-kostnader förminska kommunernasavsnitt Ettl 1.2.2. sätt att

distrikt imycketliksom i och Danmark störreär Norge göra storaattre
röstmottagning.rationell Dettaoch i dessa valdistrikt ordnatätorter att en
kan lösas.förutsätter med rösträkxiingendock problemenatt

tekniskamed andraoptisk läsning eller försökförsöken medGenom
i sådan gradhjälpmedel rösträkningen kumia förenklasbör att man

härbörriktigt distrikt. Detsamtidigt försök med ävenvågar göra stora
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RSV i samråd med den regionala och kommunala Valnämndenvara som
de föreskrifternanärmare försöksverksamhetens genomförande.ger om

1l.2.2 Slutlig sammanräkning den kommunala Valnämn-av
den

Som pekat i avsnitt 3.4.3 kan möjlighet till bringa nedatten
kostnaderna för valadministrationen förändra ansvarsfördelningenattvara

detnär gäller den preliminära rösträkningen och den slutliga sammanräk-
ningen. Som i anförda avsnitt kan möjlig rationaliserasagt väg atten
denna rösträkningsprocedur följandegöra sätt.attvara

Med början dagen efter valet skall de kommunala valnämnderna
genomföra slutlig sammanräkning valsedlarna. kommunalaDenen av

giltiga,Valnämnden räknar alla oförändrade valsedlar och delar demupp
efter listtyp. Ogiltiga valsedlar de valsedlarär saknar partibeteck-som
ning blanka valsedlar eller valsedlar avsiktligent.ex. märkts. Medsom
förändrade valsedlar valsedlar innehåller strykningar,menas som
tillskrivna eller andra markeringar valsedlarna skall räknasutan attnamn

märkta.som
Vi föreslår länsstyrelserna ersätts regionala valnämnder,att av se

avsnitt I försöksverksamheten skall den kommunala Valnämnden
behålla de oförändrade valsedlarna och överlämna de ogiltiga och
förändrade valsedlarna till den regionala Valnämnden tillsammans med

protokoll över resultatet denett sammanräkning gjortsav som av
kommunens valnämnd.

En försöksverksamhet enligt denna modell skulle underlag förettge
bedöma sådan sammanräkning verkligenatt skulle innebära detom en att

krävs mindre för den slutligagöra sammanräkningen. Manattresurser
skulle också underlag för bedöma vilka ökade kostnaderett att som
skulle uppkomma för kommunerna.

11.2.3 Slutlig sammanräkning och mandatfördelning vid val
till riksdagen

Den slutliga sammanräkningen innebär f.n länsstyrelserna i förstaatt
hand granskar och räknar valsedlarna. Röstfördelningen redovisas
därefter den s.k. listtypförteckningen. Denna förteckning förupprättas
varje val och innehåller följande uppgifter.

Röstfördelning lista inom varje partiper
Antalet oförändrade valsedlar förändrade för varje listaresp.
Antalet partimarkerade valsedlar partiper
Antalet ogiltiga valsedlar

förekommandeI fall antalet iröster övriga partiergruppen
Förteckningen lämnas därefter för registrering hos Skattemyndigheten.
Efter länsstyrelsen kontrollerat de uppgifteratt registrerats ADB-som
bearbetas uppgifterna Skattemyndigheten enligt följande.av
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valkretsvarjeröstetal inomPartierna summeras.. riksdagsval.gäller intepartiermellanMandatfördelning
. namnordningens.k.ordnas, denpartiernainomKandidatnamn tas3.

fram.
valkretsin-landstingsval,dubbelvalsavveckling isker s.k.Vid behov4.

samfállighet.kyrkligval tillellerdelad kommun
riksdagsvaletval. lkyrkligakommunalval ochvid5. Utses ersättare

ordnas ersättarnas namn.
skrivsSammanräkningsprotokollet6. ut.

skrivsochvalda ledamöter ersättarebevis förtill ut.7. Stommar
Skattemyndig-registrerarriksdagsvaletinamnordningendet gällerNär

antalDettai valkretsen.förväntaspartivarjeantal mandatheten det
mandat-preliminäradenbakgrundsamråd med RSVibestäms mot av

onsdagsräkningen.efter den s.kgjortsfördelning som
framtidautvecklingförkostnadernaförstudiesinhar iRSV avav

RSVföreslagit1483392valadministrationen Dnr 30förADB-stöd att
mandatfördelningen påochnamnordningenslutligagenomföra denskall

valmyndig-regionalafast delagtsröstfördelningdengrundval avsomav
riksdagsvalethanteringvalmyndigheternasde regionalaheten och att av

mandatför-inte baraRSV görochsammanräkningenefteravbryts att
dettakandidaterna. Påmellanordningenbestämmerocksådelningen utan
framriksdagsvalet kunnaförresultatetslutligaskulle det tassätt

snabbare.
med RSVsenlighetsammanräkningen islutligadenändringEn av
föreslårVivallagen.och 7 §§kap.ändringar i 14 3 attförslag kräver

gällerdetförsökomfattande närgenomförs relativtdet valen 1994vid år
fråganställningstagandet tillslutligasammanräkningen. Detden slutliga

framtiden kommeriutformassammanräkningen skall atthur slutligaden
intedärförVifallerolika försökende attbero bl.a. hurpå ut. anser

föreslagit. Däremotinnehåll RSVdetförslagskall lägga något somavnu
medgevalen år 1994försöksverksamhet vidbör möjligtdet att somvara

detvallagen. Om§§och 7i kap. 3från reglerna 14särskilda undantag
bör dettaregler prövasfrån dessaundantagsådantmedges någotskall av

regeringen.

försöksverksamhet11.3 Annan

röstläng-det gällerförsöksverksamhet närtalaravsnitt 4.3.5I om en
iröstlängdernaharvallokaleri vissaVad viderna. är att enmanavser

skulle iröstlängden såiAvprickningföri ställetpersondator papper.
förslagdeliknande. lstreckkoder ellermed hjälpfall kunna göras av

röstlängdensärskildaochden allmännagällerdetlämnar närsom
särskildNågonendaströstlängdernainteförutsätts tas utatt papper.

hamöjlighetengällerdetförsöksverksamhet när attlagregel om
för kunnadärför intebehövsmediumelektronisktröstlängden pâ att

försöksverksamhet.genomföra denna typ av
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Specialmotivering12

ändring i vallagentill lag12.1 Förslaget om

lkap.

2a§

länsstyrel-valnämndskall regionalredovisat i avsnitt 5 ersättaSom vi en
för dei regionernivå. Indelningenregionali valadministrationensen

Varje regionalregeringen.regionala valnämnderna skall bestämmas av
landstings-skall väljasledamöter.skall bestå sju Dessavalnämnd avav

understrukitlandstinget.ordinarie val till Somfullmäktige efter varje
erforderligställaskattemyndigheternalänsstyrelserna ochi avsnitt 5 skall

tillknutenkansli skallförfogande. Nämndenstill nämndenspersonal vara
nämndens arbetssättföreskrifternaskattemyndighet. De närmare omen

inteVi lämnar någotregeringen.kanslifunktioner bör lämnasoch av
betänkande.förordning i dettaförslag till sådanen

2 kap.

3 §

skattemyndig-tillhänvisningenändringen gjortsparagrafen har denI att
Ändringenfolkbokföringen.uppgifterna ipersonband medhetens ersatts

samtligaändringenBakgrunden till äringen ändring i sak.innebär att
registrerasskallfolkbokföringssystemetinomuppgifter avnumera

folkbokföringen hargälleruppgifter detskattemyndigheten. Kyrkans när
handlägga dessaskallförvaltningbaraupphört. Det är somennumera

finnsfolkbokföringsregistret. DetiUppgifterna registreras direktfrågor.
frånuppgifterna skallanledning särskiltdärför ingen tasattatt ange

fastafastställandet antaletVidpersonband.skattemyndigheternas av
grundvalröstberättigade beräknasantaletvalkretsmandat skall av

föregående Förnovember år.folkbokföringen denuppgifterna i l attper
beslutdeltagande i valet börsittpartierna skall hinna planera ett om
novembervid årsskiftet. Denfinnas 1antalet fasta valkretsmandat senast

uppnårskatteändamål. Manavstämning förSkattemyndighetengör en
vidberäkningar kandärför samordningsfördelar dessa göras sammaom
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tidpunkt. Tidpunkten för avstämningen skall därför också i fortsättningen 3
den november.lvara

3 kap.

2§

I paragrafen har endast det tillägget gjorts det här frågaär denatt om
kommunala Valnämnden.

3§

En kommuns indelning i valdistrikt skall beslutas den regionalaav
Valnämnden. Kommunerna skall lämna förslag till valdistriktsindelning
till den regionala Valnämnden. I paragrafens tredje stycke har det
tillägget gjorts den regionala valnämnden i sitt beslut valdistrikt-att om
sindelning särskilt skall i vilka valdistrikt i kommun väljareange en som
från andra kommuner skall kunna rösta. Kommunfullmäktige skall i sitt
förslag till indelning i valdistrikt i vilka valdistrikt sådan röstningange
bör anordnas. När det gäller valdistriktens storlek bör hänsyn tilltaman
i vilket valdistrikt väljare från andra kommuner skall kunna rösta.som
Beslut den möjligheten irösta vallokal i kommunattom nya en en annan
skall alltså fattas valdistriktsindelningen.sätt En regionalsamma som
överblick är väsentlig så de vallokaler där röstning för andraatt
kommuninvånare anordnas får lämplig spridning regionen.över Deten
bör undvikas det anordnas sådant.ex. röstning i två valdistriktatt som

intillgränsar varandra. De valdistrikt där röstning för väljare från andra
kommuner anordnas bör också distrikt där det finns goda allmännavara
kommunikationer. När det gäller möjligheten iröstaatt en annan
kommun detär således viktigt den myndighet fattar beslut iatt som
frågan har regional överblick.en

Den regionala Valnämnden skall också, liksom det gäller valdi-när
striktsindelningen i allmänhet, kunna besluta det i visst valdistriktatt ett
skall möjligt för väljare från andra kommuner rösta, ävenvara att om
kommunfullmäktige i sitt förslag inte föreslår det.

40ch 5 §§

Ändringarna innebär bara förtydliganden det här fråga denäratt om
kommunala Valnämnden.
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4 kap.

1§

föras med hjälpskall också i fortsättningenallmänna röstlängdenDen av
grund förfolkbokföringsregistret skall ligga tillInnehållet iADB.

röstlängden.
röstlängdenvarje Medröstlängden skall år.Den allmänna upprättas att

folkbokföringsre-uppgifter skall finnas iupprättad deår att sommenas
Enligt denskall överfört till röstlängden.gistret den julil varaper

innan uppgifternatillämpas i dag avvaktar dagarpraxis någrasom man
uppgiftertill röstlängden. har med så mångaförs Dettaöver göra attatt

skall hinnahänför sig till tiden före avstämningsdagenmöjligt somsom
för längden skallbli registrerade och uppdaterade. Tidpunkten när vara

15 juli.upprättad har bestämts till den
längden barautskriftTill skillnad från vad gäller f.n. skall avensom

skall längden baraUnder andraunder då val skall hållas. årårgöras
skall inte baraterminal. Utskrift längdenfinnas tillgänglig via görasav

också kommunfolkomröstningar skall hållasdå allmänna utan om en
folkomröstning.kommunalbeslutat hållaatt en

registretförsta hand uppgifterna iutskrift längden iMed attmenasav
dettryckfrihetsförordningenskrivs I 2 kap. 13 § sägs, närut papper.

intedatabehandling, myndighetgäller upptagningar för automatisk att en
utskrift.form isådan upptagning iskyldig lämna änär att ut annanen

utskriftutskrift endast påtryckfrihetsförordningen torde ordetI avse en
enlighet medröstlängden här helt iMed utskrift av menaspapper. -
skrivaslängden inte bara skall kunnamodernt språkbruk utatt-

elektronisktöverföras tillockså den skall kunna annatettutan attpapper
diskett börMöjligheten röstlängden påmedium diskett. att ta utt.ex. en-

avsnittvi föreslår,vid försöksverksamhetkunna utnyttjas den som se
11.3.

2§

skall i dentidpunkten det gälleravgörandeDen när tasvem som upp
skall hänföras,till vilket valdistriktallmänna röstlängden och en person

itidpunkt skall gällajuni till den juli.flyttas fram från den Sammal l
uppgifterdesärskilda röstlängden, Det såledesfråga den 12 ärseom

grund förföre den juli skall ligga tillhänför sig till tiden 1 somsom
praxisunder tillämpas f.n. denlängden. §Som lnämnts att man

Påavvaktar efter avstämningsdagen innan röstlängdennågra dagar tas ut.
svensktflyttningar eller beslutdetta kommer uppgiftersätt t.ex. omom

hinna registre-hänför sig till tiden före den julimedborgarskap l attsom
bör tillämpasinnan Detta tillvägagångssättröstlängden upprättas.ras
skattemyndig-naturligtvis nödvändigtockså i fortsättningen. Det är att
röstlängden.heten med den särskildasamordnar detta uttagetuttag av
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Genom tidpunkten för röstlängdensatt upprättande flyttas fram från
den junil till den julil kommer de flyttar före den juli1personer som
och anmäler detta till Skattemyndigheten vid denna tidpunktsom senast

kunna rösta i rätt valdistrikt.att Det folkbokföringssystemetnya
kommer i sig leda till förbättring för de väljareatt flyttaren straxsom
före avstämningsdagen. De uppgifter lämnats till Skattemyndighetensom
ñr i folkbokföringen registrerasatt tas möjligt. I det gamlasnarast

där uppgifter flyttningarsystemet skedde till pastorsämbetenaom
uppkom viss fördröjning innan förändringar blev registrerade ien
skattemyndighetens personband.

För den har flyttat skall den tidpunkt han blivit folkbokfördnärsom
i sitt hemvist i princip avgörande. Den flyttar efter dennya 1vara som
juli före den l september då röstlängden börjar gälla, skallmen tas upp
i röstlängden där han folkbokförd den juli.1var

3§

I paragrafen sägs allmän röstlängd skall hållas tillgängligatt för
granskning hos Skattemyndigheten varje vardag under tiden juli16 25-augusti. Väljarna skall kunna uppgifterna i röstlängden beträffandese om
honom riktiga.är Denna kontroll skall kunna ske via terminal ocksåmen

telefon. Röstlängden skall bara finnas tillgänglig hos skattemyndig-per
heten. Den skall således inte framlagd hos den regionala Valnämn-vara
den eller hos någon kommunal valnämnd.

Röstlängden skall upprättad den 15 juli. Som anmärktsenastvara
under och1 2 bör§§ beslut svenskt medborgarskapt.ex. fattatsom som
före den juli1 också uppgifter flyttningar hinna registreras imen om
folkbokföringen innan röstlängden upprättas. Under ordinarie valår
kommer också underlaget för röstkort den 15 juli. Påatt tas ut per
röstkorten de uppgifter beträffande väljaren finns i denanges som
allmänna röstlängden. För väljarna inför ordinarie val skall haatt ett en
rimlig möjlighet kontrollera de uppgifter finnsatt i röstlängden be-som
träffande honom skall röstkorten skickas till väljarna i början augusti,av

7 kap. 2se
Från och med den 16 juli skall, denna dag inte lördagär ellerom

söndag, granskning längden möjlig för den väljare villav vara som
kontrollera uppgifterna i den allmänna röstlängden.

Eftersom röstlängderna enbart skall hållas tillgängliga inom skatteför-
valtningen blir det naturligt informationen röstlängden skallatt om var
hållas tillgänglig lämnas den centrala valmyndigheten, RSV. Denav
skyldighet centrala valmyndigheten har enligt 7 kap. 4 § spridasom att
kännedom bland allmänheten de bestämmelser gälleri val skallom som
alltså gälla även den information behövs till allmänheten detnärsom
gäller tid och plats där röstlängden skall hållas tillgänglig under denna
period. Informationen kan lämnas informationsättsamma som annan

valet. RSV har i detta sammanhang siganvänt informationsinslagom av
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dettaannonsering i vissa tidningar. Genomi TV och radio ocksåmen
Föreskrifternatidigare funnits bort.kan kungörelsekravet tassystem som

paragraf därförkanfunnits i Dennakungörelse har tidigare 10om
mpphävas.

tidpunktvid vissskall upprättadBestämmelsen röstlängdenatt envara
tidvissgranskning undertillgänglig förden skall hållasoch att en

del allmännainskränkning deni.nnebär inte någon rätt att ta avav
dentryckfrihetsförordningen. Förhandlingar föreskrivs i kap.2 somsom

såledestid gällerunderröstlängdendel den allmännaönskar ta amianav
tryckfrihetsförordningen.ireglerna

4§

Någonrättelseñrfarandet.enhetligaI paragrafen regleras det nya
röstlängdenitagitsfelaktigtpåtalamöjlighet attatt upppersonen annan

felrättelse ärbegärafinnas. Vad kanskall inte längre somavman
sig ärfel det kan rörafelet.hänför sig till den påtalar De omsom

ellerröstlängdentagits ifelaktigt inteframför allt attatt uppen person
folkbokförd. Det ärvaldistrikt där han intehan tagits i ärettupp
utgångspunkten. Ombildarjulifolkbokföringsuppgifterna den 1per som

inteflyttat tidigarehanväljaren flyttat efter den juli ellerl menom
ske.rättelse intejuli skallanmält flyttningen den någon1senast

gällerdetNärbeträffande den ändratMotsvarande skall gälla namn.som
denföre lfattatmedborgarskap skall beslutetbeslut svenskt varaom

juli.
efterinträffatuttryckligen omständigheterstycketI andra sägs att som

omständighetför rättelse. Medjuli får ligga till grundden inte1 menas
anmälanellersvenskt medborgarskaphär beslutettt.ex. omenom

kommitanmälanefter juli ellerflyttning. beslutet fattats denOm l om
tillliggakan detta intein Skattemyndigheten efter denna tidpunkttill

redan 2för sig framgår det §grund för rättelse. l ochnågon att upp-av
förskall ligga till grundgifterna folkbokföringen den julii 1 upp-per

motsatsvisför övrigtframgickgifterna i röstlängden. Motsvarande regel
vilkensnämligen den5 föreskrevsi den upphävda Där motattnu

inträffatomständighetframställts fick åberopaanmärkningrösträtt som
undantagför värja sin Dettaefter avstämningsdagen rösträtt. ettatt var

anmärkninghade framställtfrån huvudregeln innebar denatt somsom
inträffatomständigheterför del bara fick åberopalängdenmot somegen

möjlighetenföreslårföre avstämningsdagen. Som nämnts attatt
frånundantagbort. Någotangripa skallrösträtt tasen annan persons

uttryckligenRegeln bör ändådärför inte.huvudregeln behöver man
finnas imed lagtexten.

sådanaugusti. Enskall den 25Begäran rättelse göras senastom
förrättning skall inteoffentligbegäran skall skriftligen. Någongöras

sammanträdeoffentligtVi föreslår därför föreskrifternahållas. att om
f.n. finns i upphävs.5 §som
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Prövningen skall ske efter hand ärendena ñrdigaär avgöras.attsom
Ett beslut rättelse skall föras i röstlängden. I samband medgenastom
detta skall väljaren automatiskt röstkon.ett nytt

Det Skattemyndighetenär både fattar och för in beslutsom om
rättelser. Fram till den september1 då röstlängden börjar gälla skall
samtliga ärenden rättelse ha behandlats och förts in i röstlängden.om
Kommer begäran rättelse in för skall den inte tillsenten tasom upp
prövning. Detta framgår redan det finns viss tid för näratt utsattav en
begäran rättelse skall ske. finnsDet därför inte anledning särskiltom att

detta i bestämmelsen.ange
Rättelse uppgifter i den allmänna röstlängden kan emellertid inteav

bara ske med stöd vallagen också med stöd reglernautanav av om
rättelse i förvaltningslagen 1986223. Denna lag gäller också för
Skattemyndigheten i dess myndighetsutövning. förvaltningslagenI 26 §
sägs beslut innehåller uppenbar oriktighetatt till följdett som en av
myndighetens eller någon skrivfel, räknefel eller liknandeannans
förbiseende, får denrättas myndighet har meddelat beslutet.av som

begäranAtt rättelse skall skriftligen innebärgöras därför inteom att
myndigheten kan underlåta initiativ, uppgifterrätta i röstläng-att, eget
den med stöd reglerna i förvaltningslagen. Om fel innebärettav som en
uppenbar oriktighet påtalas muntligen under tiden juli16 25 augusti-
skall myndigheten frågan rättelse uppgiften med stödta upp om av av
förvaltningslagen. Detta gäller också sådant fel påtalas efter denettom

Även25 augusti. fel påtalas efter den september1 då röstlängdenettom
skall börja gälla skall längden rättas det frågaär uppenbaraom om
oriktigheter. röstlängdenAtt börjat gälla hindrar således inte att man

längdenrättar enligt förvaltningslagens regler rättelse.om
begäranAtt rättelse görs det sätt i 4 § dvs.sägsom som genom en

skriftlig begäran inom föreskriven tid har däremot betydelse för frågan
skall ha överklagarätt utgången valet. Om han inteattom vem som av

får sin begärda rättelse och därför inte blev röstberättigad i valet har han
enligt 15 kap. 4 § rätt överklaga valet hos Valprövningsnämnden.att

Alla rättelser skall föras i röstlängden. Om längden finns utskriven
eller medium skallså beslutet föras in inte bara i huvud-annatpapper

registret också i utskriften längden. Strax före valdagen kanutan detav
därför praktiskamöta svårigheter föra in rättelser i röstlängden.att
Skattemyndigheten har här för finnsdet beredskap förett attansvar en

föra denna rättelser i längdenatt åtminstone fram tilltyp dagenav
före valdagen.

6§

Ändringen följdär Skattemyndigheten skall fatta beslut i frågaatten av
rättelse röstlängd. Beslut anmärkningöver röstlängd kanom av mot

enligt de regler gäller bara iöverprövas samband medsom attnu man
överklagar det val där beslutet har gällt. Beslut rättelse enligt §4om
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valskallordinarie valårUnderseptember.denmeddelas lskall senast
hinnamöjligt överprövainteblir dåveckor. Detinomhållas attett par

hållits.valetbeslut innansådantett
Ävenaugusti.september 31tiden denunder lRöstlängden gäller -

det vanligavalordinarie stårhållas någotskalldet intedåunder år
Även deticke-valår kanunderenskilde.för denrättelseförfarandet öppet

Underröstlängden.med ifinnasför honomväsentligt attvara
val ellerutlysasnämligendetgiltighetstid kan extralängdens ett en

folkomröstning.
möjlighetfomielldet inte någonidag finnsgällerreglerEnligt de som

det inteanmärkningsärendebeslut ilänsstyrelsensöverklaga ett omatt
dettillhänsyn ärgiltighetstid. Medlängdensunder attvalhålls ett

ochfolkbokföringsärendenahandläggerbådemyndighet somsamma
inte bordedetifrågasättaröstlängd kanrättelsefrågan ommanavom

rättelsebeslutskattemyndighetensöverklagamöjlighetinföras att omen
invändningarkan detmöjlighet görassådanicke-valår. Emotunder en

septemberval iskall hållasintedå detUnder årpraktisk natur.av
väljareAntaletväljarna.tillsändasröstkortintekommer några utatt som

röstlängden ochifelaktighetereventuellauppmärksammadeblir som
förmöjlighetsärskildskapalitet.myckettorde bli Atträttelsebegär en

icke-valårunderbeslutskattemyndighetensöverklagaväljarna att
i fortsätt-skall ocksårättelsebeslutrimligt. Ettinteframstår omsom

valöverklagande detsamband mediöverklagasningen enbart kunna av
gällt.vilket beslutetvid

folkbokföringsuppgifternadetframhållas ärhärDet bör att som
röstlängden. Denuppgifterna i ettgrund för attligger till ansersom

beslutdettanaturligtvis överklagafel kanfolkbokföringbeslut ärom
denfolkbokföringsärendetbeslut iInnebär attvanligt sätt. ett nytt
slåi sindettakommersynpunkterför sinafår gehör tur attenskilde

röstlängd.upprättandetvid nästaigenom av

7§

frågarättelseförfarande ienhetligtinförandeinnebärförslagVårt ettav
nuvaranderättelseinstitutetisärskildaröstlängden. Detallmännadenom

bort.till 8 §hänvisningenskallföljd detupphävs och tas8 § en avsom

9§

Ändringen skalllänsstyrelseninteskattemyndigheten ochföranleds attav
förts italangrundfelaktigförklaratslängden denrätta somavom

överklagande val.medsamband av
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1I§

förstaI stycket har bara språklig ändring gjorts. I andra stycket haren
hänvisningen till skattemyndighetens personband tagits bort. En svensk
medborgare skall bosatt riket han inteutom folkbokfördäranses här.omÄndringen innebär ingen förändring i sak. Se också specialmotiveringen
till kap.2 3

12§

Den särskilda röstlängden skall upprättas Skattemyndigheten påav
grundval de uppgifter finns i folkbokföringssystemet.av I praktikensom
innebär detta det är uppgifterna iatt det centrala referensregistret som
skall ligga till grund för den särskilda röstlängden. I detta register skall
det därför finnas uppgifter svenskt medborgarskap.om

Någon ansökan bli i denatt särskildaupptagen röstlängdenom skall
inte göras. Avgörande för frågan vilka väljare skall iom tassom upplängden är de uppgifter skall finnas i referensregistretper densom l juli.
Uttag den särskilda röstlängden skallav naturligtvis samordnas med

den allmännauttaget röstlängden.av
Liksom detnär gäller den allmänna röstlängden skall den fyllersom

år under denarton tid då röstlängden gäller i längden.tas upp
I fjärde stycket sägs den varitatt i den särskildaupptagensom

röstlängden vid de ordinarietre valensenaste inte utövat sin rösträttmen
vid något dem inte skall i den särskildaav tas röstlängden. Bak-upp
grunden till bestämmelsen har redogjort för i avsnitt 6. Vad det
handlar är röstlängden inte skallatt omfatta inaktuellaom uppgifter om

avlidit eller inte längrepersoner är svenskasom medborgare.som Det
räcker i princip väljaren lämnat sinatt förröst han skall undvikaatt att
han inte i den särskildatas röstlängden. Omupp rösten avgivits i utlandet
och sedermera blir underkänd skall detta alltså inte leda till väljarenatt
inte skall ha utövat sin rösträtt.anses

Merparten rösterna från väljare finns i denav särskilda röstläng-som
den kommer till RSV. RSV skall kontrollera till vilken valnämnd
utlandsrösten skall sändas. I samband med denna kontroll skall RSV
markera väljaren röstat.att Denna markering inteutgör avprickningeni röstlängden. Vad det frågaär är registrering skallom göra deten som
möjligt väljarenatt röstat vid någotse deom ordinarietre senasteav
valen. Ett mindre antal väljare finns i den särskildaupptagnasom
röstlängden befinner sig i landet och röstar emellertid här. Vi har därför
övervägt det blir nödvändigt de uppgifterom att fimissom om vem somröstat kompletteras med uppgifter dem prickats i röstlängdenom som av
efter ha röstatatt eller i vallokal.posten En sådan kontroll tordeen
inte bli nödvändig. Först väljaren röstat detta sätt val iom radtre
kommer han den särskildaatt tas röstlängden. Om hanur därefter röstar
i nästa val kan han, enligt de regler föreslår, i den särskildatas upp
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skälNågottill 16specialmotiveringenidettaigen,röstlängden omse
avprickningarnaRSVfinns hosuppgifter motdetill stämmaatt somav

därför inte.finnsröstlängdemai
iskall detSchweiz såfrånbrevröstargällerdetNär sompersoner

tilldirektsändsdeså rösternafortsättningeni resp.också attvara
biläggas.röstkortväljarensskallbrevröstningVidvalnämnd.kommunala

finnsdenröstkort. Ombeställaalltsåmåsteväljaresådan ettEn som
tillbör det,röstkort såbeställerröstlängdensärskildadeniupptagen

hanregistreraslängden,småningom atthan såundvikande tasatt urav
till 7 kap. lspecialmotiveringenocksåbeställning. Sesådangjort en

13§

harröstlängdensärskildadenföransökningsförfarandetsärskildaDet
utskrift denbestämmelseniställetparagrafen finns attItagits bort. av

ellervalinförvalår,underskall extraröstlängden bara görassärskilda
lydelsesinIandra år.under motsvararhållsfolkomröstning nyasom

röstlängdensärskildagäller dendetNärstycket.andrabestämmelsen §l
kommu-beslututskrift efterframaktuelltdock inteblir det att ta omen

bestämmelsen.till denspecialmotiveringenjämförfolkomröstning,nal

14§

ansökningsförfa-generelladetföljdändratsharParagrafen attavensom
bort.tagitsharröstlängdensärskildagäller dendetrandet när

15§

bestämmel-dentillspecialmotiveringen3Bestämmelsen motsvarar se
gransk-förtillgänglighållasskallröstlängdensärskildadenOcksåsen.

röstlängdensärskildai denfinnsning. De upptagnasompersoner
därför inte, påkommerDeröstkort.automatisktintekommer ettatt

röstlängden,allmännai den atttagitsväljarededet sätt uppsomsom
föreslårViröstlängden.uppgifterna ikontrollerakunnaenkelt sättett

Även med16väljare. Seför dessarättelseförfarandeenklaredärför ett
röstlängdensärskildadenrättelseförfarande börenklare varadetta

Det ärallmänna.dentidundergranskningtillgänglig för somsamma
särskildadeniskallväljare upptagnaovanligtnämligen inte att varasom

hadåskallsommarmånaderna. Deunderlandetivistasröstlängden
röstlängden.särskildagranska denmöjlighetmotsvarande att
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16§

Något sammanträde för prövning ärendena rättelse skall inte hållasav om
inom för det rättelseförfarandet, 17 § skall därförramen upphävas.nya
Se också specialmotiveringen till 4

I paragrafen regleras möjligheterna begära rättelse den särskildaatt av
röstlängden. Utgångspunkten här detär flertalet väljareatt stora ärsom
röstberättigade enligt ll § också skall finnas i den röstlängdupptagna

upprättats med stöd uppgifterna i folkbokföringssystemet.som Vissaav
undantag finns emellertid. Under de första val då det systemetnya
tillämpas kan det inträffa väljare inte blivit iatt röstlängden.upptagenen
Vid de val hålls efter det med denatt särskildasom systemetnya
röstlängden tillämpats gånger skall detre inte vidröstatpersoner som
något dem bort röstlängden. Dentas inte sinutövatav rösträttur som
under något de ordinarie valen behövertre naturligtvissenaste inteav

avliden. Oavsett skälet till intevara tagits iatt denen person upp
särskilda röstlängden skall han däri han begärtas detupp om senast
torsdagen före valdagen. Om han kommerröst in till RSVavger en som

vid denna tidpunkt skall hanssenast röst sådan begärananses vara en om
i längden.att Se ocksåtas kommentaren till 4.upp övergångs-

bestämmelserna.
Alla frånröster utlandet brevrösterna kommer inutom centralt till

RSV. Det blir då naturligt det är RSV och inte skattemyndigheternaatt
skall behandla begäran i den särskildasom att röstlängden.tasen om upp

Antalet skall i längden efter begärantas enligtpersoner som upp en
denna paragraf torde bli relativt litet. Det bör därför inte leda till alltför

problem under denstora korta tid det frågaatt är hantera denna typom
ärenden.av
Om RSV beslutar skall i längdenatt skall beslutettasen person upp

omedelbart föras in i längden. I de fall då beslutet fattas först under
dagarna före valdagen detär nödvändigt det finns beredskap inomatt en
skatteförvaltningen det möjligtgör snabbt föra in deattsom nya upp-
gifterna i den utskrift längden berörs.av som

18§

Bestämmelsen 6 och 9 §§ i fråga denmotsvarar allmänna röstläng-om
den. Den innebär vidare RSVs beslut i ärendenatt i fråga om en
begäran någon skall i denatt särskildatas röstlängden endast skallupp
kunna överklagas motsvarande sätt. Se specialmotiveringen till 6

20§

Ändringen i paragrafen är följd värt förslag regionalen av om en
valnämnd. Beslut i fråga i vilken vallokal den särskilda röstlängdenom
skall tillgänglig skall fattas den regionala Valnämndenvara i sambandav



SpecialmøtiveringSOU 1992 108 233

med nämnden fastställer valdistriktsindelningen, kap. 3 Som3att se
påpekats i specialmotiveringen till skall det särskilda kungörelseförfa-3 §
randet bort. Föreskrifter den särskildakungörelse och närtas om av var
röstlängden skall framlagd för granskning finns f.n. i Sådana21vara
föreskrifter behövs inte varför kan upphävas.21 §

6 kap.

5 §

I paragrafens första stycke ändringen för partierhar den gjorts deatt
skall gratiskvoten i riksdagsvaletuppnår en-procentsgränsensom

beräknas den antalet röstberättigade i valkretsenså gångatt motsvarar en
jämte fem det antal partiet fått i föregående val. Antaletgånger röster

partiet fått skall alltid beräknas bakgrund det antalröster röstermot av
partiet fick i föregående val. fördel med detta partiet alltidEn är att vet
vilken gratiskvot gäller inför valet. viss nackdel partiEn är att ettsom

deltar i riksdagsval för fullförsta gången inte får gratiskvot. Ettsom
partisådant får betala sina valsedlar i förskott. Får partiet procent aven

i hela landet skall partiet ha tillbaka vad det betalat i förskottrösterna
gratiskvoten.till Partiet deltog inte i föregående val varför antaletupp

gratis vidvalsedlar antalet röstberättigade i valkretsen. Förstmotsvarar
val kan partiets gratiskvot beräknas bakgrund antaletnästa röster.mot av

I andra stycket finns motsvarande ändring det gäller valennär av
landstingsledamöter och till kommunfullmäktige. parti betalatEtt som
sina valsedlar i förskott och i det förestående valet blir representeratsom
i den församling valet gäller skall ha tillbaka så mycket motsvararsom
antalet röstberättigade jämte i föregående val. partietantalet Omröster
inte deltog i föregående antalet röstbe-val skall gratiskvoten motsvara
rättigade.

tredje röstberättigadeI stycket har den ändringen gjorts antaletatt
skall beräknas folkbokföringen före-grundval den november1av
gående ändring den ändring föreslâri kap.år. Denna 2 3motsvarar
Ändringen anpassninginnebär ingen ändring i sak innebär barautan en
till intevad gäller bakgrund institutet mantalsskrivningmot attsom nu av
längre finns kvar. också specialmotiveringen till kap.Se 2 3

6§

specialmotiveringenSe till 5
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7§

paragrafenI har gjorts den ändringen valsedelsblanketter ochatt
valsedlar skall kunna förses med särskild beteckning för underlättaatt
räkningen dem. Valsedelsblanketter och valsedlar skall inte baraav
kunna förses med särskilda siffer- eller bokstavsbeteckningar ocksåutan

beteckning underlättar räkningen valsedlama. räkningMedannan som av
valsedlar här både den preliminära röstrâkningen och denav menas

Ändringenslutliga sammanråkningen. skall det möjligt försegöra att
valsedlar med streckkoder för skall kunna använda optiskat.ex. att man
läsare vid räkningen också förslagrösterna. Se våra till försöks-av
verksamhet vid de ordinarie valen iår 1994 avsnitt 11.

7 kap.

1§

I paragrafens första stycke röstkort försägs ochupprättasatt var en som
i allmän röstlängd.är Med det för den särskildaupptagen systemetnya

röstlängden föreslår saknas aktuella adressuppgifter väljarnasom om
varför inte automatiskt kan skicka röstkort till dem finnsman som

i den särskilda röstlängden. Röstkort därförkommer baraupptagna att
automatiskt sändas till dem finns i den allmänna röstläng-upptagnasom
den. Den finns i den särskilda röstlängden får begäraupptagen attsom

röstkort. Om han vill eller irösta vallokal måsteut ett posten en
Ävenhan ha röstkort. den väljare vill brevrösta från Schweizett som

måste ha röstkort. l andra stycket har det tillägget gjorts denett att som
är i den särskilda röstlängden endast får röstkort han begärupptagen om
det, också tredje3 § stycket.se

Röstkort Skattemyndighetenupprättas och skall beställas där. Omav
det visar sig beställt röstkort inte i denäratt upptagenen person som
särskilda röstlängden skall Skattemyndigheten hjälpa väljaren lämnaatt

ansökan bli däri. En sådan ansökan möjligäratt upptagen atten om
fram till torsdagen föregöra valdagen. Därefter kan väljaren få sitt

röstkort. Befinner sig väljaren utomlands, i något land Schweiz,änannat
kan han röstkort han har giltigrösta legitimation, kap.10 8utan om se
och 14 §§.

2§

Alla röstkort skall Skattemyndigheten.upprättas Kontrollenav av
innehållet i den allmänna röstlängden kommer från väljarnas sida iatt
fortsättningen ske uppgifterna röstkortet. Under ordinarie valårmot
bör röstkorten därför sändas till väljarna i så god tid de hinner begäraatt

uppgifterna I andra stycket har därförrättas. den ändringen gjortsatt att
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röstkorten skall sändas till de röstberättigade 45 dagar föresenast
ordinarie valdag. Om valdagen den 15 september skall röstkortenär
skickas den augusti, stället den skallvaldagen i 20 september1 ärut om
de skickas Inför val folkomröstningistället den 6 augusti. ellerextraut
skall röstkorten liksom sändas till de röstberättigade dagar16senastnu
före fallvaldagen. Utsändandet röstkorten har i dessa inte så näraav
samband med möjligheterna röstlängden. Sådana val kanrättaatt

till tidutlysas september.änannan

3§

Ändringen i andra stycket följd Skattemyndigheten skallär attaven
för upprättandet alla röstkort. detta stycke har också denIansvara av

ändringen gjorts sökanden inte skall behöva sitt hemvist däratt uppge
han i allmän röstlängd eller, han i denär ärupptagen upptagenom
särskilda röstlängden, hemvistet i den där han folkbokförd.ort senast var
Sistnämnda uppgifterna i folkbokföring-ändring hänger med attsamman

i sin uppgifterhelhet bygger och övrigaatten personnummer
registreras automatiskt.

Enligt tredje stycket skall röstberättigad tagits i densom uppen
särskilda skatte-röstlängden och vill ha röstkort begära det hosettsom
myndigheten. kunna enkeltEn begäran röstkort bör pågöras sättettom

via telefax. sådan ordning kan emellertid få till följdEn någont.ex. att
den röstberättigade beställningen och detta kan isättasän gör attannan

röstbe-En sådan risk får dock intresset denvägassystem. mot attav
sitträttigade enkelt kan röstkort. RSV bör härsättett ut vara

uppmärksam missbruk förekommer och i fall initiativ tillså ta attom
bestämmelsen anvisningarna be-ändras. De det gällernärmare när
ställningar röstkort skall lämnas RSV.av av

det fjärde inte får lämnas före den 15 juli.I stycket röstkortsägs att ut
särskildaEnligt kap. och 12 skall den allmänna den4 1 resp.

röstlängden upprättad denna dag. Innan längden upprättadärsenastvara
skall väljaren inte röstkort.kunna någotut

8 kap.

§1

första gjorts röstberättigad finner sigI stycket har det tillägget att som
därförhindrad valdagen i vallokalen för det valdistriktröstaattvara
Tillhan i röstlängd får i vallokal i kommun.är röstaupptagen annan

från ellerskillnad röstmottagning hos utlandsmyndighetposten,
fartyg sker den röstmottagningen endast under valdagen. Den skallnya

den röstmottagningen postkontor under valdagen.generellaersätta
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Huvudregeln bör fortfarande röstning skall ske i den vallokalattvara
där väljaren finns i röstlängd. Vistas han valdagen iupptagen en

kommun skall han kunna i den kommunen. röstbe-rösta Denamian
rättigade kan alltså inte välja i vilken vallokal han vill i denrösta egna
kommunen. Framgår det väljarens röstkort han iäratt upptagenav
röstlängd i valdistrikt i kommun skall han hänvisas tillett annat samma

iden vallokalen.
I andra stycket har endast följdändring gjorts.en

3§

Även det gäller röstning inär vallokal i kommun skall detannan
förutsättas väljaren har sitt röstkort med sig och han lämnar detatt att
ifrån sig. I paragrafens andra stycke har detta lagts till. I stället för
röstkort har väljare vid röstning hos utlandsmyndighet eller fartygpå
kunnat förete giltigt svenskt uttryckligaDet kravet väljaren,på attpass.

han inte kan förete röstkort, skall förete giltigt svenskt har tagitsom pass
bort. I stället i lagtexten väljarensägs skall förete giltig identitets-att
handling. Har väljare sjöfartsbok skall den också i fortsättningenen en
kunna användas identitetshandling. uttryckligNågon föreskriftsom om
det dock inteär nödvändig. skall naturligtvisDet i fortsättningenäven

möjligt legitimera sig med sitt svenska det skall inteattvara pass men
det enda legitimera sig.sättet Genom denna ändring underlättarattvara
för svenskar vistas i våra nordiska grannland där. Deröstaattman som -
vistas i nordiskt land har sällan sitt sig.medett annatsom pass

väljare inte längreAtt skall behöva förete sitt torde inte ledaen pass
till praktiskanågra problem för hos utlandsmyndigheterröstmottagama
eller fartyg. hellerInte ökar denna ändring risken för. frånröstatt en

inte röstberättigad kommerär bli godkänd. Om denatten person som
lämnat inte finns irösten någon röstlängd skallupptagenperson som

hans uppfattas begäranröst i den särskildaatt tassom en om upp
röstlängden. För han skall bli däri krävs han äratt upptagen att
röstberättigad enligt kap.4 § och hans kommitll till RSVröstatt senast
torsdagen före valdagen, kommer hans inte godkännas.röst attannars

skallAtt rösten begäran i den särskildaatt tasanses vara en om upp
röstlängden framgår kap.4 16 första stycket.§ Det naturligtvisärav -
här mycket viktigt verkligenröstmottagaren kontrollerar väljarensatt
identitet.

50ch 6§§

Ändringarna följd denär möjligheten i vallokal iröstaatten av nya en
kommun. Valförrättarna i sådan vallokal skall lägga deen annan en

valkuvert tagits i fönsterkuvert tillsammans med väljarensemot, ettsom
röstkort. Fönsterkuverten skall efter det röstningen avslutats iatt
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valförrät-valnämnd. intetill kommunala Detvallokalen sändas ärresp.
skall lämnas in till denfönsterkuverten.skall sända iväg Dessatama som

valförrätt-övrigt valmaterial efterValnämnden tillsammans med attegna
Översändandet säkertskall anordnasningen i vallokalen avslutats. ett

med bud. Detta kanöversändandet kan skeDetta innebärsätt. t.ex.att
försändelserna sänds medpraktiskt mellan grannkommuner. Omtvåvara

behövaValnämnderna skall inteskall anordnas värdepost.deposten som
skalltill andra kommunerde olika försändelserna skall utansortera som

förersättning skall hakunna lämna försändelserna till Den postenposten.
för ställa i ordning samlings-i sin fönsterkuverten och attatt tur sortera

mellanefter särskild överenskommelseförsändelser får bestämmas posten
det gällerändring i sakoch RSV. Förslaget innebär inte någon när sättet

för utlandsröster.transport av

7§

valsedelsförsändelse skallinnerkuverten vid röstningDe särskilda genom
förkuvert, valkuvert,bort. skall bara förekommaDet atttyptas en av

valsedels-har vidare lagts tilllägga valsedel I första stycket det atten
tillägget blir detförsändelse lantbrevbärare. Genomkan lämnas genom

Övriga paragrafeninte bud. ändringar itydligt lantbrevbäraren äratt
bort och denhänger med de särskilda innerkuverten tasatt nyasamman

i kommun.möjligheten i vallokalröstaatt en annan

8§

Ändringarna särskilda innerkuverten tagitshänger med deattsamman
språkliga ändringar gjorts.bort. övrigt har endastI

9§

Ändringen möjligheteni första stycket hänger med den attnyasamman
skall haAlla kommunala valnämnderi vallokal i kommun.rösta annan

tydlighets skull har det underbåde valkuvert och fönsterkuvert. För
den kommunala Valnämnden.gjorts det tillägget det sigröratt om

Ändringen Ändringarna i övrigt hängeringenändring i sak.är samman
med de särskilda innerkuverten tagits bort.att

15§

denI paragrafen bara förtydligats det här frågahar det äratt om
kommunala valnämnden.
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9 kap.

1§

I andra stycket, är sägs väljare från andra kommuner skallnytt, attsom
kunna irösta minst vallokal i varje kommun. Kommunfullmäktigeen
skall i sitt förslag till valdistriktsindelning lämnas till den regionalasom
Valnämnden särskilt i vilket valdistrikt sådan röstning börange som en

möjlig. Det kommunensär valnämnd i sin lägger förslagvara tursom
valdistriktsindelning till fullmäktige. Antalet vallokaler där dennaom typ

röstning skall anordnas får bestämmas bakgrund kommunensav mot av
storlek och hur många väljare från andra kommuner kan antassom
utnyttja möjligheten rösta detta Det liggersätt. i sakensatt natur att
de vallokaler skall användas för denna röstning bör ligga väl till såsom

det lätt hittaär dit föratt inte hör hemma i kommunen.att personer som
Utanför vallokalen skall det också tydligt denna röstningatt typanges av

möjligär där.
Valförrättarna i den vallokal har denna röstning måstetypsom av

särskild utbildning de rutiner skall gälla vid röstningen och denom som
fortsatta hanteringen dessa Det kan ocksåröster. bli aktuellt ökaav att
antalet valförrättare i sådan vallokal.en

10 kap.

och1 2 §§

Röstmottagning postkontor valdagen skall inte längre ske. Denna
röstmottagning denersätts möjligheten i viss vallokalröstaattav nya en
i kommun. Andringarna i paragrafema föranleds detta.annan av

4§

I paragrafen har det endast förtydligats det här frågaär denatt om
kommunala Valnämnden.

6a§

I paragrafen, reglerasär hur röstningen i vallokal isom ny, annan
kommun skall till. Reglerna för denna röstning skall så nära som
möjligt överensstämma med vad gäller för röstning Dettaposten.som
framgår denna paragrafens lydelse, liksom 6 b ochatt 6 §§,av c
överensstämmer med vad sägs röstning detNär gällerposten.som om
den förteckning skall föras över röster tagits väljaresom emotsom av
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utformabör det ligga RSVfrån andra kommuner så närmareatt
denna.

6b§

kap. 5Bestämmelsen 10motsvarar

6c§

fönsterku-kap. 6Ibestämmelsen, 10 sågs att mottagnamotsvararsom
iväljaren finnsValnämnden i den kommun därsänds till upptagenvert

särskild röstlängd skallväljaren iallmän röstlängd. Om är upptagen
särskildatill Valnämnden i den kommun där denfönsterkuverten sändas

valnämnd finnsfinnas tillgänglig. Uppgiftröstlängden skall rättom
valdistriktet fönsterku-valförrättarna iröstkortet. I praktiken överlämnar

valmaterial lämnas in,till Valnämnden samtidigt övrigtverten sesom
överlämna fönsterku-kommentaren till kap. 5 Valnämnden skall8

valnämnd.kommunalatill för vidarebefordran tillverten posten resp.
distribution skall betalas detför sortering ochKostnaden postens ur

den enskilda kommunen.centrala valanslaget och alltså inte läggas

7§

tidpunkten förparagrafens tredje stycke har den ändringen gjortsI näratt
flyttats tillvalmyndigheten tillhandaavgivna skall centralaröster vara
Ändringenföreföre i stället för lördagen valdagen.torsdagen valdagen

hinna kontrollera till vilkenhänger med centralt skallattsamman man
skall registreravalnämnd skall sändas. samband därmed RSV1rösten att
röstlängdensärskilda harden väljare finns i den röstat.upptagensom

skallsärskilda röstlängdeninte finns i denOm den röstat upptagensom
med stöd vadhan skall däri sågsRSV hinna pröva tas upp av somom

Ändringen slutligen medi kap. första stycket. hänger4 16 § attsamman
tillhinna distribuerasde kommit in till RSV skallröster resp.som

rösträkningen i de olikaför ingå i den preliminäravalnämnd kunnaatt
valdistrikteni kommun.resp.

8§

Ändringen med röstkort intei andra stycket hänger auto-attsamman
finns i den särskildamatiskt skickas till demkommer att ut som

finnas krav väljarenröstlängden och det inte längre skall ett attatt
visar svensktettupp pass.



240 Specialmotivering SOU 1992 108

Ändringen i tredje stycket ändringen i kap. andra8 3 §motsvarar
stycket.

13§

Ändringen ändringen i 7 § tredje stycket.motsvarar

14§

Ändringen i andra stycket ändringen i 8 § tredje stycket.motsvarar

11 kap.

3 §

Våra överväganden det gäller budröstning finns inär avsnitt 8.3.
Den särskilda budröstningen make avskaffas, och 2 skall1 §§genom

därför upphävas.
Om väljare grund sjukdom, rörelsehinder eller hög ålder inteen av

kan inställa sig i sin vallokal kan han bud. väljarenrösta Det årgenom
han förhindradavgör inställa sigär i vallokalen. Väljarenattsom om

skall intyga han grund sjukdom, rörelsehinder eller hög ålderatt av
inte kunnat inställa sig i vallokalen. andraTvå nämligen budetpersoner,
och vittnet, skall också intyga detta.

Kretsen släktingar eller andra närstående får bud harav som vara
utökats med make, makes barn, sambo och sambos barn.

Begreppet vårdare har med uttrycket annanersatts person som
yrkesmässigt eller därmed likartat väljaren vårdsättett ger av mera
varaktigt slag. Vad det kan sig personal vårdhemröra är t.ex.om
eller inom den kommunala hemtjänsten. kanDäremot en person som
endast tillfälligt besökär hos väljaren inte inordnas i denna kategori.
Om saknar anhöriga akut sjukblir under valdagen ochen person som
han eller hon inte har någon varaktigt honom vård kan hansom mera ger
inte använda sig sådant bud.ettav

En utgångspunkt det gäller skall kunnanär bud är,vem som vara som
vi påpekat i avsnitt 8.3.4, budet bör väljarenatt vara en person som
känner förtroende för allmänt plan. väljareEn kan naturligt-ett mera
vis känna sådant förtroende för andra släktingar elleränett personer som

honom vård. Väljaren kan hysa sådant förtroende fört.ex. ettger en
hjälper honom med bank- och postärenden. Omt.ex.granne som en

väljare brukar hjälp med personliga angelägenheter skallav en person
den också kunna bud. paragrafensl första stycke harpersonen vara
därför gjorts det- tillägget den biträder väljaren isättatt annatsom
personliga angelägenheter får också bud. Med detta tillägg skallvara
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föräldrabalkensenligtförvaltareunderockså de är sattapersoner som
bud.förvaltarenanvändaregler kunna som

till-röstningenvidsig budanvändaväljare måstekategoriDen avsom
alltframförkanskegällerDettasärskiltoftahör är utsatt.grupp somen

ocksåföräldrabalkenenligtförvaltareunderför dem är satta mensom
kontrollerakunnaskallefter valetgamla. Fördem är vematt mansom

anteckna sittytterkuvertetskall budetbuduppträtt namn,somsom
ibestämmelsen 7 §med denadress. Tillsammansoch nyapersonnummer
denunderskall bevarasytterkuvertenföreskriverstycketandra attsom

kraft,lagavunnitval hartill dessfram nästagäller, dvs.tid valet attsom
bud.varitutredafortsättningen kunnaskall i vem somman

allra närmasteväljarensinte tillhörbörVittnet person somvara en
kunnaskallbarndennessambo ellerheller väljarensanförvanter. Inte

vittne.vara

4§

vallokal iockså ikunna lämnasskallValsedelsñrsändelse annan
anordnas.röstmottagnjngfartyg därdeochkommun

5§

Ändringen innerkuvertensärskildadeföranledsi andra stycket attav
inte fårdegäller kretsenAndringen dettagits bort. när personer somav

gjorts i 3ändringmed denvittne överensstämmer somvara

6a§

valsedelsförsändelsensfördagenskallväljarenförställetI att ange
denanordnathan inteskall han intygaytterkuvertetupprättande att

stycke. Genomandraochparagrafens förstaivad sägstidigare än som
under-valsedelsförsändelserförriskenminskarändring attdenna man

utelämnatellerfel datumangivitmisstagväljarendärförkänns att av
datum.

7§

väljaren ärdärvallokaldenivalsedelsförsändelse lämnasOm en
valförrättarenskallskickföreskrivetiröstlängd och den äriupptagen

iställtväljarenvalkuvertdekontrolleraochytterkuvertetöppna som
iläggasskall degodtaskuvertenordning. Kan urnan.ner

skallvalsedelsförsändelsenförytterkuvertetandra stycketI sägs att
val hartill dess nästakuvertförvara sådanaskallValnämndensparas.
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vunnit laga kraft. Se också under specialmotiveringen till ändringarna i
3§.

8§

Ändringarna i första stycket följdändringar.är De föranleds dels attav
väljaren inte längre särskilt skall dagen ñr hannär ställde i ordningange
valsedelsförsändelsen, dels den möjligheten iröstaattnya annan
kommun den därän väljaren är i röstlängd. Denupptagen tar emotsom
rösten i vallokal år nämligen valförrättare, inte röstmottagare.en
Valförrättaren skall liksom röstmottagare postkontor antecknaen
väljarens särskild förteckning. Föreskriften värdepost-namn en attom

skall antecknas skall baranumret gälla röstmottagare postkontor. De
närmare anvisningarna för den fortsatta hanteringen de fönsterkuvertav

tagits hand valförråttama i vallokal isom kommunom av en en annan
skall lämnas RSV.av

Ändringama i andra stycket ocksåär följdändringar. De hänger
med väljarens identitet skallatt även kunna styrkassamman sättannat

än med hans pass.

9§

Ändringarna föranleds de särskilda innerkuvertenatt tagits bort. lav
övrigt har bara språkliga ändringar gjorts.

12 kap.

I-3§§

I paragraferna har det förtydligats det frågaär den kommunalaatt om
Valnämnden. l övrigt har endast språkliga ändringar gjorts.

4§

Ändringen i tredje stycket föranleds de särskilda innerkuvertenattav
tagits bort. l övrigt har endast språkliga ändringar gjorts.
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13 kap.

3 §

dendet frågaparagrafen har det uttryckligenI ärangetts att om
förändringarövrigt mindre språkligakommunala Valnämnden. I har bara

gjorts.

4§

Ändringen särskilda innerkuvertenföranleds dei tredje stycket attav
ändringar gjorts.övrigt har endast språkligatagits bort. I

Ytterku-fjärde stycket.kap. 7 §fjärde stycketDet 11motsvararnya
ochvalförrättarenvalsedelsförsändelse skall handför tasverten avom

förvaraValnämnden skallValnämnden.till den kommunalaöverlämnas
skallSyftet med dettatid valet gäller. ärytterkuverten under den att man

kanYtterkuvertenoegentligheter.det förekommitkunna kontrollera om
eventuellaundanröjakunnagivetvis betydelse för skallockså att man

oegentligheter.misstankar om
vunnitval hartill dessskall bevaras Valnämnden nästaKuverten av

valetdetfram till desskraft. Efter hållits kommer det,laga val attatt ett
frånvalsedelsförsåndelser tvåförvunnit kraft, finnas ytterkuvertlaga att

val hos Valnämnden.

5§

Ändringarna särskildadeförsta stycke föranledsi paragrafens attav
ändringar gjorts.endast språkligainnerkuverten tagits bort. I övrigt har

6§

Ändringen övrigttagit bort. Ide särskilda innerkuvertenföranleds attav
gjorts.språkliga ändringarhar endast

7§

härdetuttryckligendet sågsgjortsändringenparagrafen har den attI att
frågadetövrigtValnämnden. I ärkommunaladenfrågaär om enom

praktikensänds ivaldistriktenValmaterial frånmodernisering.språklig
vallokalen. Iiavslutatsvalförrättningenefter detsällan med attposten
valförrättarefleraellertvåöverlämnandetstället sker attgenom

kvitterarhärmedsambandValnämnden. Imaterialet tilltransporterar
Ändringen i andranämnden.kommit tillmaterialet harValnämnden att
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styckets sista mening innebär inte dessa rutiner skall ändras. detFöratt
fall materialet skulle sändas med skall det emellertid sändaspost som
värdepost.

8§

förstaI stycket uttryckligen det fråga den kommunalaärattanges om
Valnämnden. Eftersom länsstyrelsernas uppgifter i den regionala
valadministrationen skall regionala valnämnderövertas har ocksåav
andra stycket ändrats, avsnitt 5. andraI stycket har också gjortsse en
språklig ändring. Om det valmaterial valnämnderna tar emotsom
valnatten efter det valförrättningen i vallokalerna avslutats sänds frånatt
den kommunala Valnämnden till den regionala Valnämnden med såpost

Ändringenskall materialet sändas värdepost. baraär språklig.som
Avsikten med ändringen inte lämnaär bindandenågon föreskriftatt om

materialet alltid skall befordras Se ocksåatt special-posten.av
motiveringen till 7

9§

Det förekommer inte sällan, framförså allt i kommuner,stora att
fönsterkuvert kommer till den kommunala Valnämnden efter det denatt
s.k. onsdagsräkningen påbörjats. Sådana kuvert skall enligt nuvarande
regler läggas sidan och inte räknas Valnämnden. Om fönster-av
kuverten kommer innan förrättningen kommit långtså valurnanatt
beträffande något val har skall fönsterkuvertentömts i fortsättningen tas
med i valnämndens preliminära rösträkning. Det preliminära valresultatet
skall långtså möjligt överensstämma med det slutliga resultatet. Så
många möjligtröster bör därför ligga till förgrund detta preliminärasom
resultat. Om fönsterkuvert från andra kommuner kommer in tillt.ex.
Valnämnden innan valurnan för valnågot skall fönsterkuvertentömts
granskas sätt övriga fönsterkuvert. I paragrafen harsamma som
dessutom det tillägget gjorts den kommunala Valnämnden vid sinatt om
granskning upptäcker väljare har i den vallokalröstat där han finnsatt en

i röstlängden så skall fönsterkuvert från honom läggasupptagen sidan.
hanAtt framgårröstat markering i röstlängden. Tillägget i och förärav

sig självklart i det ingen väljare skall kunna två giltiga iatt rösteravge
val.samma

I0§

I paragrafen sägs fönsterkuvert kommer efter det någonatt ett attom
valuma så läggs kuvertettömts vidare åtgärd sidan.åt Kuvertenutan
skall därefter läggas in i eller flera omslag förseglas och försesett som
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enligt §sedan llskallomslaginnehållet. Dessaanteckningmed om
slutligadenmed ifinnasdärförValnämndenregionaladentillsändas att

sammanräkningen.

11§

kommunaladendetangivits äruttryckligendetparagrafen har attI
Valnämnden.regionalatill denvalmaterialetsändaskallValnämnden som

special-ocksågjorts. SeändringarspråkligavissaendastharövrigtI
§§.till och 8motiveringen 7

14 kap.

§4

flerfinnsdet äninnebärlydelse trenuvarandeBestämmelsens att om
Dennaogiltiga.valsedlardessaallasåvalkuvert ärivalsedlar ett

föreslårändring virationell. Deninteframstårgränsdragning som
skallvalkuvert såvalsedlaridentiskaflerafinns ettdetinnebär att om

haridentiskaintevalsedlarna ärOmgodkännas.valsedlarna menen av
partiet,tillgodoräknasskallpartibeteckning röstenså namnenmensamma

dettainnebärpraktikenobefintliga. I attskallvalsedeln en avpå anses
valsedel.partimarkeradgodkännsvalsedlardessa som en

8§

godkändavalsedlar,skall allaf.n.gällerbestämmelserEnligt de som
gället,valetvilkettid fördentill utgångenförvarasunderkända, avsom

ändamålkraft. dettaFörlagavunnitharvaltill dessfram nästadvs. att
intedetifrågasättaskanDetarkivutrymme.omfattanderelativtkrävs om

förvaras.skallvalsedlarantaletbegränsamöjligtär somatt
protokolletframgårlisttypförvalsedlargodkändaAntalet avresp.

ocksåmed denna görssambandIsammanräkningen.slutligaden enöver
underdetvalet. Omdeltagit ikandidatermellan denamnordning som

elleravgåttledamotförersättareskallvalperiodlöpande somutses enen
vissaInamnordningen.protokolletiuppgifternaanvändsavlidit, resp.

betydelse närvalsedlar haförändradetilläggellerstrykningarfall kan
förekommerDetledamot.föreller ersättareledamotgällerdet att utse ny

förvalsedlarnaförändrade atttill detillbakamåstedärför att man
förändrade,intevalsedlar ärgodkändaDekandidat.rättkunna somutse

intedäremotbehövertillägg,ellerstrykningarinte har någradvs. man
dessaUppgifternakraft.vunnit lagaharväl valetkontrollera när om

protokollet.ifinns, nämnts,valsedlar som
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Andelen ogiltiga eller förändrade valsedlar uppgår inte till 10 % av
alla valsedlar. En begränsning skyldigheten förvara oförändradeattav
valsedlar skulle därför innebära relativt betydande arkivutrymmeatt ett
skulle kunna frigöras.

Enligt förslagvårt skall ogiltiga valsedlar förvaras fram till dess att
nästa val vunnit laga kraft. Samma skall gälla de godkända men
förändrade valsedlarna. Giltiga, oförändrade valsedlar skall däremot bara
förvaras fram till dess det val de gäller har vunnit lagaatt kraft.

15 kap.

4 §

Ändringen i första stycket föranleds länsstyrelsens uppgifter i denattav
regionala valadministrationen skall övertas regional valnämnd.av en

I andra stycket regleras berättigadär överklaga detvem attsom
valresultat fastställts den regionala Valnämnden ellersom centralaav
valmyndigheten. Taleberättigad i förstaär hand den finns med isom
röstlängd. Den begärt rättelse enligt kap.4 4 eller 16 §som men som
ändå blev utesluten från vidrösträtt valet ocksåär taleberättigad. Det är

framhållits i kommentaren till dessa bestämmelsersom under valår
bara möjligt överklaga beslutet inteatt rätta röstlängden iatt samband
med överklagar valresultatet.att Den begärman bli iatt upptagensom
den särskilda röstlängden med stöd kap.4 16 fjärde§ stycketav men

inte tagits i den skall ocksåsom taleberättigad. Omupp det ärvara en
avgiven röst skall betraktas sådan begäran skallsom den hasom en
kommit in till RSV torsdagen före valdagen.senast För inteatt en person
skall bli fråntagen både sin rösträtt och sin möjlighet överklaga valetatt
måste utlandsmyndigheterna till utlandsrösterna verkligenatt kommerse

till RSV den dagen.senast

7 §

Ändringen i tredje stycket föranleds länsstyrelsensatt uppgifter i denav
regionala valadministrationen skall övertas regional valnämnd.av en

Övergångsbestämmelserna

1

De reglerna upprättande ochnya rättelse röstlängdom skall träda iav
kraft den januari1 1994. Samma skall gälla de reglerna röstkort.nya om
Tidpunkten för ikraftträdande har bestämts bakgrund det enligtmot attav
de regler gäller skall den vill blisom i dennu särskildaupptagensom
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tidpunktenjanuari juni. Om1under tidendet lansökaröstlängden om -
detundvikerjanuari 1994till denbestäms likraftträdande attför man

kommerparallellt. Dettillämpasoch systemetgamla systemet nyanya
avsnitt 13.1.3.ocksåSevid valen år 1994.första gångengällaatt

20ch3

ordinarie valen årefter deskall inrättasvalnämndernaregionalaDe
landstingsfullmäktigeskall devalEfter dessa utsetts1994. genomsom

avsnittocksåValnämnden. Seregionalai denvälja ledamötervaletdet
13.1.1.

4

enligt detförsta gångenförskallröstlängden upprättassärskildadenNär
dei någonvaritskall de upptagna avsystemet sompersonernya

1985september 1tiden den lgällt underröstlängdersärskilda som -
Samtligalängden.i denmedseptember 1993 sompersonertas nya

dåkommeroch 19931992längden under åreniansöker att tas uppom
1985förröstlängden årensärskildalängden. Denimed denatt tas nya -

därförkandessauppgifterocharkiverad tasfinns1991 personerom
enligtröstberättigad 4längreeller inte äravliditharOm någondärur.

den 1i längden. Dennaturligtvis inteskall han§kap. 11 tas somupp
denefterutvandratochkap. §enligt 4 llröstberättigadjuli 1994 är som
intehanröstlängdensärskildai denskall ocksåjuni 19851 tas omupp

redan finns där.
röstlängdensärskildamed dendetvalen dåde förstaVid systemetnya

relativt röstarbli mångadet komma atttillämpas, kan utanskall att som
sigframför allt rörakani röstlängden. Det personeromupptagenvara

fyllt årinteoch dåjuni 1985 ännudenutvandrat före 1 arton mensom
dåväljare kankategorier. Dessaandrafråga tasdet ocksåkan omvara

i kap. 16finns 4reglerenligt deröstlängdensärskildai den somupp
företorsdagenRSVin tillkommerväljares röstsådan senastOm en

hanröstlängden ärsärskildai denskall hanvaldagen tas- omupp
enligt kap.röstberättigad 4 11

iändring lagentill lag12.2 Förslaget omom

kyrkofullmäktigval, m.m.

2§

regionalabestämmelservallagenshänvisning tillparagrafen harI omen
valnämnder gjorts.
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6 §

I paragrafens ñrsta stycke det uttryckligensägs det den kommuna-äratt
Valnämnden har för valadministrationen det lokalaansvaretsom

planet.
I andra stycket har länsstyrelsen den regionala Valnämndenersatts av

regional valmyndighet.som

8 §

Ändringen i andra stycket föranleds den allmämia röstlängden skallattav
denupprättas juli.lper

Andringen i fjärde stycket följdär det enhetliga råttelseför-en av nya
farandet i vallagen.

19§

Ändringen den ändring gjorts i kap.motsvarar 8 8 § vallagen.som

22, 23, 30, och32 35 §§

I paragraferna har det uttryckligen det frågaär denangetts att om
kommunala Valnämnden.

36§

Ändringen den ändring gjorts imotsvarar kap.ll 3 § vallagen.som

37§

Ändringen föranleds den särskilda budröstningenatt makeav genom
skall upphöra. Hänvisningen till kap.11 l § vallagen har därför tagits
bort.

42 och 42 §a

I paragraferna har det uttryckligen det frågaår denangetts att om
kommunala regionala Valnämnden.resp.
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50 §

uppgift i denlänsstyrelsensbakgrundParagrafen ändratshar attmot av
Valnämndenregionaladenskallvaladministrationenregionala övertas av

röstlängd.rättelsereglernaoch de avomnya

51§

länsstyrelsengjortsden ändringenparagrafen endastharI att som
regionala Valnämnden.denvalmyndighetregional ersatts av

i folkom-ändringtill lag12.3 Förslaget om

röstningslagen

Ändringarna ändringartill deföljdändringarlagi denna är som
regionalinrättandetgällerochbeträffande vallagenföreslår av en

röstlångd.frågarättelseförfarandet ivalnämnd och det omnya

ändring i lagentill lag12.4 Förslaget omom

folkbokföringsregister

2§

röstlängderklart ärframgår intenuvarande lydelsendenAv att uttag av
användasfolkbokföringsregistret fårlokalaändamål detdeett somav

grundlägganderöstlängdertill ärför. Med hänsyn uttagatt avav
fårregistretframgå Iagtextendet klartdemokratisk betydelse bör attav

röstlängder.föranvändas upprättaäven att

3§

avsnitt och l3.l.3.7.4.3Se

7§

ochavsnitt 7.4.3 l3.l.3.Se
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12.5 Förslaget till lag försöksverksamhet vidom
de allmänna valen 1994år

[och 2 §§

Enligt vad föreslår, avsnitt l3. skall de regionalal valnämndemase .inrättas först efter de ordinarie valen år 1994. Vid dessa val såledesår
alltjämt länsstyrelserna regional valmyndighet.

Vi föreslår det genomförs försöksverksamhet det gäller vissanäratt
delar i valförfarandet vid de ordinarie valen år skall1994. Så RSV kunna
medge undantag från reglerna i kap. vallagen13 dvs. det gäller dennär
preliminära rösträkningen. försöksverksamhetDen bör kunnasom
genomföras framför allt den kombineradeär sammanräkning rösternaav

tillämpats i Oslo kommun, avsnitt 4.1.3.som se
En modell bör vid dessaprövas val den modell förärannan som

sammanräkning beskrivit i avsnitt där kommunens valnämndsom
dagen efter valdagen genomför den slutliga sammanräkningen och där
länsstyrelsen endast skall förändrade valsedlarpröva eller valsedlar som
kan ogiltiga.antas vara

I avsnitt och9 har behandlatll röstmottagning. Det ärpostens
för den institutionsröstning genomförs söndagenposten som ansvarar som

före valdagen. En utvärdering de ekonomiska och praktiska följdernaav
försöksverksamhet där några representativa kommuner försökav en

administrerar denna röstmottagning bör kunna värdefullt be-ettge
slutsunderlag det gäller frågannär de kommunala valnämnderna skallom

föröver denna röstmottagning.ta ansvaret
En försöksverksamhet bör genomföras vid 1994 årstypannan av som

val det möjligtär göra ha ambulerande röstmottagning. Enligtatt att
3 kap. får3 § vallagen valdistrikt omfatta mellan 800 och 1.800 röst-ett
berättigade. framgåttSom avsnitt 3 arvodena till valförrättamaär denav

det gäller kommunernasnär kostnader för valenstyngsta posten
genomförande. Ett minska dessa kostnadersätt servicen tillatt utan att
väljarna blir kan dåsämre visst valdistriktgöra störreatt ett attvara men
anordna röstmottagningen vid flera olika röstmottagningsställen i
distriktet. En sådan lösning kräver det medges undantag från deatt
allmänna bestämmelserna röstningen i 8 kap. l 10 13 ochom - -
15 §§. Den kräver också det kan medges undantag från de särskildaatt
bestämmelserna röstning i vallokal i 9 kap. och 5l 3 §§. Manom -
skulle också kunna tänka sig röstmottagningen skulle kunna ske påatt

sätt röstmottagarna uppsöker väljarna och då för med sigannat t.ex. att
valurnan. sådanEn möjlighet finns i Norge och Danmark, där den dock
förutsätter väljaren grund sjukdom eller handikapp inte kanatt av
inställa sig i vallokalen. dessaI länder förutsätter sådan röstmot-en
tagning också valmyndigheterna fattat särskilt beslut väljarenatt ett att
skall detta formrösta Denna röstmottagningsätt. kan såledesav
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användas i princip kategori väljare i Sverige kan användaav samma som
möjligheten röstmottagningsig budrösta. En ambulerandeav av

förutsätter emellertid blir möjligt medge undantag också från deattatt
obligatoriska reglerna det gäller röstningen i vallokal finns i 8när som

och kap. vallagen.kap 9
dessa former röstmottagning generell bör detInnan görsav ge-

nomföras försök i vissa kommuner i landet.
fråndet skall medges undantag reglerna i kap. och 7 §§Om 14 3

vallagen det gäller reglerna slutlig sammanräkning detnär ârom rege-
fråga.ringen skall denna I fråga övrig försöksverksamhetprövasom om

genomföras sådan.det RSV skall det skall någon Detär avgörasom om
skall också de föreskrifterna försöksverk-RSV närmarevara som ger om

genomförande.samheternas
framhållit i avsnitt det väsentligt genomförandetSom 1l.l.2 är att

försöken sker sådant väljarens valhemlighetsätt att garanterasav
samtidigt valförfarandets säkerhet kan upprätthållas. För attsom
försöksverksamheten skall kunna genomföras det viktigt deär att
valadministrativa myndigheterna sig positiva tillberörs ställersom
försöket. bestämmelsen därför uttryckligen innan medgerI RSVsägs att
undantag från bestämmelsernai 3 kap. 3 § 8 kap. 10lsamt - -

13 och 15 §§, 9 kap. och 5 §§ kap. vallagen så skall RSV1 3 13samt-
ha Valnämnden.samrått med länsstyrelsen och den kommunala

det gäller försöksverksamheten i fråga institutionsröstningenNär om
bör inte bara kommunala Valnämnden höras ilänsstyrelsen och den
frågan Härigenom kan tillvarata erfaren-ocksåutan posten. postensman
heter det gäller denna röstmottagning.när

12.6 till brevröstning iFörslaget lag om

Schweiz

1§

brevröstning iBestämmelsen § i lagen 19911891motsvarar om
Schweiz brevröstningslagen med denförbundsrepubliken Tyskland och

möjligheten från Tyskland tagits bort. Skäletändringen brevröstaatt att
till förklarat sig villigt tillåtadet Tysklandär röstmottag-att attnumera
ning vid utlandsmyndigheterna där. viss osäkerhet kande svenska En

röstmottagning kan anordnas vid valdock råda sådan ett extraom en
förslagfolkomröstning före de ordinarie valen hareller år 1997. I vårt

dock ifrån sådan röstmottagning skall kunna anordnas.utgått att
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2§

Denna bestämmelse 2 § brevröstningslagen. I andra stycketmotsvarar
har innerkuvert bytts valkuvert, jämför motsvarande ändring iut mot
vallagen. Skyldigheten datum försändelsennär harupprättatsatt ange

med föreskrift i paragrafens fjärde stycke väljaren skallersatts atten
intyga han gjort i ordning försändelsen inom de tidsfrister gälleratt som
för detta.

3§

Paragrafen med i brevröstningslagen.överensstämmer 3 §

4§

Paragrafen i brevröstningslagen.4§ Någon möjlighetmotsvarar att
brevrösta från Tyskland föreslås inte, specialmotiveringen till lse

5§

Paragrafen 5 i brevröstningslagen.§ Den ändring gjortsmotsvarar som
i förhållande till den lagen den kommunala Valnämnden vid sinatt
granskning också skall kontrollera väljaren inte i vallokal iröstatatt en

kommun, kap.lO 6 § vallagen 1972620. Valnämnden skallen annan a
vid sin granskning kontrollera väljaren röstberättigad i kommunenäratt
och han inte i den vallokalröstat där han i röstlängd.äratt upptagen
Självfallet skall den avgivna hänföras till valdistrikt.rösten Dettarätt är
naturligtvis särskilt viktigt i de kommuner valkretsindelade vidärsom
val till kommunfullmäktige.

6§

förhållandeI till brevröstningslagens 6 § har den ändringen gjorts denatt
kommunala Valnämnden inte skall kontrollera väljaren angivit rättatt
datum ytterkuvertet. I stället skall väljaren ytterkuvertet intyga att
han gjort i ordning försändelsen inom föreskriven tid. Eftersom de
särskilda innerkuverten avskaffas de med valkuven.ersätts
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förslagenGenomförande13 av

Ikraftträdande13. l

börändringarnade föreslagnaförslagutgångspunkt för våra ärEn att
vi lämnarförslagdeGenomförandejuli 1993.i kraft denträda l somav

kantidpunkt. Sådennaske vidskäl intepraktiskaemellertidkan av
efter dekraft förstiträdavalnämnderregionalainrättaförslaget attom

kantill slutsatseninte ledabörDettaordinarie valen år 1994. att man
beslutdet såfråga. Tvärtom ärbeslut i dennaavvakta med ettatt omett

eftersomskjutasvalnämnder inte kanregionalainrätta genom-att upp
påbörjas såbörförberedelser snartförandet kräver somsomnoggranna

möjligt.

valnämndernaregionalal3.1.l De

regionernaifrånvivalnämnderna utgårregionalaIfråga de attom
indelningsikt kan dennaPånuvarande länen.dekommer motsvaraatt
inom denförändringarmedhängerförändras. Dettaemellertid samman
frågaförändringar iockså medförvaltningenstatliga regionala ommen
enligt vårUtgångspunkten börriksdagen.vid val tillvalkretsindelningen

lokaliserasi framtidenocksåvalnämndernaregionalamening deattvara
länsstyrelse ellerochskattemyndighetfinnsdet bådetill därorter enen

myndighet.motsvarande
Dessavalda ledamöter.minst femvalnämnd skall haVarje regional

valet år 1994,valts vidlandstingsfullmäktigedeskall väljas sesomav
ordföran-skallledamotdenskallRegeringenavsnitt 5.3.3. utse varasom
ledamöterdeskall ocksåRegeringenvalnämnden.regionalade i den utse
nämnden,skattemyndighetenilänsstyrelsenskall representera resp.som

minst åtta.nämnden blir alltsåiledamöterAntaletavsnitt 5.3.2.se
Övergången genomförasvalnämnderregionalaorganisation medtill en

länsstyrelser ochförmedarbetsgruppunder ledning representanterav en
skattemyndigheter.

regionalförändradgenomföramöjligtemellertid inteDet är att en
regionaladärför deföreslårVitill valen 1994.organisation redan âr att

tillMed hänsynordinarie valen år 1994.efter deinrättasvalnämnderna
deböri oktobertredje söndagendenskall hållakyrkliga valendeatt

novemberförrän deninrättas lformellt intevalnämndernaregionala
admini-såledeskommeroktobervalen 1994September- och år1994. att

f.n.myndigheterstreras somsammaav
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Som RSV påpekat innebär den nuvarande uppdelningen denpå
regionala nivån mellan länsstyrelse och skattemyndighet det uppståratt
problem detnär gäller ansvarsfördelningen dem emellan. Ett lösasätt att
detta inför valen år 1994 och åstadkomma smidig övergång tillatt denen

regionala valorganisationen kan bedriva den regionalanya attvara
valadministrationen vid valen år 1994 i projektfonn. I projektgmppen
skulle i fallså från länsstyrelsen och Skattemyndighetenrepresentanter
kunna delta för planera och genomföraatt valen. inrättagemensamt Att

sådan projektgrupp skulle, bakgrund de lagregleren dåmot av som
alltjämt gäller för valorganisationen, naturligtvis bygga frivillighet.

13.l.2 Partiernas tillrätt gratis valsedlar

Dessa regler bör träda i kraft så möjligt. Vi föreslår därförsnart attsom
de reglerna träder i kraft den juli1 1993.nya

l3.1.3 Röstlängder och röstkort

De reglerna framställande röstlängd och röstkort bör träda inya om av
kraft den januari1 1994. Bakgrunden till vi valt denna tidpunkt föratt
ikraftträdandet har redogjort för i specialmotiveringen till punkt i
övergångsbestämmelserna. Den första allmänna röstlängden enligt det

skall således framställassystemet år 1994. Denna röstlängdnya skall då
inte för kunnatas ut granskas detta skall skeattpapper utan per
terminal. Först tidennär för rättelse har gått skall längden skrivasut ut

Formellt blir det också möjligt längdernapapper. att ta ut
elektroniskt medium. Se avsnitt 11.3. Detsamma gäller den särskilda
röstlängden.

De särskilda röstlängderna skall framställas med hjälp innehållet iav
folkbokföringsregistret. förslagVårt det gällernär innehållet i det
centrala referensregistreti folkbokföringssystemet skall det möjligtgöra

beträffande deatt, avregistreras från lokalt register ochettpersoner som
förs tillöver det centrala registret, behålla uppgiften svensktom
medborgarskap.

De reglerna folkbokföringsregister iträdde kraft den julilnya om
1991. De registert har modernt ADB-stöd. De gamlaettnya personnum-
merregister har förts enligt tidigare bestämmelser innehåller uppgiftsom

medborgarskap. Dessa register förs dock i omodern ADB-miljö.om en
De gamla registerna skall, enligt de planer finns inom skatteför-som
valtningen, föras över till ADB-miljö de folkbok-samma som nya
föringsregisterna. Denna överföring planeradär genomföras vårenatt
1993. För det skall bli formellt möjligtatt vid denna överföringatt
behålla uppgifter svenskt medborgarskap bör de reglerna i lagenom nya

folkbokföringsregister då ha i kraft.trätt I fallom är det risk förannat
dessa uppgifter inte kanatt med i det registertas i denupprättassom nya

ADB-miljön. I så fall kan inte det för framställning densystem av
särskilda röstlängden föreslår tillämpas. Vi förslår därför desom att
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ändringar i lagen folkbokföringsregister vi föreslår skall trädaom som
i kraft den l 1993.mars

13.1.4 Röstning valsedelsförsändelsemed

När det gäller budröstning eller röstning med valsedelsförsändelser
föreslår vi de särskilda innerkuverten slopas. Vidare föreslår viatt att
väljaren ytterkuvertet intepå uttryckligen skall datum hanutan attange
i stället i den försäkran han också intygar han gjort iattsom avger
ordning försändelsen inom den tid föreskriven. För det skallär attsom

praktiskt möjligt fram ytterkuvert till valen börår 1994att tavara nya
båda dessa ändringar i kraftträda den juli gäller den1993. Detsamma1
slopade särskilda möjligheten för makar valsedelsför-medröstaatt
sändelse.

13.1.5 Röstning i vallokal i kommunannan

För uppnå de besparingar blir följden detta förslag såatt snartsom av
möjligt bör möjligheten för väljare i vallokal iröstaattsom annan

kommun införas redan till de ordinarie valen skallår 1994. För att man
kunna anordna sådan röstmottagning vid valen beslutår 1994 måste om
valdistriktsindelning fattas regionalaredan under hösten 1993. De
valnämnderna inrättas först bliremellertid den november Detl 1994.
därför länsstyrelserna enligt kap. vallagen, skall fastställa3 3 §som,
indelningen i valdistrikt röstning ibakgrund de reglernamot av nya om
vallokal i kommun.annan

Om de reglerna träder kraft den juli blir det möjligt för1993lnya
kommunerna och länsstyrelserna fram till november månad, dåatt
valdistriktsindelningen skall bestämd, fram underlag och fattatavara
beslut de ändringar i valdistriktsindelningen kan bli aktuella motom som
bakgrund denna möjlighet för väljarna. Reglerna bör därför trädaav nya
i kraft den ljuli 1993.

13.1.6 De ändrade reglerna brevröstningom

ÄvenOckså dessa ändringar bör införas i god tid före valen år 1994. när
det gäller brevröstningen fram.måste kuvert Vi föreslår därförtasnya

ändringarna träder i kraft den juli 1993.1att

13.2 Kostnader och besparingar

De förändringar föreslår leder till det uppkommer behovatt ettsom
informera allmänheten dessa. Kostnaderna för detta kommerattav om

dock inte generellt leda till informationsinsats denstörre änatt en som
RSV normalt inför allmänna val. Enligt uppfattninggör vår kommer
särskilda informationsbehov finnas det gäller inrättandet denäratt av
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regionala valnämnderna och de ändrade reglerna särskild röstlängdom
och röstkort till utlandssvenskarna.

13.2.1 regionala valnämndernaDe

Inrättande de regionala valnämnderna medför det uppkommeratt ettav
informationsbehov både till allmänheten och till dem skall del itasom
nämndernas arbete. Kostnaderna för detta kan uppskattas till omkring 0,5
milj. kr för treårsperiod. När det gäller kostnaderna för ersättning tillen
nämndens ledamöter, handläggare och kanslipersonal i övrigt börså
dessa kostnader i de nuvarande kostnadernastort sett motsvara som upp-
kommer hos länsstyrelserna och skattemyndigheterna. minskningEn av
antalet regionala myndigheterna bör dock innebärasikt sänkningen

dessa kostnader, framför allt innebär förslag ivårt denna del attav men
det blir möjligt på f.n. överblicka och kontrollerasätt änatt ett annat
vilka kostnader uppkommer i den regionala valadministrationen.som

13.2.2 Partiernas till gratisrätt valsedlar

De ändringar föreslår leder till antalet beställda valsedlar sannoliktatt
kommer minska. Vi uppskattar denna besparing till omkring 9,8 milj.att
kr för treársperiod.en

132.3 Röstlängder och röstkort

De i den särskilda röstlängden för år 1991 börär upptagnapersoner som
ansökningsför-särskild information slopatde reglernaom nya om

farande vid framställning röstlängden. bör ocksåden särskilda Deav
informeras röstkort inte till dem och hur dekommer sändasatt attom
skall förfara vid röstning. för särskilda informationsin-Kostnaden denna

kan uppskattas till milj. Samtidigt förslagkr. innebär våralsats en
besparing omkring 0,4 milj. kr treårsperiod avseende portokost-per
nader för utskick ansökningsblanketter, bekräftelser, röstkort ochav

information eftersom detta inte längre skall sändas till utlands-annan
svenskarna.

En framtagning röstkort bör planeras i god tid detså inteattav
uppstår några problem har med framställningengöra denatt attsom av
skall ske under den tid då flertalet företag semesterstängda.är

När det gäller distributionen röstkort till dem iär upptagnaav som
den allmänna röstlängden skallså den ske tidigare vadän ärsom nu
fallet. När det gäller distributionen information till väljarna börav annan
denna möjlig kombinera med röstkorten inom förävenattvara ramen
detta det uppkommer kostnadsökning förnågonsystem utan att staten.

Genom röstlängder bara skall fram under år då valatt tas papper
skall hållas kan omkring milj.1,4 kr treårsperiod. Enman spara en
mindre besparing uppkommer också till följd det inte längre skallattav
kungöras röstlängderna skall hållas tillgängliga för granskning.var
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milj. kr. Dettill 0,6uppskattastreårsperiodförkanbesparingDenna en
underläggerRSVdet arbeteocksåinnebär att nersystemet somnya

särskildatill denansökningarnamed hanteramånaderförstavalårets att
viss ökningförslagSamtidigt innebär våraminskar.röstlängden aven

in ochkommerutlandsrösternasamband medarbetsmängd iRSVs att
valnåmnd.tilldistribuerasskall resp.

valsedelsförsändelsemedRöstning13.2.4

medröstningvidinnerkuvertensärskildadeinnebärförslagVårt att
minskatinnebärdessaSlopandetbort. ettvalsedelsförsändelse tas av

milj.omkring 22förbrukades1991valen årVidkuvert.totalbehov av
ökatsamtidigtuppkommerslopas ettinnerkuvertenOminnerkuvert.
milj.omkringtill lluppskattaskanökningvalkuvert. Dennabehov av
ledainnerkuvertensärskildadeslopandetskulletreårsperiodUnder aven

deförslaginnebär våraSamtidigtmilj. kr. att0,7besparingtill caen
ytterkuvertmedochmakuleras ersättasfinns måsteytterkuvert nusom

intehanförsäkraskallväljarenbakgrund attutformats attmot avsom
i vallagenförutsättsvadtid änförsändelsenordningställt i somannan
antecknaocksåytterkuvertetskrivaskallinte bara utanbudetoch att

för detta, ärKostnadernaadress.ochsitt avsompersonnummer
milj. kr.till 0,1treårsperiod uppskattasförkanengångskaraktär, en

kommunivallokalRöstning i13.25 annan

innebärakommervaldagenröstmottagning på attSlopandet postensav
ökningvissEnmilj. kr.omkring 8,4kostnadsbesparingar av

storstadsdistriktvissaIuppkomma.dockbörkostnaderkommunernas
Denvalförrättare.antaletökningmednödvändigtsannoliktblir det aven

stycken.omkring 400tilluppskattathari landetökningentotala
utbildnings-valmaterial ochframdet måsteDärtill kommer nytttasatt

dessatreårsperiod kanröstning. Förför dennamaterial typ enav
milj. kr.omkring ltilluppskattaskostnadersammanlagda

års val1994vidFörsöksverksamheten132.6

naturligtvisinnebärvalvid 1994 årsförsöksverksamhetförslagVåra om
beträffandeförslagetframför alltgällerkostnader. Detökadesiktkort

sikt börröstsammanräkningen. Påistödteknisktmedförsöksverksamhet
Det ärlönsamma.talblikandet härinvesteringaremellertid de varaom

iskall läggaskostnadervilkauppskattanaturligtvis svårt nersomatt nu
kost-frånbortserOmföreslår.försökmed desamband mansom

förförslaginnebär våravalnämnderregionalainrättandeförnaderna av
deinnebärSamtidigtmilj. kr.omkring 20besparingartreårsperioden

detframståruppfattningEnligt vårmilj. kr.3kostnadsökningar caom
besparingardirektadehälftenmotsvarandebelopprimligt avatt ettsom

valsedlargratisreglernadebakgrunduppkommer ommot nyaavsom
kr,milj.omkring 8ellervaldagen,poströstningenslopandeoch av
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föravsätts bekosta de försöksverksamheteratt föreslår vid valensom
år 1994.
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198045. Någon grundläggande analys har emellertid inte gjorts eftermer
det 1965 års valtekniskaatt utredning avslutade sin ochöversyn ADB-stödet
började användas vid 1973 års allmänna val SOU 196919 och 197172.

De förändringar genomförts har i huvudsak föranletts ändringarsom iav
valsystemet eller begränsats till vidareutveckling det valförfarandeav som
tillämpades redan vid 1970 och 1973 års allmänna val.

Den tekniska utvecklingen i samhället har under 1970-och 1980-talen gått
mycket snabbt. ADB-stödet inom valadministationen bygger dock fortfa-
rande i huvudsak 1970-talets ADB-teknik.

Valen till kyrkofullmäktige genomförs kommunfull-sättsamma som
mäktigvalen. Folkstyrelsekommittén SOU 19876 föreslog vissa ändringar
vad gäller kyrkofullmäktigvalen. Förslagen, syftade till bl.a. undan-attsom
röja vissa administrativa problem. genomfördes dock aldrig jfr. prop.
198788222, 32 KU32, 19.s. s.

Efter års1988 allmänna val redovisade riksskaneverket i särskilden pro-
memoria sina synpunkter och erfarenheter valadministrationen. 1av pro-
memorian läggs också fram vissa förslag till ändringar i olika enskildheter.

Riksskatteverket har vidare i framställning den 22 febrauri 1990redovi-en
inom verket gjord analyssat förändringsbehoven och utvecklingsmöjlig-av

heter i det administrativa och tekniska valförfarandet. Riksskatteverket an-
bakgrund analysenmot allmänser detöversyn administrativaattav en av

och tekniska valförfarandet bör genomföras. Enligt verket kommer omfat-
tande anpassnings- och förändringsåtgärder inom valadministrationen bliatt
nödvändiga under 1990-talet. Verket vidare avsevärda förbätt-attanser
ringar och förenklingar i valförfarandet möjliga.är Härigenom blir det också
möjligt bromsa valadministrationensatt kostnadsutveckling. Riksskattever-
ket har också påtalat beslutade och planerade förändringaratt inom bl.a.
folkbokföringsområdet och inom den regionala skatteförvaltningen änd-ger
rade förutsättningar för den framtida valadministrationen.

Kansliulionsutskoller har i betänkandet 199091 KU4 behandlat antalett
motionsyrkanden frän allmänna motionstiden 1990 skilda vallagsfragorom
och frågor kyrkliga val. Utskottet har bl.a. fråganom utjäm-ansett att om
ningsmandat i valkretsindelade kommuner bör i den översyntas val-upp av
förfarandet förbereds inom justitiedepartcmentet. Riksdagensom har anslu-
tit sig till utskottets uttalanden rskr. 1999122.

Förslag till ändringar i vallagen har också framförts i framställningar till
regeringen. Sålunda har Göteborgs kommun ifrågasatt värdet bestämmel-av

i 14 kap. 23§ vallagen tillsättande suppleanterserna i vissa fall. Linkö-om av
kommunpings har påtalat behovet begränsning tillrätten s.k. ang-av en av

crröstning. Valnämnden i Täby kommun har aktualiserat frågan hurom
principen valhcmlighet fungerar i praktiken.om
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före-Garantiertillförlitlighet.ställda ansprak mastemaste fylla högtDet pa
nödvändigavalför friadenformerunderskervalenligga tryggarsomatt

smidigt ochvalförfarandetviktigt ärdetSlutligen ärvalhemligheten. att en-
kelt.

tillledaskallförslagenbörför arbetetutgangspunkt attEn varaannan
redovisat kost-riksskatteverketpromemoria harsinlminskade kostnader.

kost-val uppgickVidvaladministrationen. 1988inom arsnadsutvecklingen
omradenexempelmilj.kr. Som34.3valmaterialet tillför enbartnaden

valsedelshanteringen;riksskatteverketkanbesparingar nämnerdär göras
milj. dessaendast 16valsedlarmilj.650valar framställsvarje ca avmenca

mastekostnadernaUtvecklingenavgivna röster.slutligt i formanvänds avav
torde bespa-valsedelshanteringförenklad storaRedanbrytas. genom en

ytterligarevalorganisation kaneffektivareGenomkunnaringar göras. en
ad-mellan behovetavvägningmåsteGivetvis görasbesparingar göras. aven

ambitio-á sidan ochkostnaderminskadeochförenklingarministrativa ena
á andra sidan.valdeltagandeupprätthålla högtettattnen

ocksågivetvispåpekats detsammanhang har äri liknande storSom av
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betydelse regleringen präglas konsekvens och iverskâidlighet bl.a.att seav
dir. 1977 lll 5. Behov finns redaktionell och språklig Översyns. enav av
vallagen.

Uppgifter

Som jag kommer beslutadenämnt och planerade förändringar inom den
statliga förvaltningen andra förutsättningarna för den framtida valadmi-att

Översynennistrationen. hör därför till början inriktas val-atten anpassa
adtninistrattionen såvälpil regional lokal nivå till dessa förändringar. Sá-som
lunda bör utredningen söka beskriva den förväntade utvecklingen och iden-
tifiera behovvilka förändringar den ordningen inom den statligaav som nya
förvaltningen medför. Erfarenheter förberedelserna. genomförandet ochav
uppföljningen årsl99l harval här intresse.stortav

Mot denna bakgrund bör den såirskilde utredaren kunna bilda sig en upp-
fattning hur lämplig framtida organisation bör och föreslå deom en utse
ändringar behövs.som

Vidare hanbör söka lösa de valtekniska frågorna i egentlig mening.mera
Exempel sådana frågor riksskattcverketpå iir redovisat bl.a.. reglernasom

riästlitngder och röstkort. valdistriktens omfattning. själva röstningsför-om
farande-t. röstrâikning. rapportering och slutlig Frågansammanräkning. om
det ftatntida ADB-stödet och utvecklingen elektroniska hjälpmedel börav

ingående.iver-vügzts Härvid bör de erfarenheter gjorts i Norge och Dan-som
mark uppmärksammas.

[Jtredningen bör motsvarande omfatta också kyrkofullmäktigva-sätt
len.

Ut redningsa rbctet

konstitutionsutskottetbt anfört bör den slutliga beredningen valfrá-m av
göras under parlamentarisk medverkan. Utredaren bör anmäla tillgora. re-

arbetetnär har såkommit långt han det tid förgeimgen är parla-att anser
nicasarisk medverkan i utredningsarbetet.

lr utredningen gäller vidare regeringens direktiv dir. 19845 till samt-
liga kommittéer och särskilda utredare angående utredningsförslagetts in-
riktning.

Lhredningszirbetet bör avslutat före den juli 1993.l Om utredarenvara
finner vissa ändringar kan och bör genomföras redan till 1994årsatt val. kan
han lägga fram de förslag behövs för detta i delbetänkande.ettsom



Hemställan

jag regeringen be-vad jag har anfört hemställerhänvisning tillMed attnu
för justitiedepartementetmyndigar chefen

omfattadsärskild utredare kommittéüirordningentillkallaatt aven -
valförfarandetmed uppdrag19761 över19 samtatt se-

biträdesekreterare och ätsakkunniga.besluta experter. annat utre-att om
daren.

regeringen beslutar kostnaderna skall belastajagVidare hemställer attatt
Utredningarhuvudtitelns anslagandra m.m.

Beslut

överväganden bifallersig till föredragandens ochansluterRegeringen
hemställan.hennes

Justitiedepartementet
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förslagMitt

bestämmelserdefår särskilt uppdrag överiVallagsutredningen att somse
lättaredetsyfte görautlandssvenskar iröstningsförfarandet för attreglerar

riksdagsvalen.iväljarkategori deltadennaför att

uppdragnuvarandesärskilde utredarensDen

justitie-förchefenbemyndigades19917regeringsbeslut denGenom mars
val-uppdrag övermedutredaresärskild atttillkalladepartementet seatt en

199113. Dendir. sär-synpunkttekniskfrån administrativ ochförfarandet
underarbetarutredningentillkallats ochharutredaren nam-skilde numera

199102.Juvallagsutredningennet
ochbeslutadetillvalförfarandetutredningenför ärUppgiften att anpassa

regionalochfolkbokföringområdena förbl.a.inomförändringarplanerade
ADB-alltframförinomutvecklingentekniskatill denskatteförvaltning samt

frågor handefrihetområdet. Utredaren har att ta ansergetts stor somupp
emellertiddirektivenlsinförinom översyn.behöver övervägas angesramen

lösa.sökautredaren börmeningfrågor egentligvaltekniska ivissa sommera
röstkort,ochröstlängderfrågor bl.a. reglernasådanaExempel är om

slutligochrapporteringrösträkning,röstningsförfarandet, samman-själva
parlamen-underslutförasdirektivenenligtbörUtredningsarbeteträkning.

direktivenIjuli 1993.den 1avslutat föreochtarisk medverkan angesvara
genomförasoch börändringar kanvissafinnerutredarenvidare attatt om

iför dettabehövsförslagdeårs framval, kan han läggaredan till 1994 som
delbetänkande.ett
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Utlandsröstning

Utlandssvenskamas rösträtt

I 3 kap. 2§ regeringsformen RF bestämmelseratt förrösträttanges om
svensk medborgare bosattär i riket finns i lag. Den lagsom ärsom avses
vallagen 1972620, omtryckt 199195, ändrad 19911654.senast

Enligt kap.4 11 § vallagen har svensk medborgare bosattär ien som
riket rösträtt vid val till riksdagen, han varit folkbokförd någon gånghärom

uppnåttoch års ålder18 valdagen. Vidaresenast svensk med-attanges en
borgare skall bosatt riket, hanutom enligtanses skattemyndighetensom
personband folkbokfördär här.

Enligt den folkbokföringslagen 1991481,nya trädde i kraft den 1som
juli 1991, skall den kan under sinantas normala livsföringsom komma att
regelmässigt tillbringa sin dygnsvila landet årunder minstutom avregi-ett

från folkbokföringenstreras utflyttad, inte vederbörandesom är utsändom
för anställning utländsk i svenska tjänstort 14 och 20statens §§.

För måsteröstaatt i gällande röstlängd.upptagen Det finnsman vara
två röstlängd, allmäntyper röstlängd och särskildav röstlängd. Röstlängder

årligenupprättas frånoch gäller den 1 september till den 31 augusti följande
år. I allmän röstlängd detas automatiskt den 1juni folk-personer ärupp som
bokförda i riket och fyllt eller under röstlängdens giltighetstidsom fyller 18
år.

Isärskild röstlängd efter ansökan detas röstberättigade svenska medbor-
inte folkbokfördaär i riketgare den juni.upp som 1 Ansökan kan göras av

svenska medborgare bosattaär utomlands eller före den junisom 1 kommer
bosätta sigatt utomlands och därför inte folkbokfördaär i Sverige den ljuni

när allmän röstlängd upprättas. Ansökan i den särskildaatt tas röst-om upp
längden måste göras inför varje ordinarie val. dåAnsökan gäller föräven de
två kommande mellanvalsåren. Skriftlig ansökan skall skickas till riksskatte-
verket, är central valmyndighet,som den ljuni med försäkran påsenast en
heder och sökandensamvete att är svensk medborgare. Försäkran skall vara
avgiven under tiden ljanuari ljuni.-

När ansökan kommit in till den centrala valmyndigheten får sökanden en
skriftlig bekräftelse detta. En ansökan förgörs eller saknarsentsom som
egenhändigt undertecknad försäkran avgiven årdet röstlängden upprättas

inte tilltas prövning.upp
Ansökningsblanketter för bli iatt särskild röstlängdupptagen lämnas vid

anmälan utvandring. Dessutom sådanafinnsom hos samtliga svenska ut-
landsmyndigheter. Vidare får alla tagits i särskild röstlängd försom upp en
föregående valperiod direktadresserade ansökningsblanketter.

Inför de ordinarie valen och inför eventuella val till riksdagen ellerextra
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för den ärfolkomröstningar röstkortriksomfattande upprättas uppta-som
iför denSkattemyndigheten och ärröstlängd upptageni allmän somavgen

länsstyrelsen.särskild röstlängd av

utlandetRöstmottagning i

sinskall kunnautomlands rösträttväljare vistas utövadeFör att an-som
röstmottagningvalenlång vid de allmännatillbakasedan tidordnas

sådan finnsröstmottagningkonsulat. Reglerochbeskickningarsvenska om
§§ vallagen.i 10 kap. 7-11

denutlandsmyndighetersvenskasker hos deutomlandsRöstning som
samråd bestäm-Utrikesdepartementetmedeftervalmyndighetencentrala

sådana plat-röstmottagning drygt 300års val anordnadesVid 1991mer.
ser.

börja tidigast 24utlandsmyndighetfår röstning hosordinarie valVid en
beräknaspågå så avgivna valsedlar kanlängeföre valdagen ochdagar att

dagen föreklockan 12till handavalmyndighetencentraladen senastvara
röstningochchef bestämmer ägerUtlandsmyndighetens närvaldagen. var

röstningen.tid och plats förkungörmyndigheten ochhosrum
det i deockså Bl.a.viss information.Utlandssvenskarna annonserasges

i tidningarsprids utomlands ochdagstidningarsvenskastörre som gessom
radioTVvidare i svenskinformationi utlandet;svenskarspeciellt förut ges

särskild röstlängdiDenutlandsprogram.Sveriges Radiosoch i upptassom
vilkainformationskickasfår också, röstkortsamband medi ut,att om

röstmottagning sker.tidervid vilkaplatser och
ansöknings-rådande Bl.a.detframförts attKritik har systemet.mot anses

olika formkravendeinformationkomplicerat ochförförfarandet är att om
På grund häravnår berörs.till deinte framtidsfristernaoch personer som

årsavslås; avslogs1991 valinföransökningarmåste obetydligt antalickeett
ansök-Huvuddelen dessaansökningar.21258 inkomna421 totalt1 avav

röstlängd.i allmänavsåg redanningar dock upptagnasom varpersoner

Brevräsming

utlandsmyndighetemaröstmottagningen hos de svenskaharI settstort
från berördanågra deninvändningar staten.genomföraskunnat utan

tillåter emellertid inteTyskland röstmot-FörbundsrepublikenSchweiz och
någonårs val1956 har röstmottag-Sedanutlandsmyndigheter.tagning hos

utlandsmyndighetema isvenskahos degenomförasintening kunnat
Tyskland.Förbundsrepublikenårs ival inte heller1982Schweiz sedanoch
utländskahar dockmyndigheternaschweiziskatyska accepterat attDe och

valsedlar tillsinasändahemländeri val i sinadeltarmedborgare attgenom
lagstiftning,särskildGenombrevröstning.s.k.medhemlandet posten, se-
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lagen 1991189 brevröstningnast i Förbundsrepubliken Tyskland ochom
Schweiz, har därför gjort det möjligt för väljare befinner sig i dessaman som

lämna sinastater röster brevröstning.att Lagen tidsbegränsadär ochgenom
utgångengäller till år 1994. Tidigare frångällde och årsmed 1982 valav mot

svarande lagstiftning för brevröstning i Förbundsrepubliken.
De tyska myndigheterna frångick i augusti 1991 sin tidigare avvisande

hållning beträffande röstmottagning utlandsmyndigheterna inom För-
bundsrepubliken. En förutsättning för röstmottagningen utlandsmyn-att
digheterna tillåtasskall emellertidär den tyska regeringen i varje enskiltatt
fall lämnar sitt samtycke.

En ansökan fårröstmottagning dock inte månadergörasom änsenare sex
före det röstmottagning till det aktuella påbörjas,valet vilket torde detgöra
omöjligt anordna röstmottagningatt de svenska utlandsmyndigheterna
inom Förbundsrepubliken i händelse val. I stället dåskulle detett extraav
bli nödvändigt anordna brevröstning.att

Mot bakgrund den i Sverige gällande huvudregeln rösträttenav utövasatt
personlig inställelse har brevröstning böra kommagenom till använd-ansetts

ning sådanaendast i dåfall det inte någotmöjligtär i land genomföraatt
röstmottagning de svenska utlandsmyndigheterna. På grund härav dåoch

andel brevrösterna brukarstor behäftade sådanameden fel deav vara att
underkänns, har brcvröstningen hittills betraktats provisorium seettsom
bl.a. SOU 19876 167 och 1990911112 6.s. prop. s.

Det särskilda uppdraget

Konstitutionsutskottet har vid flera tillfällen, våren 1991senast
199091KU32, behandlat motionsyrkanden grundlagsregleringom en av
utlandssvenskarnas rösträtt. Förslagen innebär den bestämmelse utgåratt

finns i 3 kap. 2§ RF och möjliggör förändringarsom utlands-nu som av
svenskarnas rösträtt vanlig frågalag. Denna enligt minär mening integenom

sådant slag ingåden bör ivallagsutredningensatt fåruppdragav övervä-utan
i sammanhang.ett annatgas

Det i dettaär sammanhang i stället angeläget söka underlätta föratt ut-
landssvenskarna använda sig denatt de principielltrösträtt tillerkända.ärav
Det kan nämligen till följd de komplicerade reglerna anmälan till sär-av om
skild röstlängd och röstmottagning svenska utlandsmyndigheter för-vara

med betydande svårigheterenat för svensk medborgare bosattären som
utomlands frågarösta. Denna måsteatt i dag angelägenänanses vara mer

tidigareän bl.a. grund de och bestämmelsernasträngareav nya om avre-
gistrering från folkbokföringen får till följd allt fler kommerattsom personer

behandlas utlandssvenskaratt sålundaoch omfattas de särskildasom röst-av



meningminEnligtkategori medborgare.för dennaningsregler gällersom
ocksåuppgiftsärskild övervallagsutredningen uttryckligenbör att sesom

det lättarei syfte görautlandssvenskarnaröstningsförfarandet för attm.m.
åtgärderExempelriksdagsvalen.iväljarkategori deltaför denna att som

medröstlängdersärskildamedförändrakan kanövervägas systemetattvara
till brev-möjligheternautvidgaelleransökningsförfarandetillhörande att

röstning.
omfattandeinteutredningensomjag vill ärsärskilda uppdragDet merage

utred-förursprungliga tidsramcnslutföras inom denbördet kunnaän att
arbete.ningens

Hemställan

särskilda uppdragdetutredningenregeringenJag hemställer somatt ger
jag har förordat.

Beslut

bifallerochövervägandenföredragandenssig tillRegeringen ansluter
hennes hemställan.

Justitiedepartementet
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Växjö-gruppens redovisning

l Uppdraget
.

På uppdrag harvårt bestående ADB-samordnaren Lars-en grupp av
försteGunnar Karlsson, länsassessom Claes-Herman Scheutz och av-

delningsdirektören frånMargareta Fransson länsstyrelsen i Växjö
tillsammans med byrådirektören Jan Heimfors från länsstyrelsen i Kalmar
utarbetat beskrivning länsstyrelsernas framtida möjligheter atten av
administrera val med utbyggt ADB-stöd inom för länsstyrelser-ett ramen

ADB-utrustning. därefterGruppen har lämnat följandenas egna
redovisning uppdraget.av

Länsstyrelsernas datorstöd

utbyggnadDet sker kraftig datorer hjälpmedel i den delen av som av
verksamheten länsstyrelsernas myndighetsutövning ochsom avser
traditionella ärendehantering. höjsDärmed personalens ADB-kompetens.
Förutsättningarna för personalen skall kunna tillägna sig och tillämpaatt
de kunskaper behövs för hantera olika ADB-system förbättrasattsom
också kontinuerligt.

Behovet

För kunna genomföra röstsammanräkning regional nivå krävsatt en
den regionala organisationen tillgång till datorkapacitet. Smidigastatt

sker detta datorkapaciteten kan i s.k. fleranvändarmiljö,nås dvs. attom
flera användare kan använda och maskin samtidigt.samma programvara
För genomföra röstsammanräkning enligt gällande regler krävs inteatt en
någon speciellt kapacitet hos datorn. En ordinär basdator med UNIXstor

operativsystem räcker.som

Befintlig utrustning vid länsstyrelserna

Vid samtliga länsstyrelser finns sedan antal tillbaka fleraår ellerett en
s.k. basdatorer med UNIX operativsystem. Dessa maskiner välärsom
lämpade arbeta i fleranvändarmiljö.s.k. Många användare kanatt
samtidigt använda olika fabrikatDet UNIX-är påsamma program.
maskinerna. Därav följer dialekten operativsystemet varierapå kanatt
något.

fabrikatDe förekommer DIAB och ICL, i Stockholms länär samtsom
IBM. Trots maskinerna olika fabrikat kanär såatt av samma program
köras samtliga maskintyper. ochKRUT Täktdata har utvecklatssom
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naturvårdsverket används samtliga länsstyrelser. Naturvårds-t.ex.av
olika maskintyper-verket har dock till deöversatt, programmetporterat,

na.
nuvarande terminalerTrafiksäkerhetsverket TSV kommer ersättaatt

hos länsstyrelsernas bilregister med persondatorer. Dessa persondatorer
skall kopplade i nätverk med förbindelse till länsstyrelsernasettvara
diarieföringssystem. Utrustningen användas för såväl arbetekommer att

Upphandling denna utrustning haråt TSV åt länsstyrelserna.som av
påbörjats.

mycket goda. SamtligaUtskriftsmöjligheterna vid länsstyrelserna är
länsstyrelser förfogar tillräckligt antal skrivare olika slag.över ett av

vanligaste skrivartypen sannolikt laserskrivare HP-typ.Den är av
administrera valen de UNIX-maskiner finnsFör kunnaatt som

tidigare-länsstyrelserna det troligt del länsstyrelserna måsteär att en av
främst sekundärminnetlägga utbyggnad maskinerna. Det dåären av

bl.a.hårddiskarna kan behöva utökas för klara lagraattatt avsom
röstlängden för länet. Vidare kan vissa län behöva utöka primärminnet.

i valförfarandet tillhandahållas inomADB-stödetKan
länsstyrelseorganisationen

Utgångspunkter

valadmini-En utgångspunkt den behövs iär att programvara som
strationen distribuerasskall utvecklas den centrala valmyndigheten ochav

enligttill länsstyrelserna. utvecklingsarbete skallLedstjärnan vid detta
baraanvändarvänlighet. Med hänsyn till attgruppen programmenvara

viktig.används tredje denna aspekt mycketår ärvart

Genomförande valenav

för närvarande sina möjligheterLänsstyrelserna över att enser
berörda centrala myndig-effektivare datakommunikation med bl.a. sina

upphandlingtorde lösning klar ochheter. Under innevarande år en vara
länsstyrelsernaoch installation kan påbörjas. bör dock påpekasDet att

myndigheter ochredan har datakommunikation med centralaidag
kommunikationerdatacentraler. såväl mycket frekventaDet är som

finns utrustningsådana används sällan. Vid samtliga länsstyrelsersom
för beställning valsedlar.registrering anmälda kandidater ochav av

ytterligare investering utrustning för registrering tordeNågon i denna
inte behövas. för detta ändamål skall fram den centralaProgram tas av
valmyndigheten tid. också klarai god Dessa måste att ta emotprogram
uppgifter via diskett från parti. torde kloktrespektive Det att manvara

tillhandahåller för partiernas anmälningarlämpligtäven ett avprogram
kandidater. uppgifterEtt sådant förfarande underlättar överföringen av
till länsstyrelsemas valsystem.
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valdistrik-enligt följande. Närgenomförasvalenvaldagen kanUnder
tillresultatenrösträkningenden preliminäramedklaraår rapporterasten

erhållit speciellaändamål haskall för dettaValdistriktenlänsstyrelsen.
skärmbildermed deskallBlanketter överensstämmablanketter. som

terminaler.sinaharmottagningsgruppen
valdistrikten kanfrånmottagningentillanslutningI rapporterav

resultaten. Irapporteradedegenomföraskontrollerautomatiska av
iröstberättigadeantaletuppgiftervalsystem skalllänsstyrelsens om

utnyttjakanmottagningsgruppdistrikt ñnnas. Somrespektive man
körkortsregistren.ochpersonal bil-

förasdärefterriksdagsvalet kanresultatenUppgifter bl.a. avom
skerlänsstyrelserna. Dettafrånvalmyndighetenden centralavidare till

med denkommunicerarlänsstyrelsernas datorerlämpligast attgenom
möjligt måstedetta skalldator. Förvalmyndighetenscentrala att vara

ochlänsstyrelsernaförbindelse mellanformtillha tillgång någon avman
finns. Det ärmöjligheterantal olikaEttvalmyndigheten.den centrala

ñr klarahöghastighetsnätformmednödvändigt någon attdock inte av
eftersom detvalmyndigheten, rörcentralatill denvidarerapporteringen

frånvidareskall förasdatamängderrelativt småsig resp.somom
länsstyrelse.

onsdagsresultatens.k.deocksåkanLänsstyrelserna rapportera av
liknandesker sättvalmyndigheten. Dettacentralariksdagsvalet till den

datorlänsstyrelsensresultaten,preliminäramed de attgenomsom
bördator. Som nämntsvalmyndighetenscentralamed denkommunicerar

centralaframställas denövrigaliksomför detta avprogramprogrammen
länsstyrelserna.tid tilli godoch distribuerasvalmyndigheten

medarbetade enklautformade så ärskallDessa attattvaraprogram
bravaladministrationen. Ettmedstöd i arbetetreelltoch de ettatt ger

utskrifter deförgoda möjlighetertorde attutformat geprogram
sammanräkningenframställas vidprotokoll måsteoch avrapporter som

valen.
bred ochtillbakaantalsedan årfinnslänsstyrelserVid samtliga ett en

tordeDettaUNIX-baseradekompetenshåll djupmångapå system.av
driften valsystem.medprobleminte skall uppståför detborga ettatt av

problemdet inte några större ettSäkerheten bör att garantera omvara
harlänsstyrelserSamtligabasdatorer.länsstyrelsernaskörsvalsystem

ADB-säkerheten.organisation förstrategi ochgenomtänktvälen
valmyndighetencentralamed dendatakommunikationmedsambandI

vilketberorlösesbeaktas. dessaHursäkerhetsfrågoma settmåste man
kommunicera.väljer att

i folk-uppgifternagrundval bl.a.Röstlängderna upprättas av
uppgiftermedförsesvalorganisationen måsteregionalabokföringen. Den

kunnaför göraskattekontorenlokalafrån defolkbokföringen attur
länsstyrelsernastillförasuppgifter kan övervalbarhetskontroller. Dessa

ADB-medium.lämpligtdatorer
hittills liggaliksomröstlängder börframställningförAnsvaret av

skatteförvaltningen.
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På motsvarande börsätt röstkorten framställas och distribueras.
I samband med såväl den preliminära rösträkningen den slutligasom

sammanräkningen skall olika resultat vidare till denrapporteras centrala
valmyndigheten. Beroende på storleken den datamängd skallav som

vidare finns olikarapporteras lösningar. Det torde dock sigröra om
relativt små datamängder skall föras vidare till den centrala valmyn-som
digheten.

Länsstyrelserna kommunicerar redan idag med olika centrala myndig-
heter. Dessa datakommunikationer kommer utvecklas under dettaatt år.
Idag pågår undersökningar och studier för finna bra och kostnads-att
effektiva datakommunikationer mellan de olika datorsystem som
länsstyrelserna använder sig av.

Den preliminära och den slutliga valrapporteringen till den centrala
valmyndigheten bör därför inte möta några problem.

4. Investeringsbehov och kostnader

Det nuvarande datorstödet i valadministrationen starktär föråldrat. Ny
för valadministrationen måste därförprogramvara fram. Kostnadentas

för demia framtagning inteår beroende vilken myndighet sköterav som
den regionala valadministrationen. Eventuella kostnader för portering,
Översättning, till de maskintyper förekommertre hos länsstyrelsernasom
tillkommer dock länsstyrelserna skall kunna användaom programmen.

När det gäller de kostnader länsstyrelserna kan ñr klarasom att av
maskinell hantering valadministrationenen så kan vissa maskinerav

behöva uppgraderas tidigare planerat.än Denna kostnad är svår skattaatt
grund det finns olika fabrikat.att En utbyggnad förav normalstortett

län torde inte överstiga 100.000 kr. Samtliga län behöver dock inte
uppgradera sina maskiner. Hur många det sigrör går inte attom ange
idag.

Vill avstå ifrån översätta, valprogrammenattman portera, till olika
UN IX-maskiner och därigenom underlätta distributionen av programmen
måste ha enhetlig maskintyp samtliga regionalaman valmyndigheter.
Storleken och kapaciteten maskinerna kan variera mellan de olika
länen. Skillnaden kommer innebära det krävsatt intemminnestörreatt
och större sekundärminne i de större länen. I övrigt kan maskinerna varalika.

Det prisvärda alternativetmest torde intelbaserade datorerattvara
anskaffas med SCO UNIXt.ex. operativsystem. Det i principärsom enkraftfull persondator förses med operativsystemet UNIX.som Dessa
maskiner kopplas ihop med övriga UN lX-maskiner via exempelvis
ethemetanslutning. Kostnaden för dessa datorer torde uppgå till maximalt
100.00 kr styck inklusive operativsystem. En totalkostnadper för 24 län
blir då högst 2,4 milj. kr.
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fimias ieller kommervaldator finnsför sådanArbetsplatser atten
ytterligarelänsstyrelser. Någrasamtligatillräcklig omfattning på

bör därför inte uppstå.för arbetsplatserkostnader
personalen.tillvaltekniska måsteutbildning denvissEn utöver ges

för denunder förutsättninginteKostnaden för denna är att systemenstor,
användarvänligt.valbearbetningenregionala görs

idéskissSnabbare valresultat,5. en

frågan huridéskiss kringhar också utarbetatArbetsgruppen manomen
följande.utformade enligtvalresultat. Skissenkan fram snabbare ärett

bör utnyttja ADB-hanteringen i vallokalernaunderlättaFör att man
tekniken där.även

förutrustad med läsarefinnas persondatorvallokalen bör detI atten
iskall också finnasför distriktetstreckkoder. Röstlängdenkunna läsa

för lämna sinaröstberättigade kommer rösterdenpersondatom. När att
kan skeelektroniska röstlängden. Dettaavprickning i densker attgenom

streckkods-medkan avläsasförses med streckkodröstkorten ensomen
ochfram skärmenuppgifter kommerröstberättigadesläsare. Den en
såledesbehöverröstlängden i datorn kan ske. Manavprickning mot

i valumanuppgifterna.efter Rösternainte leta i längdnågon stoppas ner
traditionelltpå sätt.

kontrollerasstängning skallEfter vallokalens poströstema mot
gälleri valurnan. När det poströster-de får läggasröstlängden innan ner

streckkod ochröstkortetsläserkontrollen skekan att avgenom manna
lokalen.avgivit sin i Harvederbörande harfår skärmen röstomsvar

fall läggs valkuvertenvalförsändelse sidan, iläggs denna åtså skett annat
avgivnaantaletvalförrättama rösteri Därefter kanvalurnan. stämma av
Därefter kanröstlängd.avprickats i datornsdet antal harmot som

och valsedlarnavalkuverten öppnas tas ur.
efter partibeteck-valsedlarnaordningenEnligt den nuvarande sorteras

protokoll.idärefter, varefter resultatetoch räknasning ettnoteras
medför intevilketförekommer intesortering listtyperNågon att man

fördelar sig listtyper.resultat påkan presentera ett som
valsedlarstreckkodsläsareochhjälp persondatorMed samtav en en

efter valsedelvalsedelskulle kunna läsaförtryckta streckkodermed man
listtypparti ochregistrerarförst valsedlarna. Datorn samtutan att sortera

kontinuerligt bildskärmen.visas påresultatet. Resultatet kanackumulerar
densigpersondatom kopplaval inlåst låterNär är motett uppman

resultat fördelatdålämna resultatet. Detregionala valdatorn och är ett
med val. GenomDärefter itusamtliga listtyper. nästa atttar man

överföringen säkrare;blirringer och lämnar resultatetpersondatom upp
fel.registrerahöra ellerkan läsa,det finns inte någon person som

snabbaremed röstråkningen betydligtvalförrättarna klaraSannolikt blir
val.vid dagens manuellaän
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det iOm genomsnitt femär sysselsatta valdistrikt innebärpersoner per
detta 30.000 valförrättareöver i valdistrikten. valförrättararvodetOm
skulle utgå timme skulle varje timme kosta milj.4,7 kr. Omper ca. man
kortar tiden med timmartvå skulle kunna reducera kostnaderna medman

10 milj. kr.nästan
En viss besparing skulle också uppkomma för den regionala valad-

ministrationen eftersom inte behöver så många i tjänst påman personer
valkvällen för valresultaten. besparingDenna kan uppskattasatt ta emot
till 0,5 milj. kr.ca.

denFrån regionala valdatorn kan resultaten kontinuerligtrapporteras
till den centrala valmyndigheten för sammanräkning riksnivå.
Rapportering kan också ske till bl.a. TV-företag och TT. Härigenom kan
valresultaten snabbare och utförligare f.n.änpresenteras

Den utrustning behövs i vallokalerna ordinärär persondatorsom en
utrustad med streckkodsläsare och skrivare för protokoll m.m.. Om

anskaffar utrustning för samtliga valdistrikt kommer detman ny att
innebära kostnad storleksordningen 60 milj.100 kr. Utrustningenen av -
bör kunna klara minst val, varför kostnaden val kan beräknastreav per
till 20 milj.33 kr.-

Sannolikt har kommunerna tillräckligt med persondatorer medsom
viss komplettering skulle kunna utnyttjas i valdistrikten. Denute
komplettering streckkodsläsareär och modem. Vid störresom avses en

upphandling torde priset för läsare och modem bli relativtgemensam
lågt. En skattning anskaffningskostnad på milj.19 krgrov ger en ca.
eller milj.6,3 kr valår. Också de behövs ñr valdistrik-per program som

bör fram den centrala valmyndigheten.ten tas av
När valsedlarna från distrikten kommer till länsstyrelsen för slutlig

sammanräkning dessa inteär sorterade efter partibeteckning. Valsedlarna
körs speciell läsare kan läsa dels streckkoden, dels detgenom en som om
skett någon förändring valsedeln strykningar eller andrat.ex.av
markeringar. Valsedlarna registreras automatiskt efter de olika typer som
finns. Ett sådant förfarande påskyndar den slutliga sammanräkningen
betydligt och dengör troligen säkrare. De förändrade valsedlarna

automatiskt och behandlassorteras ut manuellt. Erfarenheterna visar att
det litenär andel valsedlar har strykningar eller andra markering-en som

Det torde därför inte kostnadsmässigt motiveratar. skapavara att ett
automatiskt läsersystem och tolkar förändringar valsedlarna.som av

Kostnaden för läsare lån torde tilluppgå 0,5 milj.kren per ca. om en
samlad upphandling Tillgörs. denna kostnad tillkommer de program som
också här bör kunna fram den centralatas valmyndigheten.av
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1992-04-21
Ingrid Persson
AS-statistik

1991valetVäljarundersökning -
påfördelatröstadepå egenpostkontorenväljarnavar länutanför egetlänet,ikommun egnakommun, annan

syfteochBakgrund1.
förreglerliberalareårs infördesvalFrån med 1970och ochupphördehindersprövningentidigarepoströstningen. Den
villehanavgörasjälvdärmed omkunderöstberättigadeden dessasedanAlltvallokalen.iellerpå postkontorrösta 1968ökat.poströstandeantalethari kraftträdderegler mil-siffran 1.21976 var000290poströstade personer,ca över 2poströstandeårs antaletvalvid 1991 varjoner och års fannvalvidökningen 1976den storamedochmiljoner. I ochröstadepå väljarnaredataatt varintressantdetman ävenomfattadeUndersökningengenomfördes.undersökningen

års val.1973
liksomär,års Syftetval.1991undersökningenhär avserDen fär-rösterpå väljarnaredatidigare, vaden taför at länetdetinom egnakommunpå kommunen,den annandelat egna

länet.detutanförrespektive egna

Genomförande2.
på uppdragstatistik avgenomförd As-ärUndersökningen av väljarna.på urvalett avoch baserasochBank Kassa

Urval2.1
väljarför-framgår deväljarna röstar avUppgifter varom dessaurvalpå Ett avpostkontoren.försteckningar som stegtvå-stegsurval. Is.kettskettanteckningar har genom två hari steg enochvaltspostkontorantalhar ettett Postkontorenvalts.från postkontordessaväljarnaandel av på antaletberoendestratuniindelatshar gruppersex inomsketturvalslumpmässigthardärefter ettväljare och

från kontordessaväljarfärteckningarnaFrånvarje grupp. väl-nztedsketturval varsystematiskt v ssedan etthar
urvalsplan;följandeenligtvaltsjare har
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stratun -Period och 21 väljare20evar
Period 3 väljare40evar
Valdagen väljare3evar

antalTotalt postkontor i urvalet 20 st

Stratum 2
Period och1 2 väljare20evar
Period 3 40e väljarevar
Valdagen 3e väljarevar

Totalt antal pcstkontor i urvalet 30 st

Stratum 3
Period och1 2 väljare10evar
Period 3 väljare20en var
Valdagen väljareu varannan

Totalt antal postkontor i urvalet 40 st

Stratum 4
Period och1 2 väljare7evar
Period 3 väljare20var
valdagen väljarevarannan

Totalt antal postkontor i urvalet 40 st

Stratum 5
Period och1 2 väljare3evar
Period 3 väljare10evar
valdagen samtliga väljare

Totalt antal postkontor i urvalet 40 st

Stratum 6
Period och1 2 samtliga väljare
Period 3 väljarevarannan
valdagen samtliga väljare

Totalt antal postkontor i urvalet 30 st

l period 1 de första tio dagarna
period 2 näst sista veckan-
period 3 sista veckan-
period 4 valdagen-

2.2 Dataregistrering

Uppgifter från väljarförteckningen har registrerats i Ipc.väljarförteckningen finns anteckningar till vilken val-omnämnd den aktuella rösten skall sändas erhålleroch därmed
vi uppgifter den aktuella väljarencm röstat i kommun,egenkommun i länetannan eller utanföregna länet. Vidareegnahar datum för mottagande rösten registrerats,av samt upp-gift det aktuellaom kontoretvar är beläget påfördelat
storstad, tätort och landsbygd.
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beräkningarStatistiska3.

urvalsfraktionerna olika ochvarierar för stratunEftersom
då gällervägts detröstningsperioder resultatetharolika

tidsperioder eller stratun.fördelningar somgtäcker flera

rästningsperioden är för1-4väljare under helaAntal
beräknadoch platsvarje stratum som

-l
i1,2,3,4Zmg 1fx

h
postkontorantaltotalt

i urvaletantal postkontor
iväljare periodantaltotalt

period iväljare i urvaletantaleti
urvalsfraktion mM

respektive ärlandsbygdväljare tätortstorstad,Antal per
periodvarje beräknatför som

g j1,2,3,4,5,s1fj FJom xx
15

jväljareantaltotalt stratumMj
jiväljare urvaletantalet stratumm3

i jurvalsfraktionen nN stratumF5
i jurvalsfraktion mM stratumfj

fördelningenväljareuppräkning till harantaltotaltEfter
på länetrespektive utanför detlänkommun, egnaegetegen

erhållas.kunnat

periodstorstad.Exempel 1

länetutanförlänkommun egetegenstratum
1f 1F1f lF1f lF mmm

2.8j 19 202.815 20352 20 2.81 x xx xxx
4.420720 4.420 10192 4.4 x2 xx xx x
12.95101610 12.9512.95 20414 103 x Xx xx x
14.11x7x4x7 Xl4.l136x7x 14.14
11.775311.775 211.775 l 369 35 xxXx xx

6 -
3921.354740.12106 081.62Summa

%%% 3.4andel 92.5 4.1

Resultatredovisning4.

redovisasi tioredovisas tabelltabeller. 1-6Resultatet I
på; tids-respektive fördelat fyraförresultatet stratum

förtidsröstningsperioden poströst-helaochperioder, hela
storstad,redovisar förningsperioden. Tabell resultatet7-9

på tidsperioder.respektive Iglesbygd fördelattätort samma
samtligaslutligen, redovisas resultatet förtabell 10,

på tidsperioder.fördelat dessapoströster
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Postkontor gruppmed väljare 1antalett stort

Antal kontor i 561grupp
Antal väljare kontor i medeltal 1764per

PERIOD1.A de tio1 första daoarna

;ge %1.9
Ovriga länet %3.3
Ovriga landet %4 7

näst sista1.B PERIOD 2 veckan

kommunEgen %91.3
övriga länet %3.8
Övriga landet %4.9

sista1.C PERIOD 3 veckan

kommunggen %86.1
Qvriga länet %6.7
Ovriga landet %7 2

1.D PERIOD valdacen4

kommunggen %46.9
Qvriga länet %14.9
Ovriga landet %38.2

%100.0

förtids-röstnina1.; PERIOD 1-3

ggen kommun 88.0 2
Qvriga länet 5.6 %
Övriga landet %6.4

1. PERIOD hela ooströstnincs-1-4
oerioden

kommunEgen %87.2
Övriga länet %5.8
Övriga landet %7 0
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2TABELL

2gruppväljareantalmedPostkontor stortett

i 1322kontorAntal grupp
159medeltal 3iväljare kontorAntal pe

dacarn;LtioförstadePTRIOD 12.A

%88.7kommunggen
%6.5çvriga länet
%ovriga 4.8landet

sistaäst anO vecR2.5

89kommunEgen
övriga länet 5.
övriga landet 4

%87.2kommunEgen
%Övriga länet 6.7
%Övriga landet 6.1

%100.0

valdaoenPERIOD 42.D

%49.8kommungçen
%Qvriga länet 21.3
%ovriga landet 28.8

..--_---__--_-_____

%kommun 88.0ggen
%Qvriga länet 6.4
%landetOvriga 5.6

%100.0

ooströstninqå;helaPERIOD 1-42.F
perioden

%87.3kommunEgen
%Övriga länet 6.7
%övriga landet 6.0



TABELL 3

Postkontor med medelstort antal väljareett grupp 3

Antal kontor i 3 518grupp
Antal väljare kontor i medeltalper 1 619

3.A de förstaPERIOD 1 tio daqarna

Egen kommun 92.3 %
Övriga länet %3.5
Övriga landet %4.2

3.B PERIOD näst sista2 veckan

kommunçgen 92.4
Qvriga länet 3.9
Ovriga landet 3 7

3.C sistaPERIOD 3 veckan

§gen kommun 89.2 %
gvriga länet %5.3
Ovriga landet %5.4

100096

3.D PERIOD valdagen4

kommunggen %53.4
gvriga länet %16.1
Ovriga landet 30.5 %

100.0 %

3.2 PERIOD förtids-röstnina1-3

ggen kommun %90 2
Qvriga länet %4.8
ovriga landet %4 9

3. PERIOD hela1-4 poströstninqs-
perioden

kommunggen %89.0
Qvriga länet %5.2
Ovriga landet 5.7 %

%
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TABELL 4
4väljare gruppantalmedelstor-tmedPostkontor ett

i S644kantorAntal grupp
medeltal 767ikontorväljareAntal per

dacarnaltioförstadePERIOD 14.A

%90.8kommunggen
%5.3Ovriga länet
%övriga lande 3 9

288.8kommunggen
%5.1länetQvriga
%Övriga landet 6.1

%100.0

sista veckan3RIODP4.C

%89.7kommunEgen
%Övriga 4.8länet
%övriga 5landet 5

valdaoenPERIOD 44.D

%60.3kommunggen
%länet 15.8gvriga
%23.9Ovriga landet

%89.6kommunggen
%4.9länetOvriga
%övriga 5.5landet

%100.0

pcströstnincs-hela1-4PERIOD4.
nerioden

%88.9kommunEgen
%Övriga 5.2länet
%övriga 5.9landet
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TABELL 5

5Postkontor med väljare grupplitet antalett

ikantorAntal 5 471grupp
väljareAntal i medeltalkontor 303per

PERIOD tio5.A de första dacarna1

kommun %ggen 88.
çvriga länet %4.3
Ovriga landet %7

näst sistaP§RIOD5.§ 2 veckan

kommun %88.4Egen
Övriga länet %5.5
Övriga landet %6.0

sista5.C PERIOD 3 veckan

kommun %ggen 89.7
gvriga länet %4.6
Övriga landet %5.7

valdacen5.D PERIOD 4

kommun %ggen 66.4
Övriga länet %13.3
Övriga landet %20.2

kommun %ggen 89.3
gvriga länet %4.7
Övriga landet 5.9 %

ooströstninqs-hela5. PERIOD l-4
perioden

kommun %88.5Egen
Övriga länet %5.1
Övriga landet %6 4
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5TABELL
6gruppväljareantallitetmed ettPostkontor

155i 6Antal konto grupp
medeltal 88kontorväljare WAntal per

to daö 1de astaP7RI0D 16.A

%79.6kommunggen
%9.5gvriga länet
%8landet 10cvriga

100.0

äs veR O6.

%76.9kommunggen
%11.0gvriga länet
%landet 12.1Ovriga

%100.0

veckansistaP§RIOD 36.C

%77.8kommunggen
%9.0gvriga länet
%13.2landetOvriga

100.0

vadaoen4PERIO6.0

%75.1kommunggen
%länet 15.0gvriga
%9.9landetOvriga

..__..________-__--_

förtids-göstningz1-3PERIOD6.E

%77.8kommunggen
%9.5länetgvriga
%12.7landetÖvriga

%100.0

ooströstninos-hela1-4PERIOD6.F
pergoden

%77.5kommunggen
%länet 10.1Qvriqa
%landet 12.4ovriga

%100.0
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TABELL 7

Postkontor belägna i storstad

7.A PERIOD 1 de första tio dacarna
ggên kommun 92.5 %
Cvriga länet 4.1 %Övriga landet 3 %4

7.3 PERIOD 2 näst sista veckan

ggen kommun 91.9 %
gvriga länet 4.4 %
Ovriga landet 3.7 %

100.0 %

7.C PERIOD sista3 veckan

ggen kommun 90.4 %
gvriga länet 5.0 %
Ovriga landet 4.6 %

7.D PERIOD 4 valdaaen

ggen kommun 31.5 %
Qvriga länet 24.2 %
ovriga landet 44.3 %

7.E PERIOD 1-3 förtids-röstnina

ggen kommun 90.4 %
Qvriga länet 5.0 %
Ovriga landet 4.6 %

100.0 %

7.F PERIOD 1-4 hela ooströstninas-
perioden

ggen kommun 89.2 %
Qvriga länet 5.4 %
Ovriga landet 5 %4
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TABELL 8

iPostkontor belägna tätort

tio dacarnade första8.A PERIOD 1

%87.5kommunggen
%gvriga länet 7.1
%Cvriga landet 5 4

%100.0

%kommun 89.8ggen
Qvriga %länet 4.9
Övriga %landet 5 3

veckansistaPERIOD 38.C

%kommun 89.0Egen
Qvriga %länet 5.7

%Ovriga landet 5.3

%100.0

%kommun 55.5ggen
%gvriga länet 5.5

Ovriga %landet 29.0

%kommun 89.0ggen
gvriga %länet 5.7
Ovriga %landet 5.3
_...-_------__....___-

%

inostösthelaER OD 1-48. as-
gerioden

%kommun 88 3ggen
%Qvriga länet 5.8
%Ovriga landet 5 8



12 Bilaga 4 sou 1991108

TABELL 9

Postkontor belägna i landsbygd

7.A PERIOD tiode första1 dacarna

kommungen 88
Övriga länet 5.
Övriga landet 6

7.8 PERIOD näst sista2 veckan

kommunggen 90.4 %
Qvriga länet %3.6
Ovriga landet %5 9

%100.0

sista7.C PERIOD 3 veckan

kommunggen %87 4
çvriga länet %4.3
Övriga landet %8 3

7.D PERIOD Ivaldaaen4

kommungqen %65.6
Qvriqa länet %16.3
Ovriga landet %18.1

%100.0

7.E gögtids-röstningiPERIOD 1-3

ggen kommun %88.2
gvriga länet 4.2 %
Ovriga landet %7.5

%100.0

7.F EERIOD [begå1-4 gostgöstnincs-
gerioden

kommunggen 87
ovriga länet 4.
Ovriga landet 7
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TABELL 10

Samtliga postkontor

tio daoarnalde förstaI10.A PERIOD 1

%kommun 90.3ggen
ovriga länet %5.4
cvriga %lande 4.2

%kommun 90.8§gen
Ovriqa %länet 4.5
övriga %landet 4.6

%100.0

%kommun 689ggen
%Qvriga länet 5.1
%ovriga landet 5 3

valdaaenPERIOD 410.0

%kommun 47.3ggen
gvriga %länet 19.3
Ovriga %landet 33.3

förtids-röstningPERIOD 1-310.E

%kommun 89.9ggen
%gvriga länet 5.0

Ovriga 5.0%landet
----_____--___.._.._

%l00.0

goströstnings-helaPERLOQ 1-410.
gerioden

%kommun 89.1ggen
%Övriga länet 5.3
%Övriga landet 5.6
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utredningar 1992Statens offentliga

Kronologisk förteckning

kompetens.Grundutbildningens Psykiatrinl.Frihet 37. ochdesspatienter-levnadsförhållanden,ansvar- - innehålli högskolan.U. vårdens ochutveckling.S.villkor
seminariumför risker. Ett varför vi 38.Friståendeskolor. Bidragochelevavgifter.Regler U.om

inneföroreningar M. 39.Begreppetarbetsskadatillåter än ute.mer
situationi kommunernaPsykisktstördas 40.Risk- och skadehanteringi statlig verksamhet.Fi.

probleminventering socialtjänstens Angående41. vattenskotrar.M.ur-en
42.perspektiv. Kretslopp Basenför hållbarStadsutveckling.M.-

i jämförandeperspektiv. 43.Psykiatrin Norden Ecocycles TheBasisof SustainableUrban4. -ett -
Koncessionför försäkringssammanslutningar.Fi. Development.M.

mervärdesskattelag. förNy 44.Resurser högskolansgrundutbildning.U.
MiljöfarligtMotiv. Del 45. avfall ochriktlinjer. M.ansvar- -Författningstextochbilagor. Del Fi. 46.Livskvalitet för psykisktlångtidssjuka forskning- -

Kompetensutveckling nationellstrategi.A. kring service.stödochvård.en-
Fastighetstaxering Bostadsrätter.Fi. 47. Avregleradbostadsmarknad.Del Fi.II.m.m. -
Ekonomi i kyrkan.C. 48.Effektivarestatistikstymingoch Denstatligarätt -rundradiosändningar.10. bolagför Ku. statistikensfinansieringochsamordning.Fi.Eu nytt

Fi. 49.EES-anpassningLFastighetsskatt. marknadsföringslagstiftningen.1 av
12.Konstnärlighögskoleutbildning.U. C.
13.Bundnaaktier. 50.Avgifter ochhögkostnadsskyddinomJu. äldre och

Mindrekadmiumi handelsgödsel.Jo. handikappomsorgen.S14.
51.Översyni15.Ledningochledarskap högskolan några sjöpolisen.Ju.av-

perspektiv möjligheter. S2.Ett föroch U. samhälle alla.
efter 53.Skattpådieselolja.16.Kroppen döden. Fi.

S4.Mer för mindre styrformerförsistaundersökningen obduktioneni barn-och17.Den ett nya- - C.psykologisktperspektiv.S. ungdomspolitiken.
Rådinnehåll. 55. för forskning och18.Tvångsvårdi socialtjänsten och transponeransvar om-

1992.Fi. kommunikation.K.19.Långtidsutredningen
Rådförombildning frånmyndighettill forskning och20.Statenshundskola. transporterom
kommunikation.Bilagor. K.aktiebolag.

56.Färjor farleder.2l. till pensionärer. och K.Bostadsstöd
Beskattning vissanaturaförmåner Fi.22.EES-anpassning lcreditupplysningslagen.Ju. 57. av m.m.av

tulldatoriseringen 58.Miljöskulden. miljöskulden23.Kontrollfrågori Fi. En hurrapportomm.m.
ingenting24.Avregleradbostadsmarknad.Fi. utvecklas M.gör.om

25.Utvärdering försöksverksamheten 3-årig Läranrppdraget.U.med 59.av
för Fi.yrkesinriktadutbildning i gymnasieskolan. 60.Enklareregler statsanställda.U.

reformeratåklagarväsende.Del.26.Rättentill folkpension kvalifrkationsregleri 6l.Ett A och B. Ju.-
internationellaförhållanden. Forskningochutvecklingför totalförsvaret- förslagS. 62.
Årsarbetstid.27. till åtgärder.Fö.A.

perspektivstudie.C.28.Kartläggning kasinospel enligt internationella 63.Regionalaroller enav -- framtidensregioner sju debattinlägg.C.regler.Fi. 64.Utsikt mot -
29.Smittskyddsinstitutet C.organisationför Sveriges 65.Kartboken.ny- C.smittskyddsfunktioner. Västsverige regioni utveckling.nationella 66. - företagsbeskattningen.30.Kreditförsäkring Några 67. reformering Delaktuellaproblem.Fi. Fortsatt av-
31.Lagstiftning satellitsändningar Ft.om av

Långsiktigmiljöforskrting.M.TV-programKu. 68.
asylförläggning.Meningsfull vistelse Ku.32.Nya Inlandsbanan.K. 69.

33.Kasinospelsvcrksamheti folkrörelsemastjänst C. 70.Telelag. K.
i former.Fi.Bostadsfönnedling34.Fastighetsdatasystemetsdatorstniktur.M. 71. nya

C.kommunalamedlemskapet.måtningsutbildningari skolformer.M. 72.Det35.Kan- och nya
Radiooch i36. TV Ku.ett.
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Kronologisk förteckning

73. Välfärdochvalfrihet service,stödochvård för 106.Civilbefälhavanla.Fö.-
psykisktstörda.S. 107.Kulturstödvid ombyggnad.Ku.

74. privat-Prova Provningochmätteknikinom SP 108.VAL, OrganisationTeknik Ekonomi.Ju.
iochSMP europaperspektiv.N.

75. Ekonomiskpolitik kriserunder ochi big. Fi.
Skogspolitiken76. inför 2000-talet.Huvudbetän-
kande.Skogspolitikeninför 2000-talet.Bilagor
Skogspolitikeninför 2000-talet.Bilagor II. Jo.

77. Psykisktstördai socialförsäkringen ett-
kunskapsunderlag.

78. Utredningen vissainternationellainsolvens-om
Ju.fragor.

79. Statensfastigheteroch lokaler organisation.ny-Fi.
80. Kriminologisk forskning.ochkriminalpolitisk Ju.
81. Trafikpolisen dubbeltbättre.Ju.änmer
82. Genteknik utmaning.Ju.en-83. Aktiebolagslagen EG.och Ju.
84. förErsättning kränkning brott. Ju.genom
85. Förvaltning försvarsfastigheter.Fö.av
86. Ett betygssystem.U.nytt

Åtgärder87. för förberedaSverigesjordbnrk ochatt
livsmedelsindustri EGför förslag vegeta-om-
biliesektom,livsmedelsexportenochdenekolo
giskaproduktionen.Jo.
Veterinärverksamhet-behov,organisationoch. finansiering.Jo.
Bostadsbidrag enklare rättvisare billigare. S.-- -. Biobränslenför framtiden.Jo.. Biobränslenför framtiden.Büagedel.Jo.. Pliktleverans.U.. Svenskskolai världen.U.. Skolaför bildning. U..95. Densvenskamarknadenför projektkapital

nuvarandeochframtidaroll. N.statens-
96. Förbud etniskdiskrimineringi arbetslivet.mot

Ku.
Sparar97. för lite Hushällssparandeti samhälls-
ekonomin.Fi.

98. Kommunernassocialbidrag kartläggningen av-
kostnadernormer, m.m.

99. Rådgivningeninomjordbruketochträdgårds-
näringen.Jo.

100.Statenocharbetsgivarorganisationerna.Fi.
101.Försvarsmaktenshälso-ochsjukvård.Fö.
102.Myndigheternasförvaltningskostnader

budgetering pris- ochlöneförändringar.Fi.av-
FHU92.103. A.

104.Vår uppgiftefterRio. M.
105.Administrativtstödtill Försvarsmakten.Fö.
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förteckningSystematisk

[89]billigare.rättvisareenklareBostadsbidragJustitiedepartementet --- kartläggningsocialbidragKommunernas aven-[13]aktier.Bundna [98]kostnaderm.m.normer,[22]kreditupplysningslagen.EES-anpassningav
Översyn [51]sjöpolisen. Kommunikationsdepartementetav

och [61]Del B.äklagarväsende. ArefonneratEtt [32]Inlandsbanan.Nyainternationellainsolvens-vissaUtredningenom kommunikation.ochforskningRadför transporterom[78]fragor. kommunikation.ochför forskningRad transporterom[80]forskning.kriminalpolitiskKriminologisk och [55]Bilagor.dubbeltbättre.Trafikpolisen änmer [56]Färjoroch farleder.[82]utmaning.Genteknik en- [70]Telelag.EG. [83]ochAktiebolagslagen
[84]brott.kränkningförErsättning genom Finansdepartementet

Ekonomi. [108]TeknikOrganisationVAL, [5]försäkringssammanslutnirtgar.Koncessionför
mervärdesskattelag.Försvarsdepartementet Ny

Motiv. Delförslagtotalförsvaretförutveckling -ochForskning - [6]Delochbilagor.Författningstext[62] -åtgärder.till [8]Bostadsrätter.Fastighetstaxeringm.m.[85] -försvarsfastigheter.Förvaltningav Fastighetsskatt.[101]sjukvård.ochhälso-Försvarsmaktens [19]ungtidsutredningen 1992.[105]Försvarsmakten.tillAdministrativt stöd [23]tulldatoriseringenKontrollfrågor i m.m.[106]Civilbefälhavarrta. [24]bostadsmarknad.Avreglerad
internationellaenligtkasinospelKartläggningSocialdepartementet av -

[28]regler.situationi kommunernastördasPsykiskt [39]problem.aktuellaNågraKreditförsähing -[3]perspektiv.socialtjänstensprobleminventeringur-en [40]verksamhet.i statligskadehanteringRisk- ochpaspektiv. [4]jämförandePsykiatrini Norden ett- [47]Del II.bostadsmarknad,Avreglerad[16]efter döden.Kroppen statistikensstatligastatistikstynting DenEffektivare -iobduktionenundersökningensistaDen ett- finansiering [48]samordning.ochperspektiv.[17]psykologiskt [53]dieselolja.Skatt[18]innehåll.ochtvångsvård i socialtjänsten ansvar- [57]naturaförmänervissaBeskattning m.m.avitillfrän myndighetOmbildninghundskola.Statens [60]statsanställda.förEnklareregleraktiebolag.[20] företagsbeskattrüngen.DelreformeringFortsatt av[21]pensionärer.Bostadsstödtill [67]ikvalifrkationsreglerfolkpensiontillRätten - [71]former.Bostadsförmedlingi nya[26]internationellaförhållanden. krig. [75]och ikriserpolitik underEkonomiskför SverigesorganisationSmittskyddsinstitutet ny [79]- organisation.lokalerochfastigheterStatens ny-smittskyddsfunktioner.[29]nationella samhälls-Hushállssparandetiför liteviSpararlevnadsförhållanden,patienterPsykiatrinochdess - [97]ekonomin.[37]utveckling.innehållochvårdens [100]arbetsgivarorganisationema.ochStaten[39]arbetsskada.Begreppet förvaltningskostrtaderMyndigheternaslångtidssjukaför psykisktLivskvalitet [102]löneförändringar.pris- ochbudgeteringav-värd. [46]stödochkring service,forskning- ochinom äldre-högkostnadsskyddAvgifter och
[50]handikappomsorgen.
[52]samhälleför alla.Ett

värd förstödochservice,Välfärd och valfrihet-
[73]psykisktstörda

kunskaps-socialförsäkringenPsykisktstördai ett-
underlag.[77]
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Systematisk förteckning
Utbildningsdepartementet Näringsdepartementet
Frihet kompetens.Grundutbildningensansvar Provaprivat Provningochmätteknikinom SP- och-villkor SMPi europaperspektiv.[74]
i högskolan.[1] Densvenskamarknadenför projektkapital statens-Konstnärlighögskoleutbildning.[12] nuvarandeoch framtidaroll. [95]
Ledningochledarskapi högskolan någraperspektiv- Civildepartementetoch möjligheter.[15]
Utvärdering försöksverksamheten 3-årigmedav Ekonomioch i kyrkan. [9]rättyrkesinriktadutbildningi gymnasieskolan.[25] Kasinospelsverksarnheti folkxörelsemastjänst [33]Friståendeskolor.Bidragochelevavgifter.[38] EES-anpassning marknadsföringslagstifuringen.[49]avResurserför högskolansgrundutbildning.[44] Mer för mindre styrforrnerför barn-ochnya-Låraruppdraget.[59] ungdomspolitiken.[54]
Ett betygssystem.[86]nytt Regionalaroller perspektivstudie.[63]en-Pliktleverans.[92] Utsikt framtidensregioner sju debattinlägg.mot [64]-Svenskskolai världen.[93] Kartboken.[65]
Skolaför bildning. [94] Västsverige region i utveckling. [66]-Det kommunalamedlemskapet.[72]Jordbruksdepartementet

Miljö- ochMindre naturresursdepartementetkadmiumi handelsgödsel.[14]
Skogspolitikeninför 2000-talet.Huvudbetånkande. Reglerför risker. Ett seminarium varför vi tillåterom[76] föroreningarinne [2]änmer ute.Skogspolitikeninför 2000-talet.Bilagor [76] Fastighetsdatasystemetsdatorstrtrktur.[34]Skogspolitikeninför 2000-talet.Bilagor ll. [76] Kart- ochmåmingsutbildningari skolforrner.[35]nyaÅtgärderför förberedaSverigesjordbruk ochatt Angåendevattenskotrar.[41]livsmedelsindustriför EG -förslag vegetabilie-om Kretslopp Basenför hållbar Stadsutveckling.[42]-sektom,livsmedelsexportenochdenekologiska Ecocycles The Basisof SustainableUrbanDevelop--produktionen.[87] [43]ment.Veterinär verksamhet-behov,organisationoch Miljöfarligt avfall och riktlinjer. [45]ansvar-finansiering.[88] Miljöskulden.En hur miljöskuldenutveck-rapportomBiobranslenför framtiden.[90] las vi ingenting [58]gör.omBiobranslenför framtiden.Bilagedel.[91] Långsiktigmiljöforskning. [68]Rådgivningeninomjordbruketoch Vår uppgift efter Rio. [104]tradgårdsnåringen.[99]

Arbetsmarknadsdepartementet
Kompetensutveckling nationellstrategi.[7]en-Årsarbetstid.[27]
FHU92 [103]

Kulturdepartementet
En bolagför rundradiosåndningar.[10]nytt
Lagstiftning satellitsändningar TV-prograrn.om av
[31]
Radiooch iTV [36]ett.
Meningsfull vistelsepåasylförläggning.[69]
Förbud etniskdiskrimineringi arbetslivet.mot [96]
Kulturstödvid ombyggnad.[107]






