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Till statsrådet Reidunn Laurén

Efter Vallagsutredningen Ju 1991:02att i oktober 1992 överlämnat
delbetänkandet VAL Organisation Teknik Ekonomi SOU 1992:108
förordnades regeringsrádet Elisabeth Palm den 22 december 1992 att
leda det fortsatta utredningsarbetet. Den i direktiven förutsedda
parlamentariska medverkan i arbetet kom till stånd beslutettgenom
den 24 juni 1993 då regeringen beslutade Vallagsutredningen skulleatt
ombildas till parlamentariskt kommitté.en sammansatt

Den 11 augusti 1993 förordnades Elisabeth Palm till ordförande i
kommittén. Till övriga ledamöter utsågs dag riksdagsledamö-samma

Lars Andersson nyd ochterna Christina Linderholm c, biträdande
partisekreteraren Sten Olsson s riksdagsledamöterna Ollesamt
Schmidt fp, Harry Staaf kds, Elvy Söderström s, Lars Werner v

Åstrandoch Göran m.
Experter i kommittén har varit de i Vallagsutredningen år 1991

förordnade avdelningsdirektörenexperterna Lennart Berg, språkex-
Kenneth Larsson, hovrättsassessornperten Gunnar Lavett, professorn

Sören Holmberg och byrâdirektören Nils Johnson. Expert i kommittén
har också varit valdirektören Vivan Nilsson förordnades den 22som
december 1992. Språkexperten Gertrud Berglund förordnades till

i kommittén den 4 oktoberexpert 1993. Samtidigt entledigades
Kenneth Larsson från sitt uppdrag.

Sekreterare har varit râdmärmen Ulla Nilsson fr.o.m den juni6
1991 och Jan Carlström fr.o.m. den 1 april 1993.

Kommittén har antagit 1993 års vallagskommitté.namnet
Kommittén får härmed överlämna slutbetänkandet Vallagen SOU

1994:30.
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Sammanfattning

Inledning

uppdraget huvudsakligen bestodFörsta i översynetappen av som en
valförfarandet från teknisk och administrativ synpunkt, utfördesav av
särskild utredare och slutfördes Överlämnandet delbe-en genom av

tänkandet VAL Organisation Teknik Ekonomi SOU 1992: 108. Sedan
utredningen ombildats till parlamentariskt kommitté harsammansatten
det fortsatta arbetet valtekniska frågor i egentlig mening.avsett mera

uppdraget har också ingått redaktionell språkligI ochgöraatt en
vallagen.översyn av

i viss utsträckning påverkatsArbetet har under utredningsarbetetsav
gång beslutade och planerade förändringar valområdet. Kommittén
har i möjligaste mån försökt beakta dessa förändringar. frågaIatt om
sådana reformer skall föregås försöksverksamhet, t.ex.som av

ambulerandepersonröstning och röstmottagning, har det dock inte
meningsfulltbedömts utarbeta några lagförslag.attsom nu

Språklig och redaktionell översyn vallagenav

utgångspunkt för den redaktionellaEn omarbetningen lagen harav
varit bygga lagen så den i följer de olikaatt stortatt momentenupp

valförfarandet.i Detta till reglerna i denhar lett nuvarande lagenatt
har kastats Vidare har varit lagen skall enkelsträvan attom. en vara

hitta Detta har bl. medfört underrubriker in i olikadeatt att sattsa.
kapitlen i lagtexten.

Enligt kommitténs mening vallagen innehållabör så gotten som
fullständig reglering valförfarandet. Kommittén har därför i stortav

behållit de detalj den nuvarande vallagen innehållersett som men
också lagt till sådana grundläggande för valförfarandetregler isom

idag bl. regeringsformen och kommunallagen 1991:900. Denges a.
föreslagna lagen innehåller därför antal bestämmelser till sinett som
karaktär hänvisningar till andra författningar. har bedömtsär Detta

praktiskt och bör underlätta för läsaren. Ett syfte med användaattvara
denna teknik också vallagen skall bidra till förståelse förär huratt
valsystemet författningsmässigt uppbyggt.är
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Vad gäller den språkliga har ambitionen varitöversynen att anpassa
till lagspråk. Samtliga lagrum i den nuvarandelagtexten moderntett

lagen omarbetade på eller sätt.är ett annat
förhoppning föreslagna vallagen skallKommitténs denär göraatt

lättare för dem arbetar med val tillämpa lagen. Dessutomdet attsom
på den nuvarande lagen kunna tillbör den helt änsättett annat vara

i och förstå hur valsystemethjälp för och vill sig insättavar en som
och fungerar.uppbyggtär

Röstlängder

föreslårKommittén att
före valdagen,kvalifikationsdagen för bestäms till 30 dagarrösträtt-

medmed alltid ha gällande röstlängd ersätts ettsystemet att en-
fram då skall hållas val ellerdär röstlängden bara det ettsystem tas en

omröstning,
från 24 dagar till 20 dagartiden för förtidsröstning kortasposten-

före valdagen,
utlandssvenskarröstlängden, dvs. den röstlängdden särskilda som-

Utlandssvenskarna skall medi efter särskild ansökan, bort.tastas upp
medborgare finns ide uppgifter utvandrade svenskastöd somav om

övriga väljarefolkbokföringssystemet i röstlängdtas samma somupp
de utvandrade,och då i det valdistrikt de tillhörde närsom

skall ocksåutlandssvensken finns med i röstlängdenföransvaret att-
utlandssvenskeni fortsättningen vila den flyttar landet;utsom ur

i ochskall få röstkort anmäla sin adress utlandet,attett genom
i röstlängd i minst tio år ochden flyttar utomlands skall stå kvarsom-

utlandet.förlänga den tiden anmäla sin adress iskall kunna attgenom
registerlag för röstlängds- ochKommittén föreslår dessutom en

krav på skydd denröstkortsfrarnställningen bakgrund demot avav
för ADB-register medpersonliga integriteten finnssom person-

uppgifter.

småpartispärr till kommunfullmäk-Utj ämningsmandat och vid val
tige

ordning med små-Tanken på vid de kommunala valen haatt en
riksproportionellapartispärr och utjärrmingsmandat fanns redan då det

för i samband med författnings-val till riksdagen infördessystemet
reformen. börjat tillämpas för val tillSedan det slagetett system av
landstingsfullmäktige tillfr.o.m. valet år 1976 har det från tid annan
förts fram krav på införa proportionellt också föratt ett systemmer
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till kommunfullmäktige.val Frågan har flera gånger detutretts utan att
lett till lagstiftning.

harDet gått omkring tio år sedan den ingåendesenastenu mer
frågananalysen gjordes. Kommittén det därför befogatav anser vara

sådan analys utifrån de förutsättningar gäller iatt presentera en som
dag. Sammanfattningsvis kan det nuvarandesägas att systemet ger en
relativt god proportionalitet det möjligt uppnå be-äratt attmen
gränsade förbättringar vad gäller proportionaliteten för val till
kommunfullmäktige. Kommittén avstår dock från föreslåatt en
nyordning eftersom det i kommittén inte har varit möjligt uppnåatt
enighet i frågan huruvida kommunproportionellt valsystem börettom
förenas med småpartispärr eller inte.en

Det kommunala ersättarsystemet

Kommittén det nuvarande kommunala kanersättarsystemetattanser
skapa praktiska svårigheter för partier representerade iärsom
fullmäktige med endast eller två mandat. Därför föreslåsett en
ändring innebär det lägsta antalet för ledamot iersättareattsom en
fullmäktige ökas från till två det det för partier harsättet atten som
fått eller två mandat i kommunfullmäktige alltid skall tvåett utses

Vad i övrigt gäller antalet kommitténersättare. ersättare attanser en
ordning där ersättarantalet fast fordrar mycket ingrepp iär stora
grundläggande delar valsystemet några fördelarstörre ärutan attav

vinna. sådanEn ordning avstyrks därför. föreslås vissaDäremotatt
justeringar i sammanräkningsreglerna för undvika ledamotatt att en
blir i vissa situationer.ersättareutan

Symboler på valsedlar

Kommittén behandlar också förslag valsedlar skall försesett attom
med symbol visar för vilket parti valsedeln gäller. Kommitténsen som
slutsats fördelarna med sådan ordning inteär deatt uppvägeren
olägenheter och kostnader kan uppstå. Kommittén ställer sigsom
därför negativ till förslaget. Kommittén dock det kan finnasattanser
anledning frågan i samband med den denatt ta översynnyttupp av
fria nomineringsrätten för närvarande planeras.m.m. som
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Röstning i utlandet

utlandsmyndigheter sker idag iRöstmottagning svenska storgenom
röstmottagning utomlandsomfattning. Enligt gällande praxis anordnas

svenska medborgare.det finns fler tiotalpå platser där än ett
Brevröstningen harröstning brevröstningen.särskild formEn ärav

två vid valenfrån ländersärskilda bestämmelser kunnatenligt göras
Bakgrunden till dettanämligen Tyskland och Schweiz.år 1991, är att

röstmottagning förordinärinte tillåtit det där anordnasdessa länder att
väljaren i ordning sinVid brevröstning ställerval i andra länder. röst

valnämnd.vanlig direkt tillden medoch sänder post resp.
utvidgning brevröstningen. Deföreslår vissKommittén aven

enligtutrikes fart skallsig fartyg ibefinnerväljare ettsom
förslaget kunna brevrösta.

brevröstningen föreslårformföreskrifterna viddet gällerNär
bifoga sitt röstkort tillväljaren skallkommittén kravet attatt

försedd medbrevrösten skallbort. Kravetbrevrösten atttas vara
där brevröst-från landklart visarpoststämpel rösten sänts ettattsom

finnastillåten skall dock kvar.ning är

i vallokalIdentitetskontroll

obligatoriskt kravskall införasfrågan detKommittén etttar upp om
vallokal. Någoti sinlegitimera sig depå väljarna skall när röstaratt

eller vidVid röstning påfinns det f.n. inte.sådant krav posten
väljare legitimerarobligatorisktutlandsmyndighet det däremotär att en

Kommittén inteförinte kändasig de röstmottagaren.är attanserom
i vallokal. Medinföras vid röstningregel börmotsvarande ennu

väljarevissa dekunna riskerasådan regel skulle att somavman
delta i val.legitimation inte kansaknar

Ångerröstning

ellerpåbestämmelser har denEnligt gällande röstat posten,som
ändåångra sig ochalltid möjlighetförtidsröstat på röstasätt, attannat

i vallokalen.den lämnats Dennasin vallokal. så fall gälleri I röst som
vallokalenända fram till dessfinns hela valdagenmöjlighet, som
preliminä-valadministrativa problem och försenar detleder tillstängs,

möjlighetenKommittén föreslår därförvalresultatet. attattra
skall kunnanågot. förtidsröstatångerrösta begränsas Den som

Härigenom vidgasfram till klockan 17.00.ångerrösta i sin vallokal
kostnadseffektiv valadmini-flexibel ochförutsättningarna för en mer
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stration. Dessutom kan valförfarandet bli säkrare och det preliminära
valresultatet fram tidigare på valkvällen kostnaderna förtas utan att
valet ökar.

Särskilda röstmottagningsställen

centrala myndighetsansvaretDet för poströstningen, inklusive ansvaret
för institutionsröstningen och röstning tillfälliga postkontor
valdagen, har i samband med Postens bolagisering förts tillöver
Riksskatteverket RSV. Kommittén föreslår RSV skall kunnaatt
bestämma den röstmottagning sker på vårdinrättningar elleratt som
andra institutioner, söndagen före valdagen skall kunna inteanordnas
bara Posten AB också någon kommunensutan t.exav av annan
valnämnd. Motsvarande föreslås det gäller den röstmottagningnär som
kan anordnas valdagen. Den lokal inrättas för röstningen skallsom

särskiltkallas röstmottagningsställe.

Överklagande valav

Kommittén föreslår det, till skillnad från i dag, skall möjligtatt vara
skrivelse med överklagandepröva in innanatt etten som ges

valutgången formellt fastställd. Vidare föreslås partier skallär att
underrättas vissa beslut gäller utseende efterträdare ochom som av

valperioden.underersättare

Genomförande och kostnader

Flertalet de förslag fram fordrarläggs förberedelser ibl.a.av som
form utvecklande ADB-rutiner, utbildning för demav av nya som

medarbetar val eller infonnation till allmänheten. Detta gäller särskilt
det röstlängdssystemet. Kommittén därför och med hänsynnya anser
till försöksverksamhet olika slag planeras inför 1994 års valatt attav

framlagda förslagende bör genomföras först efter detta val.
Från kostnadssynpunkt det framför allt förslaget förär reglerom nya

framställning röstkort och röstlängder intresse. Vissaärav som av
initialkostnader kan komma uppstå för maskinell utrustning liksomatt
för utveckla ADB-system. Dessa kostnader bedöms dock kompen-att

de långsiktiga besparingar det till.ledersystemetseras av som nya
Övriga förslag läggs fram påverkar inte kostnaderna förnämnvärtsom
valet.
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1 Förslag till

Vallag

1 kap. Allmänna bestämmelser

Iillämpningsområde

§1 lag förDenna gäller val till riksdagen och för val till landstings-
och kommunfullmäktige.

harVem rösträtt

2 § Rösträtt vid val till riksdagen har svenska medborgare harsom
fyllt år18 valdagen och bosatta i landet. Dettaärsenast som
regleras i 3 kap. 2 § regeringsformen.

Svenska medborgare har fyllt år18 valdagensenastsom men
inte bosatta i landet harär de någon gäng har varit folk-rösträtt om
bokförda här.

3 § vid till landstingsfullmäktigeRösträtt val har den har fyllt 18som
år på valdagen och folkbokförd iär kommun inom lands-senast en
tinget. Rösträtt vid val till kommunfullmäktige har den har fylltsom
18 år valdagen och folkbokförd i kommunen.ärsenast

Personer inte svenska medborgare harär vid val tillrösträttsom
landstings- och kommunfullmäktige bara de har varit folkbokfördaom
i landet den 1 november de åren före valåret.närmasttre

Dessa bestämmelser för val till landstings-rösträtt och kommun-om
fullmäktige finns i 4 kap. 2-4 §§ kommunallagen 1991:900.

Vem röstberättigadär

4 § För röstberättigad i val måste finnas i denatt ettvara man
röstlängd för valet.upprättats Närmare bestämmelsersom om
röstlängd finns i kap.7
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valbarVem är

till riks-har vid val till riksdagen valbar§ den5 Bara ärrösträttsom
regeringsformen.regleras i 3 kap. 10 §dagen. Detta

till landstings- eller kommun-den har vid val6 § Bara rösträttsom
bestämmelservalbar i sådant val. Dessafullmäktige är ett om

finns i kap. ochoch kommunfullmäktige 4 5valbarhet till landstings-
kommunallagen 1991:900.6 §§

hållasskall valNär

hållas på söndag.§ Val skall alltid7 en

valOrdinarie

till landstings- ochriksdagen och ordinarie valOrdinarie val till8 §
tredjeValdag skallskall hållas dag.kommunfullmäktige varasamma

i september.söndagen
tredje år. reglerasskall hållas DettaOrdinarie val till riksdagen vart

regeringsformen.kap. 3 §i 3

valExtra

regeringen enligt 3beslutasVid val till riksdagen9 § extra avsom
vilken dagskall regeringen bestämma§ regeringsformenkap. 4 som

månaderval skall hållas inomvaldag. Ett sådantskall treextravara
får regeringen inteEfter val till riksdagenregeringens beslut.från

nyvaldahar gått från denval förrän månaderbesluta treextraom
får regeringen beslutaförsta sammanträde. Inte hellerriksdagens om

samtliga ledamötertid då dess ledamöter, efter detval under attextra
regeringuppehåller sina befattningar till desshar entledigats, att en ny

kap. § regeringsformen.tillträda. regleras i 3 4skall Detta
riksdagens talmans förslag tillriksdagen fyra gånger förkastatHar

riksdagen hållas. Vid sådantstatsminister skall val till ett extraextra
efter samråd med dentill riksdagen skall riksdagens talmanval

skall valdag.valmyndigheten bestämma vilken dagcentrala som vara
valordinarie till riksdagen ändå skall hållas skallOm inte val extra

regeringsformen.månader. regleras i 6 kap. 3 §hållas inom Dettatre
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Omval

regeringen bestämma vilken dag§ Vid omval till riksdagen skall10
skall valdag.varasom

kommunfullmäktige skall denomval till landstings- ellerVid
med länsstyrelsen bestämmavalmyndigheten efter samrådcentrala

skall valdag.vilken dag som vara

landsting eller kommuner ändrasindelningen iNär

skall träda iindelning i landsting eller kommunll § Om ändraden
hålls till lands-året efter det år då ordinarie valkraft den januari1

valet landstingetkommunfullmäktige, skall redan dettings- och avse
enligt den indelningen.och kommunen nya

Valrnyndigheter

valmyndighet. Regeringen skallfinnas central12 § skallDet en
central valmyndighet.myndighet skallvilkenbestämma som vara

skall regional valmyndighet.Länsstyrelsen13 § vara

Valnämnden skallskall det finnas valnänmd.varje14 § l kommun en
valmyndighet.lokalvara

be-tillgång till personal i den omfattningskall haValnämnden som
sina uppgifter. Detnämnden skall kunna utförahövs för att som en

enligtvalförrättarna skyldigavalnämnd och görakommun, är atten
kommunen.lag skall bekostasdenna av

nämnder i kommunallagenValnämnden gäller detFör sägssom om
1991:900.

kommunindelning innebär§ ändrad kommunal15 Om att en nyen
till Valnämndenindelningsdelegerade välja ledamöterbildas, skall de

skall deändringen träder i kraft. Dettaför dessa innanoch ersättare
ikraftträdandet.möjligt under året föregöra snarast

Valprövningsnämnden

riksdagen.valprövningsnänmd16 § skall finnasDet utsessom aven
Valprövningsnämndenregeringsformen.regleras i 3 kap. 11 §Detta

och sådana beslut där detinstans för överklagande valsistaär avav
får överklagas till nämnden.särskilt beslutetattanges
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2 kap. Valkretsar

Valkrets

§1 För val skall finnas valkretsar. valkretsEn geografisktär ett
område för vilket det skall väljas ledamöter till den be-avgränsat

slutande församling valet gäller.som

Val till riksdagen

2 § Vid val till riksdagen landet iindelat 29 valkretsar. Dessaär är
Stockholms1 kommun,

2 Stockholms läns valkrets Stockholms län med undantag av
Stockholms kommun,
Uppsala län,
Södermanlands län,
Östergötlands län,
Jönköpings län,
Kronobergs län,
Kalmar län,
Gotlands län,
Blekinge län,10
Kristianstads län,11
Malmö kommun,12

13 Malmöhus läns valkrets Bjuvs, Eslövs, Helsingborgs,norra
Höganäs, Hörby, Landskrona ochHöörs, Svalövs kommuner,

14 Malmöhus läns södra valkrets Burlövs, Kävlinge, Lomma,
Skurups,Lunds, Sjöbo, Staffanstorps, Svedala, Trelleborgs,

Vellinge och Ystads kommuner,
Hallands15 län,

kommun,16 Göteborgs
Bohusläns valkrets17 Göteborgs och Bohus län med undantag av
Göteborgs kommun,
Älvsborgs18 läns valkrets Ale, Alingsås, Bengtsfors, Dals-norra
Eds, Färgelanda, Herrljunga, Lerums, Lilla Edets, Melleruds,

ÅmålsTrollhättans, Vårgårda, Vänersborgs och kommuner,
Älvsborgs19 läns södra valkrets Borås, Marks, Svenljunga,
Tranemo och Ulricehamns kommuner,

20 Skaraborgs län,
21 Värmlands län,

Örebro22 län,
23 Västmanlands län,
24 Kopparbergs län,
25 Gävleborgs län,
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Västernorrlands26 län,
27 Jämtlands län,

Västerbottens län,28 och
län.29 Norrbottens

landstingsfullmäktigeVal till

till landstingsfullmäktige3 § För val skall landsting delas in i
Valkretsar.

skall omfatta flera intevalkrets eller kommunerEn annaten om
andra stycket.följer 4 §av

4 § valkrets bör utformas så den kan beräknas få minst åttaEn att
valkretsmandatfasta enligt bestämmelserna i 3 kap. och 6 §§.5 Den

bör ha sammanhängande gränslinje.en
fårdel kommun bilda valkrets tillsammans medEn av en en en

delkommun, kommun eller delar andraen av enannan annan av
valkretsen inte få fastakommuner, kan beräknas minst åttaom annars

fårvalkretsmandat. En kommun också delas in i två eller flera valkret-
på så kan uppnå lämpligare valkretsindelning.sättsar, om man en

delas i för till§ kommun in tvâ eller flera Valkretsar val5 Om en
kommunenlandstingsfullmäktige och indelad i Valkretsar för valärom

kommunfullmäktige,till skall för valkrets för val tillgränsen en
landstingsfullmäktige sammanfalla med för valkrets för valgränsen en
till kommunfullmäktige.

kommunfullmäktigetillVal

6 § val till kommunfullmäktige kommunen valkrets inteFör är om
följer andra stycket.annat av

har fler röstberättigade, får kommunenOm 6 000kommun änen
in Valkretsar. finns fler röstberättigadedelas i flera Om det 24 000än

elleri kommun det för kommunen skall minst 51utsesomen
skallfullmäktige, kommunen delas in i flera Valkretsar. En kommun

har färre röstberättigade 6 000 får delas in i flera Valkretsaränsom
bara det finns synnerliga därför sträcker sigskäl kommunenattom

betydande geografiskt område eller har andra geografiska för-över ett
hållanden motiverar sådan indelning.som en

grundvalAntalet röstberättigade i kommun skall beräknas påen av
uppgifterna folkbokföringensi aviseringsregister den juli det år1
beslutet valkretsindelning fattas.om
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§ valkrets skall utformas7 En så den kan få minst femton kom-att
munfullmäktige. Den bör ha sammanhängande gränslinje. Enen
församling skall lämnas odelad eller i fall inte delas in i fler änVart
två Antalet fullmäktige förkretsar. hela kommunen skall fördelas lika
mellan Valkretsarna det kan ske svårighet.utanom

valkretsindelningBeslut om

8 § Indelningen i Valkretsar för Val till landstingsfullmäktige skall be-
slutas fullmäktige, sedan kommunerna har fått tillfälle sig.att yttraav

fastställtFör gälla skall beslutet länsstyrelsen.att vara av

§9 Indelningen i Valkretsar för val till kommunfullmäktige skall
beslutas fullmäktige. gälla skall beslutet fastställtFör attav vara av
länsstyrelsen.

id för beslut indelning i valkretsarT om

10 § Landstings- och kommunfullmäktiges beslut ändrad indelningom
i Valkretsar skall meddelas den 31 oktober året före det valårsenast
dâ den indelningen skall gälla för första gången.nya

11 § Regeringen eller den myndighet beslutar ändring isom om
landets indelning i landsting eller kommuner kan, det behövs, be-om

beslut indelning i Valkretsar får meddelasstämma änatt om senare
i 10sägssom

Överklagande

12 § Landstings- kommunfullmäktigesoch beslut indelning iom
Valkretsar får inte överklagas.

Länsstyrelsens beslut valkretsindelning enligt 8 och 9 fårom
överklagas hos Valprövningsnämnden.

3 kap. Valkretsmandat-

Mandaten i riksdagen

1 § Riksdagen består 349 ledamöter. De 349 mandaten bestårav av
310 fasta valkretsmandat och 39 utjänmingsmandat. regleras iDetta
3 kap. 6 § regeringsforrnen.
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Närmare bestämmelser hur fasta valkretsmandat och utjäm-om
ningmandat fördelas finns i 18 och 20 kap.

§ centrala valmyndigheten för till riksdagen2 Den skall val besluta
fastahur många valkretsmandat varje valkrets skall ha. skallDetsom

följande sätt.göras
Varje valkrets skall få fast valkretsmandat för varje gångett som

antalet röstberättigade i valkretsen jämnt delbart med trehund-är en
rationdel antalet röstberättigade i hela landet.av

fördelas på fårOm inte alla fasta valkretsmandat kan detta sätt
återstående och ordning efter devalkretsarna de mandaten i tur

likaöverskott uppstår vid beräkningen. När överskottstalen ärsom
vilkeni två eller flera Valkretsar skall lotten valkretsavgörastora som

fåskall mandatet.
Antalet röstberättigade skall beräknas på grundval uppgifterna iav

folkbokföringens aviseringsregister den november året före beslutet1
valkretsmandat fattas.fastaom

Ändrad indelning skall3 § länsindelning eller ändrad kommunal
riksdagen från med den dagen ändringenbeaktas vid val till redan och

kommer påverka antalet fasta valkrets-har beslutats, beslutet attom
i kraft året efter det år dåoch det träder den januarimandat l

har hållits.ordinarie val till riksdagen

landstingsfullmäktigeMandaten i

Landstingsfullmäktige fullmäktige§ beslutar hur många mandat4 som
framgår kap. kommunallagen 1991:900.skall ha. Detta 5 1 §av

i består fasta valkretsmandat5 § Mandaten landstingsfullmäktige av
utjärrmingsmandat.och

Nio tiondelar fasta valkretsmandat. Om talet blirmandaten ärav
brutet antalet fasta valkretsmandat beräknas, skall det rundasnär av

Återstående mandat utjämningsmandat.till lägre hela tal.närmast är
fasta valkretsmandat och utjäm-bestämmelser hurNärmare om

ningmandat fördelas finns i 18 och 20 kap.

många fasta valkretsmandat6 § Länsstyrelsen skall besluta hur som
på följandevarje valkrets skall ha. Det skall göras sätt.

fastaAntalet röstberättigade i landstinget delas med antalet
röstberättigade i varjevalkretsmandat och därefter delas antalet

beräkningen. Varjevalkrets med det tal blir resultatet densom av
gång antalet röstberättigade i valkrets jämnt delbart medärsom en

tal fårdetta den valkretsen mandat.ett



Författningsförslag SOU 1994:3026

fårfasta valkretsmandat kan fördelas på dettaOm inte alla sätt
efter dede återstående mandaten i och ordningvalkretsarna tur

uppstår vid beräkningen. När överskottstalen likaöverskott ärsom
flera valkretsar skall vilken valkretsi två eller lotten avgörastora som

skall få mandatet.
röstberättigade i landstinget skall beräknas grundvalAntalet av

den åreti folkbokföringens aviseringsregister 1 novemberuppgifterna
valâret.före

kommunfullmäktigeMandaten i

många mandatKommunfullmäktige skall besluta hur§7 som
kommunallagenframgår kap. 1 §fullmäktige skall ha. Detta 5av

fullmäktige fasta mandat.Samtliga mandat i1991:900. är

skall länsstyrelsenkommun indelad i flera Valkretsar8 § När ären
skallvarje valkrets skall ha. Dethur många mandatbesluta görassom

följandepå sätt.
mandat ochdelas med antaletröstberättigade i kommunenAntalet

valkrets med det talröstberättigade i varjedärefter delas antalet som
gång antalet röstbe-beräkningen. Varjeresultatet denblir somav

valkretsendetta tal får denvalkrets jämnt delbart medrättigade i ären
mandat.ett

defår valkretsarnamandat kan fördelas på dettainte alla sättOm
uppstårordning efter de överskottåterstående mandaten i ochtur som

i tvâ eller fleraöverskottstalen likavid beräkningen. När är stora
skall få mandatet.valkretsskall lotten vilkenValkretsar avgöra som

på grundvalskall beräknasAntalet röstberättigade i kommunen av
åretaviseringsregister den novemberfolkbokföringens 1uppgifterna i

valåret.före

inte blir minstfår enligt 8 §mandat valkrets9 § Om antalet ensom
mandat itill femton. Antaletantalet ändå bestämmasfemton, skall

utsträckning. sådanti motsvarande Iskall då jämkasövriga kretsar ett
före val.valkretsindelningenfall skall nästaomprövas

fasta mandatendefördelningen mellan valkretsarnaskallNär av
beslutas

länsstyrelsensenligt 2 § ochcentrala valmyndighetens beslut10 § Den
skall med-antalet fasta valkretsmandatenligt 8 och 9 §§beslut om

hållas.då ordinarie val skallapril det årdelas den 30senast
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11 § Regeringen eller den myndighet beslutar ändring isom om
landets indelning i landsting eller kommuner kan, det behövs, be-om

beslut fördelningstämma mandat fåratt meddelas änom av senare
i 10sägssom

Överklagande

12 § ValprövningsnämndenHos får överklagas
den centrala valmyndighetens beslut enligt 2 § antaletom-
valkretsmandat vid val till riksdagen, och
länsstyrelsens beslut enligt 8 och 9 §§ antalet valkrets-om-
mandat för val till landstings- och kommunfullmäktige.

4 kap. Valdistrikt och valförrättare

Valdistrikt

1 § Varje kommun skall delas in i geografiskt avgränsade röstnings-
områden. Ett sådant område kallas valdistrikt.

§2 Om kommunen har fler valkrets förän val till kommun-en
fullmäktige, skall varje sådan krets bilda eller flera valdistrikt.ett

§3 Ett valdistrikt bör omfatta 1 200 500l röstberättigade. Om det-
finns särskilda skäl får valdistrikt omfatta fler 800 eller1 färreett än

300 röstberättigade.än
På förslag fullmäktige i kommunen skall länsstyrelsen beslutaav om

kommunens indelning i valdistrikt. Kommunen skall indel-överse
ningen året före detnärmast år då ordinarie val till riksdagen skall
hållas.

Om det behövs får länsstyrelsen självmant besluta indelningenom
i valdistrikt. Innan länsstyrelsen fattar sådant beslut skall fullmäkti-ett

i kommunen få tillfälle sig.att yttrage

Tid för beslut indelning i valdistriktom

4 § Länsstyrelsens beslut indelning i valdistrikt skall meddelasom
den 30 november året före det år då beslutet skall tillämpas försenast

första gången.

§5 Regeringen eller den myndighet beslutar ändring i landetssom om
indelning i landsting eller kommuner kan, det behövs, bestämmaom
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meddelasindelning i valdistrikt får sägsänbeslutatt senare somom
i ortstidningbeslutetomedelbart kungöraLänsstyrelsen skalli 4

valdistrikten.inom

Valförrättare

minstValnämndenlag skallhållas enligt dennaval skall6 § När utse
skallvaldistrikt. Nämndenvarjevalförrättare ifyra att varapersoner

förordförande och ersättaredessaförordna attatt varaenvaraen av
ordföranden.

närvarande. Envalförrättamaskall minströstningenVid tre varaav
ordförandensordföranden eller ersättare.skalldessa varaav

skyldigaValnämndenitill ledamöter ärvalbara§ Alla att ta7 ärsom
giltigt hinder.inte hardevalförrättare,uppdrag ettemot ett omsom

Överklagande

valdi-indelning ii ärendenbeslut enligt 3 §Länsstyrelsens8 § om
Valprövningsnämnden.hosfår överklagasstrikt

hindergodtabeslutat intevalnämnd har att taOm motettatten
hosbeslut överklagasfår dettavalförrättare,uppdragettemot som

beslutetfrån den dagräknasöverklagandeTiden förlänsstyrelsen.
överklagas.beslut får inteLänsstyrelsensmeddelades.

partibeteckningarförSkydd5 kap.

kandida-anmälanochregistreringskyddasPartibeteckning avgenom
ter

skyddfå sådantvid val. Förkan skyddaspartibeteckning§ ett1 En att
kandidater tillanmälaochpartibeteckningenregistreraskall partiet

valet.

påbestår ipartibeteckningregistreradSkyddet för att2 § namnen
förstaintevalsedelnobefintligaför partietvalsedel somomanses

anmält tillpartietde kandidaternågonnanmettar somavuppnanm
enligt 13valet

partibeteck-registreradvalsedlar medbestämmelserSärskilda om
och 18 kap. 11kap. 5 §finns i 6ning
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Ansökan registreringom

3 § Ansökan registrering partibeteckning hos dengörsom av en
centrala valmyndigheten. För partiets beteckning skall registrerasatt
skall kraven i 4-7 §§ uppfyllda.vara

4 § Ansökan enregistrering partibeteckning skall skriftlig.om av vara
I ansökan skall det stå för vilket slag val partiet söker registre-av som
ring. Om ansökan gäller registrering för val till landstings- eller
kommunfullmäktige skall partiet också för vilket landsting ellerange
vilken kommun det begär registrering. Med ansökan skall följa för-
klaringar enligt 7 § eller intyg notarius publicus sådana för-ett attav
klaringar har visats för henne eller honom.upp

5 § Ansökan registrering partibeteckning skall ha kommit inom av en
till den centrala valmyndigheten den sista februari det år då valsenast
skall hållas för partibeteckningen skall kunna få skydd vidatt valet.
Om ansökan gäller val ordinarie val tillän riksdagen ellerett annat
ordinarie val till landstings- och kommunfullmäktige, skall ansökan ha
kommit in inom vecka efter det beslutet valdag har med-atten om
delats.

Villkor för registrering

6 § Den centrala valmyndigheten skall registrera partibeteckningen
följande villkor uppfyllda.ärom

Partibeteckningen består eller innehåller 0rd.av
2. Partiet inte underavdelningär politisk sammanslutning.en av en

En ansökan registrering för tillval riksdagen har dokumen-om
stöd minst 5001 röstberättigade i hela landet,terat inteav om

partiet är i riksdagen.representerat
4. En ansökan registrering för val till landstings- eller kom-om

munfullmäktige har dokumenterat stöd minst 100 respektiveav
minst 50 röstberättigade i det landsting eller den kommun som
ansökan gäller.
Partibeteckningen kan inte förväxlas med beteckningen

redan registrerad, ellerärsom-
parti redan ansökt få registrerad,ett beteckning-attsom om om-

skulle komma bli registrerade för val.attarna samma
Partibeteckningen kan inte förväxlas med beteckningen som
tidigare gällt för slag val avregistrerats församma av men som
högst fem år sedan på grund namnbyte.av

I 9 § finns bestämmelser undantag från kravet i 4.om
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skall självaregistreringstöder ansökanenligt 6 § 3§7 De omensom
skall ocksåFörklaringenstödet.förklaringunderskriva omen

folkbokföringsort.ochinnehålla personnummer

registreringenvilka val gällerFör

till riksdagen, gällerför valregistreraspartibeteckning8 § Om en
ikommunfullmäktigeochtill landstings-också för valregistreringen

till landstings-för valpartibeteckningRegistreraslandet.hela en
landstingetval i detregistreringengällerlandsting,fullmäktige i ett

lands-ligger inomde kommunerkommunfullmäktige ioch val till som
kommunfullmäktigeval tillpartibeteckning förRegistrerastinget. en

val i den kommunen.registreringengällerkommun,i en

går med påpartibeteckningregistreratparti har§9 Om ett ensom
registreradbeteckningfåpartidet, kan ett annat samma

registreradredanbeteckningen ärriksdagenför val till även om-
ellerkommunfullmäktige,landstings- ellertillför val

partibeteckningenlandstingsfullmäktige,val till ävenför om-
inom lands-kommunfullmäktigeför val tillregistreradredan är

tinget.
tillinte lettansökanförsta partietsockså det ännugällerDetta om

ansökan.in sinlämnarandra partietdetregistrering, när

skall anmälasOmbud

registrerad skall anmälapartibeteckningfått sinparti10 § Ett ettsom
månad efter detvalmyndigheten inomcentrala attombud till den en
enligt 12kungjortspartibeteckningen harregistreringen av

medgi-behöriga lämnahar anmältpartiernaombud ärDe attsom
enligt 9vande

partibeteckningaravregistrerasNär

registretbortskallpartibeteckningregistrerad§11 En tas omur
det,partiet begär-

följd tillordinarie val iför tvåkandidaterhar anmältpartiet inte-
ellerkommunfullmäktige,landstings- ellereller tillriksdagen

enligt 10anmält ombudinte harpartiet ett-
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Kungörelse registrering och avregistreringav

12 § När partibeteckning har registrerats eller tagitsen bort ur
registret, skall den centrala valmyndigheten kungöra detta i Post- och
Inrikes Tidningar.

Anmälan kandidaterav

13 § Anmälan kandidater skall hosgöras den centrala valmyndig-av
heten eller, regeringen eller den myndighetom regeringensom
bestämmer föreskriver det, länsstyrelsen.

14 § Anmälan kandidater skall skriftligengöras partietsav ombudav
eller ombudet Kandidaterna skallav en skriftligenperson utsett.som
förklara de partiet tillståndatt gett anmäla dem. Förklaringenatt skall
skickas med amnälan.

15 § För val till riksdagen skall partiet anmäla minst fyra och högst
femton kandidater i viss valkrets. För val till landstingsfullmäktigeen
skall partiet kandidater anmäla minst fyra och högst trettiosom per-

folkbokförda i landstinget och kandidatersoner för val tillsom
kommunfullmäktige minst fyra och högst tjugo folkbokfördapersoner
i kommunen.

Bristfällig anmälan kandidaterav

16 § Om anmälan eller förklaring fogats till den inteen en ärsom
fullständig skall den myndighet tagit handlingenemotsom genast un-
derrätta den anmält kandidaterna. I underrättelsen skall detsom anges

anmälan Ärendetnär skall ha ändrats eller kompletterats.senast skall
slutligt denprövas centrala valmyndigheten så möjligtav snart som
efter denna tidpunkt.

17 § Kandidaters skall obefintliga, partiet inte kannamn anses som om
visa det har fått kandidaternasatt tillstånd anmäla dem.att

T idpunkten för anmälan kandidaterav

18 § Den centrala valmyndigheten skall inför varje val
bestämma kandidaternanär skall amnälas,senast-
kungöra denna tidpunkt i Post- och Inrikes Tidningar, och-
underrätta varje parti registrerat sin partibeteckning tid-som- om
punkten.
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kandidateranmäldaListor över

och förvalvarje slagförskallvalmyndighetencentrala§19 Den av
varje kommunoch upprättalandstingvarjeriksdagsvalkrets,varje

skall skickasanmält. Listornapartiernakandidaterdelistor över som
varjeiröstmottagningensärskildaför dentill den ansvararsom

Aktiebolag.och till Postenkommun
denskallutlandsmyndighethosanordnasskallröstningOm en

myndig-också tilllistornaskickamöjligtvalmyndighetencentrala om
heten.

denskalloch kommunlandstingriksdagsvalkrets,varjeförListorna
länsstyrelsen.skicka tillmöjligtsåvalmyndighetencentrala snart som

Överklagande

kapiteldettaenligtärendenbeslut ivalmyndighetenscentrala§20 Den
Valprövningsnänmden.hosöverklagasfår

Valsedlar6 kap.

innehållochutformningValsedlars

hålls tillValsedlarsärskildadeanvändasskallvalsedlarTill§l som
valmyndigheten.centraladenhanda av

val tillmaterial. FörochstorlektilllikaskallValsedlarna§2 vara
blålandstingsfullmäktigetillvalgula, föranvändasskallriksdagen

valsedlar.vitakommunfullmäktigeval tillföroch
särskildmedvalsedlarfår försevalmyndighetencentralaDen en

dem.räkningenunderlättaförbeteckning att av

valsedel börpartibeteckning. Enfinnasskall detvalsedelPâ§3 enen
innehålladessutom

kandidater,eller fleraennanm
valsedelnvalkrets ärvilkenförvisarvalkretsbeteckning somen

ochavsedd,
gäller.valsedelnvalvilketförvisarvalbeteckning somen

klartdetsådantpå sättidentifieras attbörkandidatVarje ett
elleryrkekandidatensexempeltill attframgår genomsom avses,vem

sysselsättning anges.
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4 § Om valsedel innehåller fler kandidatnamn,än skallen ett namnen
förses med och i nummerordning undertas varandra.nummer upp

5 § En valsedel med registrerad partibeteckning innehålleren som
kandidater skall första pånamn tasom namnetnamn upp en

kandidat den centrala valmyndigheten enligt 5 kap. 19 § antecknatsom
på listan partietsöver anmälda kandidater.

I 18 kap. 11 § 3 ñmis bestämmelser valsedlar inteom som
uppfyller detta krav.

När någon inte samtyckt till kandidatatt vara

§6 Den har kandidat på valsedelangetts hålls tillsom som en som
handa vid val ha samtyckt tillett det kanutan att anmäla detta till
länsstyrelsen. Anmälan skall skriftligen.göras Ett exemplar av
valsedeln skall skickas med anmälan.

Länsstyrelsen skall föra förteckning deöver anmälningaren som
kommer in före valet.

Hur valsedlar kan beställas och hur de hålls till handa

§7 Den centrala valmyndigheten förser på beställning varje parti med
valsedlar till det antal partiet önskar.

8 § Staten för kostnaden för valsedlar till antalsvarar ett mot-som
gånger antalet röstberättigade itre valkretsen för partisvarar ett som

deltar i riksdagsvalet, partiet vid detta fårval eller vid något deom av
tvâ riksdagsvalen har fåttsenaste än i helarösternaprocentmer en av
landet. Detta gäller också parti ha uppnått denett utan attsom, an-
givna röstandelen, ellerär valet blir i riksdagen.representeratgenom

9 § Staten för kostnaden för valsedlar till antalsvarar ett motsva-som
gånger antalet röstberättigade i valettre för parti deltar irar ett som

val till landstings- eller kommunfullmäktige, partiet ellerärom genom
valet blir i fullmäktige.representerat

10 § Vid tillämpning 8 och 9 §§ beräknas antalet röstberättigade påav
grundval uppgifterna i folkbokföringens aviseringsregister den 1av
november året före valet.

ll § Den centrala valmyndigheten levererar bara valsedlar som
beställaren betalar i förskott, valsedlama beställs partiettom annatav

2 4-0360l
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i 8 och 9 §§ eller någon den behörigän sägs än ärsom av annan som
företrädare för partiet.

12 § Om parti har betalat valsedlarna i förskott och partietett om
enligt 8 och 9 §§ har vid valet få kostnadsfria valsedlar, skallrätt att

Återbetalningenförskottet betalas tillbaka. får högst vadmotsvara
förskall enligt 8 och 9 §§.staten svara

Belopp betalas tillbaka betalas till partiet haroavsettsom vem som
betalat förskottet.

13 § centrala valmyndigheten förser på beställningDen valsedlarna
särskild ersättning med partibeteckning, kandidatnanmutan samt

valkrets- och valbeteckningar.

skall valsedlar beställasNär

14 § val skall den centrala valmyndigheten bestämma denFöre ett
sista dag då valsedlar skall ha beställts för de skall kunna levererasatt

fårdagar före valdagen. I särskilda fall myndigheten bestämma45 en
dag för beställning och leverans.senare

beställning kommer in vad den centrala valmyn-Om änen senare
digheten har bestämt, hålls valsedlar till handa bara de kanom

tidigarelevereras före valdagen och leveransen gjorda be-utan att av
ställningar försenas.

valmyndigheten har få hjälp länsstyrelsen15 § Den centrala rätt att av
i ärenden enligt detta kapitel.

Överklagande

16 § centrala valmyndighetens beslut i ärenden enligt detta kapitelDen
får överklagas hos Valprövningsnänmden.

7 kap. Röstlängder och röstkort

skall finnas i röstlängdVem

§ Röstlängderna för till riksdagen innehålla1 val skall alla svenska
medborgare fyller år18 valdagen och eller harärsenastsom som
varit folkbokförda i landet.

Svenska medborgare inte har varit folkbokförda i landet någonsom
gång under de tio åren skall i röstlängd bara desenaste tas upp en om
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anmäler de vill finnas i den. Denatt gjort sådan anmälan skallsom en
finnas i längden i tio år från dagen för anmälan. I fråga anmälanom

också 9se

2 § Röstlängderna för val till landstings- och kommunfullmäktige skall
innehålla

alla svenska medborgare fyller 18 år på valdagensom senast
och folkbokfördaär i landstinget respektive kommunen,som
och

2. alla utlänningar fyller 18 år på valdagen,senastsom ärsom
folkbokförda i landstinget respektive kommunen och harsom
varit folkbokförda i landet den 1 november de åren närmasttre
före valåret.

Vilka uppgifter skall röstlängd grunda påsigen

3 § När det skall hållas val enligt denna lag skall Skattemyndigheten
upprätta röstlängd för varje valdistrikt. Det uppgifternaen är i
folkbokföringens aviseringsregister trettio dagar före valdagen som
skall ligga till grund för uppgifterna i röstlängderna.

vilkenI röstlängd skall de röstberättigade finnas

4 § De röstberättigade skall i röstlängden i dettas valdistrikt därupp
de enligt folkbokföringens aviseringsregister folkbokfördaär trettio
dagar före valdagen. De då inte folkbokförda iär landet skallsom tas

i röstlängden i det valdistrikt där de folkbokförda.upp senast var
Finns det inte någon uppgift valdistrikt finns det uppgiftom men en

i vilken kommun de röstberättigade varit folkbokförda,om som senast
skall de i den röstlängd itas kommunen Skattemyndighetenupp som
bestämmer.

Röstkort

5 § För och finns i röstlängd skall Skattemyndighetenvar en som en
röstkort.upprätta För val hållsett samtidigt skall det upprättassom ett
röstkort. För väljare integemensamt har någon känd adress skallsom

det röstkortupprättas bara de begär det.om
Ett röstkort skall innehålla uppgift om

väljarens och i röstlängden, ochnamn nummer
vilka2. val väljaren får deltasom

Röstkortet bör också innehålla information valet.annan om
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skickas6 § Röstkorten skall så möjligt dock i såut snart senastsom
beräknasgod tid de kan väljare folkbokförda i landetäratt vara som

företill handa tjugo dagar valdagen.senast

valmyndigheten informera allmänheten§ centrala bör7 Den närom
kommer skickasröstkort att ut.

inte fått någotVäljare har förlorat sitt röstkort eller har8 § röst-som
fä duplettröstkort de begär det.kort skall ett om

skattemyndigheten. villDuplettröstkort skall beställas hos De som
uppgift sitt fullständiga ochduplettröstkort skall lämnaha ett om namn

personnummer.

Anmälan adressom

från medborgare inte§ anmälan adress svenska9 En ärom som
också anmälan viljafolkbokförda i landet skall attanses som en om

det skriftligen tilli röstlängden, dessa anmälanfinnas gör enom
skattemyndighet eller till den centrala valmyndigheten.

för anmälan skall finnas hosBlanketter
skattemyndigheterna,

valmyndigheten, ochcentraladen
den centrala valmyndighetensvenska utlandsmyndigheterde som

bestämmer.

röstlängdRättelse uppgifter iav en

uppgifterröstlängden innehåller felaktiga§10 De att omsom anser
skriftligenmåndagen före valdagen begäraskalldem attsenast

sig felaktigtgäller också demuppgifterna Dettarättas. som anser vara
trettio dagar föreröstlängden. häntuteslutna Det änsenareur som

får inte ligga till grund för rättelse.valdagen
skattemyndigheten.rättelse skallFrågor prövas avom

hurvalmyndigheten bör informera allmänhetencentralall § Den om
rättelse röstlängden.kan begära avman

röstlängd skall denrättelser förts in isamtliga beslut12 § När enom
ligger.där valdistriktetmöjligt sändas till den kommunså snart som
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Överklagande

13 § Skattemyndighetens beslut i ärende rättelse får överklagasett om
bara i samband med det val överklagas för vilket röstlängdenatt har

I sådantupprättats. ärende får bara de bevis åberopasett harsom
visats för Skattemyndigheten.upp

8 kap. Kuvert

§l För val skall det finnas
Valkuvert,-
ytterkuvert för budröst, och-
fönsterkuvert.-

Kuverten hålls till handa bara den centrala valmyndigheten.genom

2 § Valkuvert skall utformade på sådant färgensätt på denettvara att
valsedel väljaren lagt i kuvertet kan valhernlighetensom utan attses
avslöjas.

3 § Valkuvert och ytterkuvert för budröst skall i god tid före valet
finnas

hos valnämnder,
2. de postkontor där röstning skall anordnas,

hos den för den särskilda röstmottagningen i varjesom ansvarar
kommun, och
hos de utlandsmyndigheter skall anordna röstmottagning.som

Sådana kuvert skall också finnas hos Posten Aktiebolags lantbrev-
bärare skall hand ytterkuvert för budröst och hosta desom om

Valnämnden fått i uppdrag hålla till handa val-personer attsom av
kuvert och ytterkuvert.

Fönsterkuvert för röstning postkontor, på särskilda röstmottag-
ningsställen inom landet och sådana röstmottagningsställen som
inrättas utlandsmyndighet skall i god tid före valet finnas hosav en
respektive röstmottagare.

4 § Ett parti vid något de två riksdagsvalen har fåttsenastesom av
än i hela landetrösterna skall på begäranprocent fåmer en av

Valkuvert och ytterkuvert för budröst kostnad.utan
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röstning9 kap. Allmänt om

Röstmottagning och röstning

röstmottagning skall offentlig.1 § All vara

valsedel i valku-röstningen skall väljaren själv lägga in2 § Vid etten
för varje val.vert

i ordninggrund kroppsligt fel inte kanVäljare på göraettavsom
någon hjälperpå föreskrivet får anlitaeller lämna sin sättröst som

röstningen.dem vid

Röstningslokaler

röstningslokaler:kan anordnas i följande3 § Röstning
vallokaler,

landet,postkontor inomAktiebolagsPosten
inom landet, ochröstmottagningsställensärskilda

utlandsmyndigheter har inrättat.röstmottagningsställen som

kanfinns lämpliga lokalerskall till det4 § Kommunen att somse
vallokaler.användas som

valdistrikt därvallokalen i detskall väljarna i§ Pâ valdagen5 rösta
eller någonvistas utomlandsröstlängden. Väljarefinns ide avsom

ii sin vallokal kankan valdagenanledning inte röstaröstaarman
röstningslokal.annanen

lantbrevbärare enligt 14 kap.bud ellerVäljare får rösta genom
brevröstning1994:OOfår väljare bara enligt lagenBrevrösta om

vissa fall.i

Röstkort vid röstningen

röstkort.med sitti sin vallokal bör ha6 § Väljare röstarsom
röstmottagnings-eller särskiltfå på postkontorFör rösta ettettatt

och lämnaväljaren med sig sitt röstkortlandet måste haställe inom
det till röstmottagaren.

inte har någotutlandsmyndighetde vill hosOm rösta ensom
för dem.fylla i adresskortskallröstkort röstmottagaren ett
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Valhemlighet

7 § Väljarnas valhemlighet skall skyddas. I varje röstningslokal skall
det finnas lämpligt antal platserett valskärmar där väljarna i
avskildhet och insyn kan lägga in sinautan valsedlar i valkuvert.

Utrustning i röstningslokalen

8 § För varje slag val hålls i vallokal skall det finnasav som en en
valurna.

9 § varjeI vallokal skall det finnas den röstlängd förupprättatssom
valdistriktet.

10 § I varje röstningslokal skall det finnas exemplar denna lag.ett av

ll § I vallokal skall de listor kandidateröver denen centralasom
valmyndigheten enligtupprättat 5 kap. 19 § finnas för valen i den
valkrets valdistriktet hör till. På de postkontor där röstningsom
anordnas och på särskilda röstmottagningsställen inom landet skall
sådana listor för valen i samtliga Valkretsar fimias. Dessa listor bör
också finnas hos de röstmottagningsställen utlandsmyndighetsom en
inrättat.

12 § I anslutning till varje röstningslokal skall det ordnas lämpligen
plats där valsedlar kan läggas Om detta inte möjligtut. fårär sådanen

iplats stället ordnas inne i lokalen. På denna plats skall väljarna för
varje val ha tillgång till

valsedlar med parti- och valbeteckning partimarkerade valsed-
lar för varje parti vid något de två riksdags-som senasteav
valen har fått än i helarösterna landet,procent ochmer en av
blanka valsedlar.

Valförrättama och röstmottagarna skall till valsedlar enligtattse
första stycket finns utlagda.

De partier deltar i valen skall också kunna lägga sinasom ut
valsedlar på denna plats. På postkontor, särskilda röstmottagnings-
ställen inom landet och röstmottagningsställen inrättas utlands-som av
myndigheter får partierna bara lägga partimarkerade valsedlar.ut

13 § I varje röstningslokal skall det finnas de kuvert för val sägssom
i 8 kap.
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röstningslokaleniOrdning

intelokalen får detintilleller iröstningslokal§14 I ett utrymmeen
tillskrivnatryckta ellerdelasfår inte hellertal.hållas Där ut upprop

sådanaväljarna eller sättas upprop.upp
vadbestämmelserfinnsbrottsbalkenoch 9 §§kap. 8I 17 somom

röstning.samband medstraffbart iär

ordningenförskallellerValförrättarna15 § röstmottagarna ansvara
röstningslokalen eller ifinns iröstningslokalen. Den ett utrym-i som

ellervalförrättarenreglersig efter deskalllokalenintill rätta somme
genomföras.skall kunnaröstningenförmeddelarröstmottagaren att

valförrättarenharinte kandär denoordningsådanBlir det avstyrasatt
röstningen.avbrytaeller rättröstmottagaren att

ochvarje valurnaskallavbrytsvallokalröstningen i16 § Om en
röstningenNärsäkertoch förvaras sätt.förseglasröstlängden ett

närvarande för-visa demvalförrättaren ärskall attfortsättaskall som
inte harseglingarna öppnats.

särskiltpostkontor, röstmottag-röstningenAvbryts ettett
kuvertskall deutlandsmyndigheteller hoslandetningsställe inom en

avbrottet.undersäkertförvaras på sätttagits ettemotsom

dokumenterasskallröstmottagningochValförrättning

ivalförrättningenprotokollföraskall överValförrättarna§17
särskildavid röstmottag-på postkontor,vallokalen. Röstmottagare

fortlöpan-skallutlandsmyndigheteller hosinom landetningsställen en
röstningen.anteckningarförade över

denfastställasskallanteckningarprotokoll ochförBlanketter av
valmyndigheten.centrala

röstningInformation om

tidenallmänheteninformeravalmyndigheten börcentrala§18 Den om
gälleri övrigtbestämmelserderöstningen ochföroch sättet somom

valet.för
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10 kap. Röstning i vallokal

fårNär röstning pågå i vallokalen

1 § En vallokal skall hållas föröppen röstning mellan klockan 8.00
och 20.00. Om väljarna i distriktet ändå får tillräckligt bra möjligheter

får denrösta, centrala valmyndighetenatt bestämma vallokalen iatt
visst valdistrikt skallett föröppen röstning under kortare tid.vara

2 § När vallokalen har föröppnats röstning, skall den valförrättar-av
ordförandeär visa dem närvarandeär varjena som valurnaatt ärsom

Sedan får röstningen börja.tom.

3 § Väljare finns i vallokalen eller på plats intill lokalensom en som
de har anvisats tiden förnär röstning går skall få tillfälleut, rösta.att

Röstningen skall förklaras avslutad, tiden förnär röstning i valloka-
len har gått och de närvarandeut är har fått tillfällesom rösta.att

Hur röstning i vallokal går till

4 § I vallokalen skall valförrättarna väljarna valkuvert för varjeettge
slag val de vill delta i och hänvisa dem till ledigav valskärm.som en
Där skall väljaren lägga valsedel för varje slag val i valku-en ettav

vika valsedeln.vert utan att
När väljarna gjort i ordning sina valkuvert skall de lämna kuverten

till valförrättaren.

5 § Valförrättarna får begära väljaren sitt fullständigaatt uppger namn
och sin födelsetid.

6 § Innan något valkuvert skall valförrättaren kontrolleratas emot att
väljarna

finns med röstberättigade i röstlängden i det val de villsom- som
delta och
inte redan har iröstat valet.-

Valförrättaren skall också kontrollera att
väljarna bara har gjort i ordning valkuvert för varje slagett- av
val de röstberättigadeärsom
det inte finns någon obehörig märkning på något kuvert, och-
valkuvert uppenbart innehåller valsedel.en
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från denvalförrättare får inte valkuvert§7 En ta emot ett som
röstberättigad i röstlängden i det valinte finns med somsom-

ellervalsedeln gäller,
inte i tredje stycket.redan i valet sägsröstat annatom-

heller valkuvertValförrättaren får inte ettta emot som
någon obehörig märkning, ellerhar-

innehåller valsedel.inte uppenbart en-
ipreliminär markeringdet, enligt 15 kap. 12Finns röst-en

valförrättareni val fårlängden väljaren röstat ta emot ettettatt
före klockan 17.00.kuvertet lämnasför det valet baravalkuvert om

valkuvert för ochväljare vill lämna flerOm än ettett sammaen
skalldessa. På begäranvalförrättaren barafårval, ta emot ett av

tillbaka.kuvert för det valet lämnassamtligaväljarens

skall valförrättarenställs i 6 och §§Uppfylls de krav 78 § tasom
det i valurnan föri väljarens läggaväljarens valkuvert, närvaroemot

väljareni röstlängdenvalsedeln gäller och markera röstat.det val att

budRöstning genom

i kap.röstning bud finns 14Bestämmelser9 § genomom

bud enligt 14 kap. 2-5för budröst frånytterkuvert10 § Innan ettett
kontrollera väljarenvalförrättareni vallokalen skall§§ attemottas

röstlängden,röstberättigad ifinns med som-
har i valet,inte redan röstat-

ochskriftligen försäkrat på hederpå ytterkuvertet samvete att-
det i ytterkuver-i ordning valkuvert och lagtväljaren själv gjort

grundväljaren påvittnets ochi budets och närvaro atttet av
ålder inte kan kommasjukdom eller högrörelsehinder, person-

ochröstningslokal,vallokalen ellerligen för iröstaatt annan
tidiga-gjorts i ordningvalkuvert intepå ytterkuvertet intygat att-

tillåtet enligt kap. 11vad 14äränre som
skall också kontrolleraValförrättaren att

igenklistrat,ytterkuvertet är-
väljarenskriftligen intygatvittnet på ytterkuvertetbudet och att-

till någotoch de inte kännerskrivit under försäkransjälv har att
riktigt,innehållet i försäkran inte ärgör attsom

barnbarn,sambo, barn,väljarens make,budet antingen är-
ellermoder, eller syskon,sambos barn, fader, ärmakes barn,

likartatdärmedyrkesmässigt eller sättett geren person som
slag eller påväljaren vård varaktigt sättannatettav mera
angelägenheter,hjälpa väljaren i personligabrukar
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vittnet inte väljarensär make, barn, sambo, makes barn eller-
sambos barn,
budet inte vittne,är-
budet skrivit sitt sitt och sin adress pånamn, personnummer-
ytterkuvertet, och
budet och vittnet har fyllt 18 år.-

11 § Uppfyller ytterkuvertet de krav ställs i 10 § skall valför-som
kuverteträttaren öppna och kontrollera att

ytterkuvertet innehåller valkuvert,-
väljarna bara har gjort i ordning valkuvert för varje slagett- av
val de röstberättigadeärsom
det inte finns någon obehörig märkning på något kuvert, och-
valkuvert uppenbart innehåller valsedel.en-

12 § En valförrättare får inte ytterkuvert förta budröst frånemot ett
väljare som

inte finns med röstberättigad i röstlängden, ellersom-
redan i valetröstat inte i fjärdesägs stycket.annatom-

Valförrättaren får inte heller ytterkuvertta emot ett som
inte uppfyller kraven i ställs i 10 och 11som- .Valförrättaren får inte valkuvert ita ytterkuvertemot ett förett

budröst som
har någon obehörig märkning, eller-
inte uppenbart innehåller valsedel.en-

Finns det, enligt kap.15 12 preliminär markering i röst-en
längden väljaren iröstatatt val får valförrättarenett ta emot ett
valkuvert för det valet bara kuvertet lämnas före klockan 17.00.om

Har väljaren gjort i ordning valkuvert för någotän val fårettmer
valförrättaren inte något dem.ta emot av

13 § Uppfylls de krav ställs i 10-12 §§ skall valförrättarensom ta
väljarens valkuvert, i budetsemot lägga det inärvaro valurnan för det

val valsedeln gäller och markera i röstlängden väljaren röstat.att

14 § Ett valkuvert lämnats i ytterkuvert för budröstettsom men som
inte skall innan dettas lämnasemot tillbaka till budet läggas in i ett
särskilt kuvert. Detta kuvert skall klistras igen.

15 § Ytterkuvert för budröst har öppnats valförrättare enligtsom av
10 § skall hand valförrättarnatas och överlämnas till Valnämn-om av
den. Nämnden skall förvara det under valperioden.
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Valskjutsar

för väljarevalskjutsar på valdagenbör ordna16 § Kommunen som
lång tiddet blir dyrt elleroch för vilkaeller isoleratbor avlägset tar

vallokalen.sig tillatt ta

påRöstning postkontor11 kap.

anordnasskall röstningvilka postkontorPå

efter samrådvalmyndighetenhållas skall den centralaskall§ val1 När
röstmottagningpostkontorpå vilkaAktiebolag bestämmamed Posten

val till lands-vid ordinarietill riksdagen ochVid valskall anordnas.
anordnas påröstmottagning alltidskallkommunfullmäktigeellertings-

varje kommun.postkontor iminst ett

fårperiodvilken poströstaUnder man

skall det vid ordina-anordnasröstmottagningpostkontor därPå de2 §
och kom-till landstings-ordinarie valoch vidval till riksdagenrie

med den tjugondefrån ochmöjligtmunfullmäktige röstaattvara
detVid andra val skalltill och med valdagen.valdagenföredagen

med den tiondefrån ochdessa postkontormöjligt röstaattvara
till och med valdagen.valdagenföredagen

hålla för röstningpostkontorskallNär öppet

valdagen skallanordnas föreröstmottagningpostkontor där§ På3 ett
då postkontoretunder hela den tidmöjligt är öppetdet röstaattvara

för allmänheten.
valmyndigheten förcentralaAktiebolag får denförslagPâ Postenav

postkontor alltidskall dockdenna tid. Detvisst begränsaett vara
då sådantvarje dagminst timmemöjligt underrösta post-ettatt en

för allmänheten.kontor öppetär

röstmottagning anordnasskall de postkontor där4 § Pâ valdagen vara
ochföre klockan 11.00minst timmeför röstning underöppna en

15.00.timme efter klockanminst en
kommunfullmäktige får den centralalandstings-omval till ochVid

någonskall anordnasdet intevahnyndigheten bestämma röst-att
på valdagen.mottagning på postkontor
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Vem páröstmottagare postkontorutser

5 § Posten Aktiebolag skall röstmottagama på postkontor.utse

Möjlighet sedan tidenrösta för röstning på postkontoretatt gått ut

6 § Väljare finns på postkontoret eller på plats intillsom post-en
kontoret de har anvisats tiden förnär röstning går skall fåsom ut,
tillfälle rösta.att

Hur röstning på postkontor går till

7 § Väljarna skall visa sina röstkort för röstmottagaren skallsom ge
dem valkuvert för varje slag val de vill delta i ochett hänvisa demav
till ledig valskärm. Där skall de lägga valsedel för varje slagen en av
val i valkuvert vika valsedeln.ett utan att

När väljarna gjort i ordning sina valkuvert skall de lämna kuverten
och sitt röstkort till röstmottagaren.

8 § Väljare inte kända förär röstmottagaren skall legitimera sig.som
Om de inte det får de integör rösta.

9 § Om det hålls flera slag val samtidigt, skall väljare röstarav som
på postkontor samtidigt i allarösta de valett de vill deltasom

§10 Innan något valkuvert skall kontrolleratas röstmottagarenemot
väljarnaatt

enligt anteckning på röstkortet röstberättigadeär i det val som-
de vill delta och
bara har gjort i ordning valkuvert för varje val.ett-

Röstmottagaren skall också kontrollera att
det inte finns någon obehörig märkning på något kuvert, och-
valkuvert uppenbart innehåller valsedel.en-

§11 En får interöstmottagare valkuvertta emot ett
har någon obehörig märkning, ellersom-
inte uppenbart innehåller valsedel.som en-

Om väljare vill lämna fler valkuvert förän ochetten ett samma
val, får röstmottagaren bara dessa. På begäranta skallemot ett av
väljarens samtliga kuvert för det valet lämnas tillbaka.
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12 § Uppfylls de krav ställs i skall11 § röstmottagaren ta emotsom
väljarens valkuvert, i väljarens lägga in valkuverten ochnärvaro
väljarens röstkort i fönsterkuvert och klistra igen det.ett

budRöstning eller lantbrevbäraregenom

13 § Bestämmelser röstning bud eller lantbrevbärare finnsom genom
i 14 kap.

.

14 § ytterkuvert för budröst frånInnan bud enligt 14 kap. 2-ett ett
på postkontor skall5 §§ kontrolleraröstmottagarentas emot ett att

väljaren
enligt uppgift på röstkortet röstberättigad i val,är ett
på skriftligen försäkratytterkuvertet heder och samvete att
väljaren själv gjort i ordning valkuvert och lagt det i ytterkuver-

i budets och vittnets och väljaren på grundnärvarotet att av
rörelsehinder, sjukdom eller hög ålder inte kan komma person-
ligen för i vallokalen eller röstningslokal.röstaatt amtan
på ytterkuvertet intygat valkuvert inte gjorts i ordning tidiga-att

vad tillåtet enligt kap.14 llän ärre som
Röstmottagaren skall också kontrollera att

ytterkuvertet igenklistrat,är
budet och vittnet på ytterkuvertet skriftligen intygat väljarenatt
själv har skrivit under försäkran och de inte känner till någotatt

innehållet i försäkran inte riktigt,gör ärattsom
budet antingen väljarens make, sambo, barn, barnbarn,är
makes barn, sambos barn, fader, ellermoder, syskon, eller är

yrkesmässigt eller på därmed likartat sättetten person som ger
väljaren vård varaktigt slag eller på sättett annatav mera
brukar hjälpa väljaren i personliga angelägenheter,

intevittnet väljarens make, barn, sambo, makes barn ellerär
sambos barn,
budet inte vittne,är
budet skrivit sitt sitt sin påoch adressnanm, personnummer
ytterkuvertet, och
budet och vittnet har fyllt år.18

§ ytterkuvert15 Innan för budröst från lantbrevbärare enligt 14ett
kap. 7-9 §§ på postkontor skall kontrolleraröstmottagarentas emot ett

väljarenatt
enligt uppgift på röstkortet röstberättigad i val,är ett
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pá ytterkuvertet skriftligen försäkrat på heder och samvete att-
väljaren själv gjort i ordning valkuvert och lagt det i ytterkuver-

i vittnets närvaro, ochtet
på ytterkuvertet intygat valkuvert inte gjorts i ordning tidiga-att-

vad tillåtetän enligt kap.är 14 11re som
Röstmottagaren skall också kontrollera att

ytterkuvertet igenklistrat,är-
vittnet ytterkuvertet skriftligen intygat väljaren själv haratt-
skrivit under försäkran,
lantbrevbäraren intygat ytterkuvertet väljaren själv lämnatatt-
ytterkuvertet,
vittnet inte väljarens make, barn,är sambo, makes barn eller-
sambos barn,
lantbrevbäraren inte vittne, ochär-
vittnet har fyllt 18 år.-

16 § Ett bud eller lantbrevbärare inte känd förär röstmottaga-en som
skall legitimera sig. Om de inte det skallgör interöstmottagarenren

ytterkuvertet för budröst.ta emot

17 § En på postkontorröstmottagare får inte ytterkuvertett ta emot ett
för budröst inte de krav ställs i 14-16 §§ uppfyllda.ärom som

18 § Uppfylls de krav ställs i 14-16 skall röstmottagarensom ta
ytterkuvertet, i budets eller lantbrevbärarensemot lägga in detnärvaro

i fönsterkuvert tillsammans medett väljarens röstkort och klistra igen
kuvertet.

19 § Ett ytterkuvert för budröst inte röstmottagarentas emotsom av
skall lämnas tillbaka till budet eller lantbrevbäraren. Ett ytterkuvert

lämnats lantbrevbärare skall lämnas tillbaka till väljarensom genom en
lantbrevbäraren.av

Vad skallröstmottagaren med fögzsterkuvertengöra

20 § Röstmottagaren skall hand de fönsterkuvert gjorts ita om som
ordning och pá särskild förteckning anteckna varje väljaresen namn
och den valnämnd varje fönsterkuvert skall skickas till. Pâsom
fönsterkuvertet skall röstmottagaren anteckna det värdepostnummer

finns i förteckningen.som
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21 § Röstmottagaren skall skicka fönsterkuverten till Valnämnden i den
väljarenkommun där finns i röstlängden. Skickas kuverten med post

skall de ordnas värdepost.som

Röstning vid12 kap. särskilt röstmottagningsställe

särskildkan röstmottagning anordnasVar

valmyndighetenl § Den centrala får bestämma särskild röst-att
skallmottagning anordnas vid sjukhus, ålderdomshem, kriminalvårds-

anstalter eller liknande vårdinrättningar eller vårdanstalter.

valmyndigheten får bestämma särskild2 § Den centrala röst-att
mottagning skall anordnas på plats i 1än sägsannan som

3 § centrala valmyndigheten får uppdra någonDen attannan
särskild röstmottagning.bestämma om

4 § centrala valmyndigheten skall samråda med valnärrmden innanDen
röstmottagning skall anordnas.myndigheten bestämmer särskildvar

valmyndigheten samrådaInför beslut enligt 1 § skall den centrala
ledning ochockså med vårdinrättningens eller vårdanstaltens om var

skallsärskild röstmottagning skall anordnas. Inför beslut enligt 2 §när
centrala valmyndigheten samråda också med länsstyrelsenden om var

särskild röstmottagning skall anordnas. skall gälla för denDetsamma
enligt skall bestämma särskild röstmottagning.3 § omsom

får särskild anordnasNär röstmottagning

kriminal-5 § Särskild röstmottagning vid sjukhus, ålderdomshem,
vårdsanstalter liknande vårdinrättningar eller vårdanstalter fåreller

från tillanordnas och med den sjunde dagen före valdagen och med
valdagen.

Särskild röstmottagning enligt 2 § får anordnas bara valdagen.
sådant röstmottagningsställe skall under minst timmeEtt öppetvara en

före klockan 11.00 och minst timme efter klockan 15.00.en

pä röstmottagningsställeVem särskiltröstmottagareutser ett

6 § valmyndighetenDen centrala skall på deröstmottagamautse
särskilda röstmottagningsställena. fårMyndigheten uppdra Valnämn-
den eller någon röstmottagare.att utseannan
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Möjlighet pårösta särskiltatt röstmottagningsställe sedanett tiden för
röstning där har gått ut

7 § Väljare finns i röstningslokalen eller på plats intill lokalensom en
de har anvisats tiden förnär röstning går skall få tillfällesom ut, att

rösta.

Hur särskild röstmottagning går till

8 § Väljarna skall visa sitt röstkort för röstmottagaren skallsom ge
dem valkuvert för varje slag valett de vill delta och hänvisa demav
till ledig valskärm. Där skall de lägga valsedel för varje val ien en ett
valkuvert vika valsedeln.utan att

När väljarna gjort i ordning sina valkuvert skall de lämna kuverten
och sitt röstkort till röstmottagaren.

9 § Väljare inte kända förär röstmottagaren skall legitimera sig.som
Om de inte det får de integör rösta. i

10 § Om det hålls flera slag val samtidigt, skall väljare röstarav som
på särskilt röstmottagningsställeett samtidigtrösta i alla de val som
de vill delta

11 § Innan något valkuvert skalltas kontrolleraröstmottagarenemot
väljarnaatt

enligt anteckning på röstkortet röstberättigadeär i det val som-
de vill delta
bara har gjort i ordning valkuvert för varje val.ett-

Röstmottagaren skall också kontrollera att
det inte finns någon obehörig märkning på något kuvert, och-
valkuvert uppenbart innehåller valsedel.en-

12 § En röstmottagare får inte valkuvertta emot ett
har någon obehörig märkning, ellersom-
inte uppenbart innehåller valsedel.som en-

Om väljare vill lämna fler valkuvert förän ochen ett ett samma
val, får röstmottagaren bara dessa. Påta begäranemot skallett av
väljarens samtliga kuvert för det valet lämnas tillbaka.

I13 § Uppfylls de krav ställs i 12 § skall röstmottagarensom ta emot
väljarens valkuvert, i väljarens lägga innärvaro valkuverten och
väljarens röstkort i fönsterkuvert och klistraett igen det.
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budRöstning genom

14 § Bestämmelser röstning bud finns i 14 kap.om genom

§15 Innan ytterkuvert för budröst enligt kap.14 2-5 §§ett tas emot
på särskilt röstmottagningsställe skall kontrolleraröstmottagarenett att
väljaren

enligt uppgift på röstkortet röstberättigad i val,är ett-
ytterkuvertet skriftligen försäkrat heder och samvete att-

väljaren själv gjort i ordning valkuvert och lagt det i ytterkuver-
i budets och vittnets och väljaren på grundnärvarotet att av

rörelsehinder, sjukdom eller hög ålder inte kan komma person-
ligen för i vallokalen eller röstningslokal, ochröstaatt annan

intygatytterkuvertet valkuvert inte gjorts i ordning tidiga-att-
vad tillåtet enligt 14 kap. 11än ärsomre

ocksåRöstmottagaren skall kontrollera att
ytterkuvertet igenklistrat,är-
budet och vittnet skriftligen intygat väljarenytterkuvertet att-
själv har skrivit under försäkran och de inte känner till någotatt

innehållet i försäkran inte riktigt,gör ärattsom
budet antingen väljarens sambo, barn, barnbarn,make,är-
makes barn, sambos barn, fader, moder, eller syskon, eller är

yrkesmässigt likartateller på därmed sättetten person som ger
väljaren vård varaktigt slag eller på sättett annatav mera
brukar hjälpa väljaren i personliga angelägenheter,
vittnet inte väljarens make, barn, sambo, makes barn ellerär-
sambos barn,
budet inte vittne,är-
budet skrivit sitt sinsitt och adress pånanm, personnummer-
ytterkuvertet, och
budet och vittnet har fyllt 18 år.-

16 § Bud inte kända för skall legitimera sig.är röstmottagarensom
Om de inte det skall inte ytterkuvertet förgör röstmottagaren ta emot
budröst.

17 § på röstmottagningsställeEn särskilt får interöstmottagare ett ta
ytterkuvert för budröst inte de krav ställs i och15emot ett om som

16 §§ uppfyllda.är

18 § Uppfylls de krav ställs i 15 och 16 skall röstmottagarensom
ytterkuvertet, i budets lägga in det i fönsterkuvertnärvaroemotta ett

tillsammans med väljarens röstkort och klistra igen kuvertet.
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19 § Ett ytterkuvert för budröst inte röstmottagarentas emotsom av
skall länmas tillbaka till budet.

Vad röstmottagaren skall med fönsterkuvertengöra

20 § Röstmottagaren skall hand de fönsterkuvert gjorts ita om som
ordning påoch särskild förteckning anteckna varje väljaresen namn
och den valnämnd varje fönsterkuvert skall skickas till. Påsom
fönsterkuvertet skall röstmottagaren anteckna det finnsnummer som
i förteckningen.

21 § Röstmottagaren skall skicka fönsterkuverten till Valnämnden i den
kommun där väljaren finns i röstlängden. Skickas kuverten med post
skall de ordnas värdepost.som

13 kap. Röstning hos utlandsmyndighet

Röstningkan anordnas hos utlandsmyndigheter

1 § När val skall hållas skall den centrala valmyndigheten, efter
samråd med Utrikesdepartementet, bestämma hos vilka svenska
utlandsmyndigheter röstmottagning skall anordnas. Vid omval tillsom
riksdagen och till landstings- eller kommunfullmäktige får den centrala
valmyndigheten bestämma röstning inte skall anordnas hosatt
utlandsmyndigheter.

Under vilken period får hos utlandsmyndigheterröstaman

2 Vid§ ordinarie val till riksdagen och ordinarie tillval landstings-
och kommunfullmäktige får röstmottagningen hos utlandsmyndigheten
börja tidigast den tjugofjärde föredagen valdagen. Vid andra val får
röstmottagningen börja tidigast tjugondeden dagen före valdagen.

Röstmottagningen fâr pågå så länge de valkuvertatt som myn-
digheten har tagit kan hos den centrala valmyndighetenemot vara

klockan 12.00 dagen före valdagen.senast

3 § Utlandsmyndighetens chef skall bestämma ochnär röstmottag-var
ningen skall anordnas. Beslutet skall kungöras.
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hos utlandsmyndighetVem röstmottagareär en

chef, eller den myndighetens4 § Utlandsmyndighetens person som
chef skall röstmottagare.utser, vara

tiden förhos utlandsmyndigheten sedan röstningMöjlighet röstaatt
gått ut

anordnatsfinns på röstmottagningsstället§ Om väljare som av
röstmottagningsstället deeller på plats intillutlandsmyndighet somen

går skall de få tillfälletiden för röstninghar anvisats rösta.när attut,

tillutlandsmyndighet gårhosHur röstningen en

för varje slag val§ skall väljarna valkuvert6 Röstmottagaren ett avge
ledig valskänn. skalli och hänvisa dem till Därde vill delta ensom

valkuvert vikavalsedel för varje slag val ide lägga utan attetten av
valsedeln.

kuverteni ordning sina valkuvert skall de länmaväljarna gjortNär
förskall deröstkort till Röstmottagarenoch sitt röstmottagaren.
väljar-ledning de uppgifternågot röstkort medväljare inte har avsom

särskilt adresskort.lämnar fylla i ettna

legitimera sig.skallinte kända för7 § Väljare röstmottagarenärsom
får de inteOm de inte det rösta.gör

slag val samtidigt, skall väljare8 § det hålls fleraOm röstarsomav
utlandsmyndighetröstmottagningsställe anordnaspå ett som av en

de vill deltasamtidigt i alla de valrösta som

kontrolleraskall9 § något valkuvertInnan röstmottagaren atttas emot
väljaren

ordning valkuvert för varje val.bara har gjort i ett-
ocksåskall kontrolleraRöstmottagaren att

på något kuvert, ochfinns någon obehörig märkningdet inte-
uppenbart innehåller valsedel.valkuvert en-

10 § får inte valkuvertEn röstmottagare ta emot ett
någon obehörig märkning, ellerharsom-

innehåller valsedel.inte uppenbart ensom-
fler valkuvert för ochOm väljare vill lämna än ettett sammaen

dessa. På begäran skallval, får bararöstmottagaren ta emot ett av
väljarens för det valet lämnas tillbaka.samtliga kuvert



SOU 1994:30 Författningsförslag 53

§11 Uppfylls de krav ställs i 9 och 10 skall röstmottagarensom
väljarens valkuvert, i väljarens lägga in valkuvertennärvarota emot

och väljarens röstkort eller adresskort i fönsterkuvert och klistraett
igen det.

Röstning budgenom

12 § Bestämmelser röstning bud finns i 14 kap.om genom

13 § ytterlcuvertInnan för budröst enligt 14 kap. 2-5ett tas emot
på röstmottagningsställe anordnats utlandsmyndighetett som av en
skall kontrollera väljarenröstmottagaren att

på ytterkuvertet skriftligen försäkrat på heder och samvete att-
välj själv gjort i ordning valkuvert och lagt det i ytterkuver-aren

i budets och vittnets och väljaren på grundnärvarotet att av
rörelsehinder, sjukdom eller hög ålder inte kan komma person-
ligen för i vallokalen eller i röstningslokal, ochröstaatt annan
på ytterkuvertet intygat valkuvert inte gjorts i ordning tidiga-att-

vad tillåtet enligt 14 kap. 11än ärre som
Röstmottagaren skall också kontrollera att

ytterkuvertet igenklistrat,är-
budet och vittnet på ytterkuvertet skriftligen intygat väljarenatt-
själv har skrivit under försäkran och de inte kärmer till någotatt

innehållet i försäkran inte riktigt,gör ärattsom
budet antingen väljarens make, sambo, barn, barnbarn,är-
makes barn, sambos barn, fader, moder, eller syskon, eller är

yrkesmässigt eller på därmed likartat sättetten person som ger
väljaren vård varaktigt slag eller på sättett annatav mera
brukar hjälpa väljaren i personliga angelägenheter,
vittnet inte väljarens make, barn, sambo, makes barn ellerär-
sambos barn,
budet inte vittne,är-
budet skrivit sitt sitt och sin adressnamn, personnummer-
ytterkuvertet, och
budet och vittnet fyllt 18 år.-

14 § bud inteEtt känt för skall legitimera sig.är röstmottagarensom
Om legitimation inte visas skall inte budrösten.röstmottagaren ta emot

15 § budetOm inte kan visa väljarens röstkort, skall röstmottaga-upp
med ledning giltig legitimation för väljaren och de uppgifterren av om

lämnaväljaren budet kan fylla i adresskort för väljaren.ettsom
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16 § Uppfylls de krav ställs i 13-15 §§ skall röstmottagarensom ta
ytterkuvertet, i budets lägga det inärvaro fönsterkuvertemot ett

tillsammans med väljaren röstkort eller adresskort och klistra igen
kuvertet.

17 § ytterkuvertEtt för budröst inte röstmottagarentas emotsom av
skall lämnas tillbaka till budet.

Vad skallröstmottagaren med fönsterkuvertengöra

18 § Röstmottagaren skall hand de fönsterkuvert gjorts ita om som
ordning och på särskild förteckning anteckna varje väljaresen nanm.
På fönsterkuvertet skall antecknaröstmottagaren det nummer som
finns i förteckningen.

19 § Röstmottagaren skall skicka fönsterkuverten och den förteckning
i till18 § den centrala valmyndigheten. Skickassägs kuverten ochsom

förteckningen med skall de ordnas värdepost.post som

utlandsrösternaNär kommer till den centrala valmyndigheten.

20 § Den centrala valmyndigheten skall allt eftersom fönsterkuverten
kommer in från utlandsmyndigheterna fortlöpande anteckna hur många
fönsterkuvert kommer in till myndigheten och därefter skickasom
fönsterkuverten till Valnämnden i den kommun där väljaren finns i
röstlängden. Skickas kuverten med skall de ordnas värde-post som
post.

Om väljare inte finns i röstlängden eller det inte möjligtären om
utreda väljaren finns i röstlängd därföratt attvar personnummer

saknas eller ofullständigt skall denär centrala valmyndigheten behålla
fönsterkuvertet. Fönsterkuvert behålls myndigheten skallsom av
förvaras säkert under valperioden.sättett

14 kap. Röstning bud eller lantbrevbäraregenom

Förutsättningar för röstning bud eller lantbrevbäraregenom

1 § Väljare får lämna sin valsedel bud enligt eller2-5 §§genom
Posten Aktiebolags lantbrevbärare enligt 7-9 §§. Oavsettgenom om

sådan lämnasröst bud eller lantbrevbärareetten genom genom en
skall den lämnas i ytterkuvert för budröst.ett
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Budröstning

2 § Väljare sjuka, rörelsehindradeär eller gamla och därför intesom
kan komma personligen till sin vallokal eller röstningslokal fårannan
lämna sin valsedel bud.genom

Vem kan budvara

3 § Väljarens make, sambo, barn, barnbarn, makes eller sambos barn,
fader, moder eller syskon får bud. Den yrkesmässigt ellervara som
på därmed likartat väljaren vårdsätt varaktigtett slagger av mera
eller på brukar hjälpa väljaren isätt personliga angelägen-ett annat
heter får också bud.vara

Den anlitas bud skall ha fyllt 18 år.som som

Hur röstning bud går tillgenom

4 § Väljare vill bud skallröstasom genom
för varje val själv lägga valsedel i valkuvert,etten-
i budets och vittnes lägga de valkuvertnärvaro gjorts iett som-
ordning i ytterkuvert för budröst,ett
klistra igen ytterkuvertet,-
försäkra heder och väljaren gjort i ordningsamvete att-
valkuvert och ytterkuvertet detta och väljarensätt att
grund rörelsehinder, sjukdom eller hög ålder inte kan kommaav
personligen för i vallokalen ellerrösta röstningslokal.att annan
intyga valkuvert inte gjorts i ordning tidigare vadatt än ärsom-
tillåtet enligt ochll
skriva denna försäkran och detta intyg på ytterkuvertet.-

På ytterkuvertet skall budet och vittnet skriftligen intyga väljarenatt
själv har skrivit under försäkran och de inte känner till någotatt som

innehållet i försäkrangör inte riktigt.att är
Ett vittne skall ha fyllt 18 år. Väljarens make eller barn eller ma-

kens bam får inte vittne. Detsamma gäller Väljarens sambo ellervara
sambos barn.

§5 Budet skall skriva sitt sitt och sin adress pånamn, personnummer
ytterkuvertet.
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Var skall budet lämna rösten

6 § Budet skall lämna ytterkuvertet för budröst i väljarens vallokal.
Budrösten får också lämnas på postkontor, särskilt röstmottag-ett ett
ningsställe eller röstmottagningsställe anordnas utlands-ett som av en
myndighet.

Röstning lantbrevbäraregenom

7 § Väljare har Posten Aktiebolags lantbrevbärare får lämna sinsom
valsedel lantbrevbäraren, röstmottagning anordnas vid detgenom om
postkontor lantbrevbäraren hör till. Den centrala valmyndighetensom
får vid val inte gäller hela landet, på förslag Posten Aktiebo-som av
lag, begränsa antalet linjer där väljarna får lämna sina röster genom
lantbrevbäraren.

En lantbrevbärare hand ytterkuvert för budröster bör hatarsom om
med sig

partimarkerade valsedlar för varje parti vid något de tvåsom av-
riksdagsvalen har fått än isenaste rösternaprocentmer en av

hela landet, och
blanka valsedlar.-

Hur röstning lantbrevbärare går tillgenom

8 § Väljare vill lantbrevbärare skallröstasom genom
för varje val själv lägga valsedel i valkuvert,etten-
i vittnes lägga denärvaro valkuvert gjorts i ordning iett ettsom-
ytterkuvert för budröst,
klistra igen ytterkuvertet,-
försäkra på heder och valkuvert och ytterkuvertetsamvete att-
gjorts i ordning på detta sätt,
intyga valkuvert inte gjorts i ordning tidigare vadatt än ärsom-
tillåtet enligt 11 och
skriva denna försäkran och detta intyg på ytterkuvertet.-

På ytterkuvertet skall vittnet skriftligen intyga väljaren själv haratt
skrivit under försäkran.

Ett vittne skall ha fyllt år.18 Väljarens make eller barn eller ma-
kens barn får inte vittne. Detsamma gäller väljarens sambo ellervara
sambons barn. Inte heller lantbrevbäraren får vittne.vara

9 § Väljaren skall själv lämna ytterkuvertet för budröst och sitt röst-
kort till lantbrevbäraren. Välj inte kända för lantbrevbärarenärare som
skall legitimera sig. Om de inte det får lantbrevbärarengör inte ta
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hand ytterkuvertet för budröst. Lantbrevbäraren skall påom ytter-
kuvertet intyga väljaren själv lämnat ytterkuvertet.att

Var skall lantbrevbärare lämna rösten

10 § Lantbrevbäraren skall lämna ytterkuvertet för budröst det
postkontor lantbrevbäraren hör till. Kuvertet får lämnas där ävensom

postkontoret inte för allmänheten.är öppetom

fårNär ytterkuvert för budröst i ordninggöras

11 § Vid ordinarie val till riksdagen ordinarie val till landstings-samt
och kommunfullmäktige får budröst i ordning tidigastgörasen
tjugofyra dagar före valdagen.

Vid andra val de i förstaän stycketsägs får budröstsom en som
lämnas i vallokalen, på särskilt röstmottagningsställe ellerett ett
postkontor i ordning tidigastgöras tio dagar före valdagen. En budröst

lämnas hos utlandsmyndighet vid sådana val får igörassom en
ordning tidigast tjugo dagar före valdagen.

15 kap. fortsattaDen behandlingen fönsterkuvert från post-av
kontor, särskilda röstmottagningsställen inom landet och
utlandsmyndigheter

Vad valnämnden skall med inkomnagöra fönsterkuvert

1 § Valnämnden skall fönsterkuvertde före valdagensortera som
kommer från röstmottagare postkontor, särskilda röstmottag-
ningsställen eller från den centrala valmyndigheten på valdistrikt.
Kuverten skall sedan läggas i särskilda omslag skall förseglas. Påsom
varje omslag skall Valnämnden anteckna hur många fönsterkuvert som
omslaget innehåller. Omslagen bör skickas till respektive valdistrikt
i så god tid fönsterkuverten finns hos valförrättarna röstningenatt när
i vallokalen börjar.

2 § Fönsterkuvert på valdagen kommer till Valnämnden skallsom
skickas till valförrättarna i respektive valdistrikt, Kuverten kanom
beräknas hos valförrättarna innan tiden för röstning i vallokalenvara
går ut.
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fönsterkuvertInnan dessa skickas till vallokalen skall läggasde i
särskilda omslag förseglas. På varje omslag skall det antecknassom

många fönsterkuvert omslaget innehåller.hur som

3 § Valnärrmden skall behålla fönsterkuvert kommer tillde nänm-som
den så de inte kan beräknas hos valförrättama innan tidenattsent vara
för röstningen i vallokalen har gått kuvert skall valnänmdenDessaut.
granska vid nämndens sammanträde för preliminär rösträkning enligt
17 kap.

4 § Fönsterkuvert kommit till Valnämnden skall förvaras på ettsom
säkert sätt.

§ Valnärrmden skall föra särskilt protokoll där nämnden5 ett
vad nämnden med de fönsterkuvertfortlöpande antecknar gör som
Blanketter för protokoll skall fastställas denkommer till nämnden. av

centrala valmyndigheten.

med fönsterkuvert valnämnden harVad valförrättama skall göra som
skickat

skall§ Valförrättarna skall omslagen med fönsterkuvert. De6 ta emot
ochi valdistriktets protokoll hur många omslag de tagitanteckna emot

innehåller enligt stårmånga fönsterkuvert omslagen vadhur som som
granskning iOmslagen får inte före dendem. sägsöppnas som

7

§ det möjligt skall valförrättama under pågående röstning7 Om är
fönsterkuverten kommit tillförhandsgranska omslagen och som

valförrättamavallokalen. Vid denna förhandsgranskning skall göra

följande.
Öppna omslagen, räkna fönsterkuverten och anteckna antalet i
protokollet.

2. Kontrollera väljarenatt
iröstberättigad valdistriktet,är-

inte lämnat fler fönsterkuvert, ochän ett-
i vallokalen under valdagen.inte röstat-

Valförrättaren skall också kontrollera att
fönsterkuverten blivit efter de klistrats igen.inte öppnade att-
Öppna de fönsterkuvert uppfyller kraven under ta utsom
innehållet och kontrollera att
fönsterkuvertet innehåller valkuvert,-
väljarna bara gjort i för slagordning valkuvert varje valett av-

de röstberättigadeärsom
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det inte finns någon obehörig märkning på något valkuvert, och-
valkuvert uppenbart innehåller valsedel.en-

8 § Innehåller fönsterkuvert uppfyllerett kraven under 7 § 2som ett
ytterkuvert för budröst enligt 14 kap. 2-5 §§ bud skall valförrättaren
vid den fortsatta förhandsgranskningen kontrollera väljarenatt

bara gjort i ordning ytterkuvert för budröst,ett-
på ytterkuvertet skriftligen försäkrat på heder och samvete att-
väljaren själv gjort i ordning valkuvert och lagt det i ytterkuver-

i budets och vittnetstet ochnärvaro väljaren på grundatt av
rörelsehinder, sjukdom eller hög ålder inte kan komma person-
ligen för i vallokalenrösta elleratt röstningslokal, ochannan
på ytterkuvertet intygat valkuvert inte gjorts iatt ordning tidiga--

vadän tillåtetär enligt 14 kap. 11re som
Valförrättaren skall också kontrollera att

ytterkuvertet igenklistrat,är-
budet och vittnet på ytterkuvertet skriftligen intygat väljarenatt-
själv har skrivit under försäkran och de inte känner till någotatt

innehålletgör i försäkran inteatt riktigt,som är
budet inte vittne,är och-
budet antecknat sitt sitt och sin adress pånanm, personnummer-
ytterkuvertet.

9 § Innehåller fönsterkuvertett uppfyller kraven under 7 § 2som ett
ytterkuvert för budröst enligt 14 kap. 7-9 lantbrevbärare skall
valförrättaren vid den fortsatta förhandsgranskningen kontrollera att
väljaren

bara gjort i ordning ytterkuvert för budröst,ett-
på ytterkuvertet skriftligen försäkrat heder och samvete att-
väljaren själv gjort i ordning valkuvert och lagt det i ytterkuver-

i vittnets ochtet närvaro,
på ytterkuvertet intygat valkuvert inte gjorts iatt ordning tidiga--

vadän tillåtetär enligt 14 kap. 11re som
Valförrättaren skall också kontrollera att

ytterkuvertet igenklistrat,är-
vittnet på ytterkuvertet skriftligen intygat väljaren själv haratt-
skrivit under försäkran,
lantbrevbäraren intygat på ytterkuvertet väljaren själv lämnatatt-
ytterkuvertet, och
lantbrevbäraren inte vittne.är-

10 § Uppfylls de krav ställs i 8 och 9 skall valförrättamasom
öppna ytterkuvertet för budröst och kontrollera att

ytterkuvertet innehåller valkuvert,-
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för varje slagvalkuvert valgjort i ordningväljarna bara ett av-
röstberättigadede ärsom

ochmärkning något kuvert,någon obehöriginte finnsdet-
valsedel.uppenbart innehållervalkuvert en-

skallföre klockan 17.00granskning enligt 7-10§ Vid görs11 som
valförrättama

uppfyllervalkuvertde väljarei röstlängdenmarkera att vars-
preliminärti 7-10 §§kraven röstat,

fönsterkuvert tillsammans medi sinatillbaka valkuvertenlägga-
ocheller adresskort,väljarens röstkort

för budröst ii ytterkuvertkommittillbaka valkuvertlägga som-
i sitt fönsterku-dessa kuvertoch lägga tillbakaytterkuvertsitt

vert.
efteri förräninte läggasfönsterkuvert fâriValkuvert ett uman

klockan 17.00.

medföljande devalförrättama17.00 skallklockan göra12 § Efter
respektive valkuvertför budröstytterkuvertfönsterkuvert, som

§§. skallenligt 7-10 Degranskats
föri i valurnanuppfyllt kraven 7-10de valkuvertlägga som-

gäller,valsedelndet val
ii § 2uppfyllt kraven 7intede fönsterkuvertlägga ettsom-

särskilt omslag,
ellerinnehåller valkuvertfönsterkuvert,öppnadelägga som-

och i 8-uppfyllt kraven i 7 § 3inteför budröstytterkuvert som
särskilt omslag,i10 §§ ett

många fönsterkuvertoch hurvaldistriktetsanteckna namn-
varje omslag, ochinnehålleromslaget

omslag.försegla varje-

enligtvalförrättama harför budröst öppnat§ Ytterkuvert13 som
Nämndentill Valnämnden.och lämnahandskall dessa10 § ta om

valperioden.underskall förvara dem

fränkommerinnehåller fönsterkuvertomslag14 § Om ett som
valdistriktetröstningen ieftertill valförrättamaValnämnden att

tillbaka till val-skickasinteskall omslagetavslutats, öppnas utan
i vallokalen avslutats.rösträkningenden preliminäranämnden efter att

i protokollet.skall antecknasskickas tillbakaomslaget skallAtt
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Ãngerröstning

15 § Väljare skall kunna i sinrösta vallokal detäven enligt 11 §om
finns markering i röstlängden de preliminärten att röstat, deom
lämnar sin klockanröst 17.00 ángerrösta.senast

Om väljare ângerröstar skall det antecknas i protokollet.en

16 § Om väljare vill ångerrösta skall det fönsterkuverten som
kommer från väljaren fram. Om fönsterkuvertettas inte lämnas
tillbaka till väljaren skall det läggas i särskilt kuvert klistrasett som
igen och förses med anteckning innehållet. Först fönster-nären om
kuvertet lämnats tillbaka eller lagts in i särskilt kuvert får väljarenett
lämna sin i vallokalen.röst Vad valförrättaren gjort skall antecknas i
protokollet.

17 § Om väljare inte får ångerrösta skall det antecknas ien pro-
tokollet.

16 kap. Preliminär rösträkning i vallokalen

Rösträkning i vallokalen

l § Omedelbart efter röstningeni vallokalen förklaratsatt avslutad och
samtliga valkuvert skall läggas i valurnan lagts i den skallsom ner
valförrättarna räkna de väljarnaröster länmat. Denna rösträkningsom

offentlig ochär skall genomföras avbrott. Resultatetutan rösträk-av
ningen preliminärt.är

§2 Har riksdagsval hållits samtidigt med val, skall riksdagsvaletannat
räknas först. Räkningen skall för varje val till på följande sätt.

Valurnan skall ochtömmas valkuverten räknas. Antalet väljare
enligt röstlängden deltagit i valet skall räknas. Antalet kuvertsom

och antalet röstande skall antecknas i protokollet. Stämmer inte
uppgiften antal valkuvert med uppgiften antalet röstandeom om
skall den sannolika orsaken till skillnaden antecknas i protokollet.
2. Valsedlarna skall valkuverten. Innehållertas valkuvertettur mer

valsedel Ärän skall valsedlarna läggas tillbaka i kuvertet.en
samtliga valsedlar i kuvertet identiska får valförrättarna godkänna

dem.en av
Om valsedel blank eller kanär ogiltig därfören antas attvara

den märkt skallär valsedeln läggas tillbaka i sitt valkuvert.
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sina valkuvert enligt 2 eller 3 skallValsedlar lagts tillbaka i4. som
På varje omslag skall valförrättarnai särskilda omslag.läggas an-

innehåller.många kuvert omslagetteckna hur som
skall ivalförrättarna godkäntvalsedlar5. De sorteras gruppersom

skall räknasvalsedlar i varjepartibeteckning. Antaletefter grupp
för parti skallprotokollet. Valsedlarna varjeantalet antecknas ioch
skall valförrättarnasärskilda omslag. På varje omslagläggas isedan

anteckna
gäller,val valsedlarnavilket-

valsedlar,antalet
ochvalsedlarna gäller,för Vilket parti

valdistrikt.uppgift om
förseglas.Omslag enligt 4 och 5 skall6.

tvåordföranden och deProtokollet skall skrivas under3 § när-avav
rösträkningen ipreliminäravalförrättama. Därmed denvarande är

avslutad.vallokalen

skallrösträkningen avslutatsefter den preliminära4 § Omedelbart att
överlämnatill Valnämndenvalförrättarna genast

röstlängden,-
protokollet,-

kap.kap. § och 15budröst i 10 15ytterkuvert för sägssom-
och13

och i 2i kap. 12 och 14omslag 15sägssom-
handlingar kommer in tilltill samtliga dessaValnänmden skall attse

begäras in.handling saknas skall dennågonnämnden. Om

för budröstytterkuvertenskall behålla röstlängdema,5 § Valnänmden
§§. Nämn-i 12 och 14§ och omslagen 15 kap.4 sägssägs somsom

länsstyrelsen överlämnaden skall till genast
protokollen, och-

i 2omslag sägssom-

rösträkningför preliminärsammanträdeValnämndens17 kap.

förValnämndens förberedelser rösträkningen

efter valdagen skallmöjligt dock tidigast onsdagen§ Sål snart som
i vallokaler-inte räknatsValnämnden granska och räkna de röster som

valnärnndensResultatetsammanträde offentligt.Detta är avna.
rösträkning preliminärt.är

granskasammanträdet skall nämndenVid
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fönsterkuvert kommit in till nämnden och behållitssom där,-
fönsterkuvert valförrättarna enligt 15 kap.som 12 § lagt in i-
särskilda omslag,
fönsterkuvert valförrättarna lämnat tillbaka tillsom nämnden-
enligt kap.15 14
fönsterkuvert kommit in till nämnden innan någonsom valurna-

ochtömts,
omslagskuvert för brevröst enligt lagen 1994:O0 brevröst-- om
ning i vissa fall.

2 § För varje slag val och valkrets skall det användasav valurna.en

3 § Valnämndens sammanträde skall börja med Valnämndenatt
granskar de fönsterkuvert i 1sägs Vid denna granskningsom skall
Valnämnden följande.göra

Öppna omslagen, räkna fönsterkuverten och anteckna antalet i
protokollet.
Kontrollera väljarnaatt

röstberättigadeär i kommunen,-
inte lämnat fler fönsterkuvert,än ochett-
inte iröstat vallokalen under valdagen.-

Valnämnden skall också kontrollera att
fönsterkuverten inte blivit öppnade efter de klistrats igen.att-
Öppna de fönsterkuvert uppfyller kraven undersom ta ut
innehållet och kontrollera att
fönsterkuvertet innehåller valkuvert,-
väljarna bara gjort i ordning valkuvert för varjeett slag val- av

de röstberättigadeärsom
det inte finns någon obehörig märkning på något kuvert, och-
valkuvert uppenbart innehåller valsedel.en-

4 § Innehåller fönsterkuvertett uppfyller kraven under 3 § 2som ett
ytterkuvert för budröst enligt 14 kap. 2-5 §§ bud skall Valnämnden
vid den fortsatta granskningen kontrollera väljarenatt

bara gjort i ordning ytterkuvert för budröst,ett-
på ytterkuvertet skriftligen försäkrat på heder och- samvete att
väljaren själv gjort i ordning valkuvert och lagt det i ytterkuver-

i budets och vittnetstet närvaro och väljarenatt grund av
rörelsehinder, sjukdom eller hög ålder inte kan komma person-
ligen för irösta vallokalenatt eller röstningslokal, ochannan
på ytterkuvertet intygat valkuvert inte gjortsatt i ordning tidiga--

vadän tillåtetär enligt 14 kap.re 11som
Valnämnden skall också kontrollera att

ytterkuvertet igenklistrat,är-
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väljarenintygatskriftligenytterkuvertetbudet och vittnet att
någotkänner tilloch de inteförsäkranskrivit undersjälv har att

riktigt,inteinnehållet i försäkran ärgör attsom
vittne, ochbudet inte är

adress påoch sinskrivit sitt sittbudet personnummernamn,
ytterkuvertet.

under 3 § 2uppfyller kravenfönsterkuvertInnehåller5 § ettett som
skalllantbrevbärare§§kap. 7-9budröst enligt 14förytterkuvert

väljarenkontrollerafortsatta granskningenvid denValnämnden att
för budröst,ytterkuverti ordninggjortbara ett

ochhederförsäkratskriftligenytterkuvertetpå samvete att
det i ytterkuver-och lagtordning valkuvertgjort isjälvväljaren

vittnetsi närvaro,tet
ordning tidiga-gjorts iintevalkuvertintygatpå ytterkuvertet att

kap. 11tillåtet enligt 14vad ärän somre
också kontrolleraskallValnämnden att

igenklistrat,ytterkuvertet är
själv harväljarenskriftligen intygatytterkuvertetpåvittnet att

försäkran,skrivit under
lämnatväljaren självpå ytterkuvertetintygatlantbrevbäraren att

ochytterkuvertet,
vittne.intelantbrevbäraren är

Valnämndenskallställs i och 5 §§ öppna4Uppfylls de krav6 § som
och kontrollerabudröstförytterkuvertet att

valkuvert,innehållerytterkuvertet
valför varje slagvalkuvertordninggjort iväljarna bara ett av

röstberättigadede ärsom
ochnågot kuvert,någon obehörig märkningfinnsdet inte

valsedel.innehålleruppenbartvalkuvert en

valnärrmdenenligt skallgranskningen 3-67§V id
föri valurnani 3-6 §§uppfyllt kravende valkuvertlägga som

valsedeln gäller,valdet
gällervalsedelnvalröstlängden för detmarkera i attsom

väljaren röstat,
ii § 23uppfyllt kravenintefönsterkuvertlägga de ettsom

särskilt omslag,
inteför budröstytterkuvertvalkuvert ellertillbakalägga som

fönsterku-i sinai 4-6 §§3 ochställs i 3 §uppfyllt kraven som
efteradresskortellerröstkortmed väljarenstillsammans attvert

i sinaför budröst lagtskommit i ytterkuvertvalkuvert som
särskilt omslag,ifönsterkuvertenoch läggaytterkuvert ett
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anteckna valdistriktets och hur många fönsterkuvertnamn-
omslaget innehåller på varje omslag, och
försegla varje omslag.-

8 § När Valnämnden granskat fönsterkuverten skall nämnden granska
omslagskuverten för brevröst enligt lagen l994:O0 brevröstningom
i vissa fall.

Den preliminära rösträkningen

9 § När samtliga valkuvert skall läggas i valurnan lagtssom ner ner
i den skall varje val räknas. Har riksdagsval hållits samtidigt med

val, skall riksdagsvaletannat räknas först. Räkningen skall för varje
val gå till på följande sätt.

Valurnan skall tömmas och valkuverten räknas. Antalet personer
enligt röstlängden deltagit i valet räknas. Antaletsom kuvert och

antalet röstande skall antecknas i protokollet. Stämmer inte
uppgiften antal valkuvert med uppgiften antaletom röstandeom
skall den sannolika orsaken till skillnaden skrivas i protokollet.

Valsedlarna skall valkuverten. Innehållertas valkuvertur ett mer
valsedelän Ärskall Valsedlarna läggas tillbaka i kuvertet.en

samtliga valsedlar i kuvertet identiska får Valnämnden godkänna en
dem.av
Om valsedel blank ellerär kan ogiltig därfören antas attvara

den märkt skallär valsedeln läggas tillbaka i sitt valkuvert.
4. Valsedlar lagts tillbaka i sina valkuvert enligt 2 eller 3som skall
läggas i särskilda omslag. På varje omslag skall Valnämnden an-
teckna hur många kuvert omslaget innehåller.som

De valsedlar Valnämnden godkänt skall isom sorteras grupper
efter partibeteckning. Antalet valsedlar i varje skall räknasgrupp
och antalet antecknas i protokollet. Valsedlarna för varje parti skall
sedan läggas i särskilda omslag. På varje omslag skall valnärrmden
anteckna

vilket val Valsedlarna gäller,-
antalet valsedlar,
för vilket parti valsedlarna gäller, och
uppgift kommun och valdistrikt.om

Omslag enligt 4 och 5 skall förseglas..

10 § Om fönsterkuvert kommer till Valnämnden under rösträkningen
efter någon valurnaatt skalltömts kuverten hållas skilda från övriga
kuvert. Sådana kuvert skall läggas i eller flera särskilda omslag.ett
Valnärrmden skall anteckna på omslaget vad det innehåller. Omslaget
skall förseglas.

3 l4-0360
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gransk-Valnämnden vidför budröstYtterkuvertll § öppnatssom av
skallNämndennänmden.skall handenligt 6 §ningen tas avom

§ ochi 10 kap. 15ytterkuvert och ytterlcuvertdessa sägsförvara som
under valperioden.§kap. 1315

Blankettrösträkning.sinföra protokollValnämnden skall§ över12
valmyndigheten.centralafastställas denprotokoll skallför av

tillskall Valnämndenavslutatsrösträkningsammanträdet för13 § När
överlämnalänsstyrelsen genast

ochprotokoll,nämndens-
ordning.nämnden gjort ide omslag som-

också överlämnanämndenskalldetlänsstyrelsen begärOm
röstlängderna.

mandatfördelningsammanräkning ochSlutlig18 kap.

bestämmelserAllmänna

sammanräkningenslutligadenskallLänsstyrelsen§ göral av
förtill grundskall liggasammanräkningenResultatetvalresultatet. av

ledamöteroch förpartiernamellanmandatenfördelningen utseattav
och ersättare.

i riksdagenfördela mandatenskallvalmyndighetencentrala§2 Den
för varjeskallLänsstyrelsenochriksdagsledamöteroch ersättare.utse

påkandidatnanmenmellanordningsföljdenbestämmavalkrets
den centralaförbehövsutsträckningvalsedlar i den attpartiernas som

ochledamöter ersättare.skall kunnavalmyndigheten utse
skall länssty-kommunfullmäktigeochtill landstings-valfrågaI om
valkretsför varjeochmellan partiernamandatenfördela utserelsen

ochledamöter ersättare.

sammanräkningenslutliga prövaskall vid denLänsstyrelsen§3 om
skallvalsedelpånågotgiltiga ellervalsedlarna är ansesnamn enom

dennabeslutmeddela deenligt 9-11 §§obeñntligt samt somvara
beslutmeddela deocksåskallLänsstyrelsenföranleda.kanprövning

förtsprotokolli deuppgifternaanledningmedbehövs somavsom
röstningen.över
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Närmare förfarandet hos länsstyrelsenom

4 § Den slutliga sammanräkningen skall offentlig och skallvara
påbörjas så fort möjligt.som

5 § Före sammanräkningen skall länsstyrelsen begära in de handlingar
behövs från Valnämnden i den kommunsom sammanräkningensom

gäller. Om handlingarna ofullständigaär eller bristfälliga på något
skall länsstyrelsensättannat begära de kompletteras. Omatt det

behövs skall länsstyrelsen också begära uppgift varför hand-om
lingarna i bristfälligtär skick.

6 § Länsstyrelsen skall kungöra tid och plats för sammanräkningen.
kungörelsenI skall länsstyrelsen i vilken ordning de olikaange som

valen kommer räknas. Kungörelsenatt skall anslås på kommunernas
anslagstavlor och dagen före detsenast sammanräkningen börjaratt
införas i ortstidning inom länet.

7 § Den slutliga sammanräkningen skall genomföras dröjsmål.utan
Om sammanräkningen avbryts skall valsedlar och övriga valhandlingar
förvaras på säkert Innansätt.ett sammanräkningen börjar igen skall
länsstyrelsen kontrollera det inte gjorts någotatt obehörigt med
valhandlingama.

8 § Länsstyrelsen skall föra protokoll denöver slutliga samman-
räkningen.

Blankett för protokoll skall fastställt den centrala valmyn-vara av
digheten.

Ogiltighetsgrunder

9 § Har valsedlarde väljarna lämnat inte förvarats på säkertsom ett
skallsätt de förklaras ogiltiga, det kan det gjorts någotantas attom

obehörigt med dem.

10 § En valsedel ogiltigär denom
saknar partibeteckning eller har partibeteckning,än ellermer en-
har kännetecken uppenbart gjorts med avsikt.som-

Finns det valsedelän i valkuvert dessa ogiltiga.ärmer ett Omen
kuvertet innehåller flera valsedlar och alla har partibeteckningsamma

Ärskall dock valsedel räknas giltig. valsedlarna ien sådantsom ett
fall olika i fråga kandidatnamn skall på sedlamaom namnen anses
obefintliga.
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Obefintliga namn

påstycket skall§ andragäller enligt 10vad§ Utöver11 namnsom
obefintligtvalsedel anses om,en

framgår klarteller det inteinte valbarkandidaten är somvem
avses,

framgår klart,inteochmellanordningen2. annatnarrmet namn
eller

registreradpartibeteckningfått sinpartivalsedeln gäller ett som
första§§ och det13-15enligt 5 kap.anmält kandidateroch som

anmäldadepå någonintepå valsedeln är narrmetnamnet av
kandidaterna.

skalldet förstavilketbedömningen enligt 3 är ettVid somnamnav
eller inteavliditkandidaten hardärförobefintligtinte attansesnamn

valbar.är

Valets avslutning

Riksdagsvalet

förkandidaternaordningen mellanfastställtlänsstyrelsen har12 § När
denskalloch 46 §§enligt 36ochledamöterutseende ersättareav

protokollet läsesavslutassammanräkningenslutliga att upp.genom
valmyndigheten.centraladenskickas tilldärefterskallDetta genast

förgodkändaomslag, desärskildain iValsedlarna skall läggas13 §
valsedlar därochvalsedlarnaogiltigaogiltiga för sig. Deoch desig

Övrigavalperioden.underskall förvarasstrykningarförekommerdet
kraft.vunnit lagavalet hartill dessskall förvarasvalsedlar att

mellanmandatenfördelatharvalmyndighetencentrala§ den14 När
valresultatetskallochledamöteroch ersättarepartierna utsett

tidningar.Inrikesochi Post-det kungörstillkännages attgenom
valet avslutat.Därmed är -

deförvarasäkertskallvalmyndigheten sättcentrala§15 Den ett
valperioden.valet underhandlingar rörsom

kommunfullmäktigelandstings- ochtillVal

partierna ochmellanfördelat mandatenharlänsstyrelsen16 § När
valresultatet kungörasskall attochledamöter ersättare genomutsett

avslutat.valetDärmedprotokollet läses ärupp.
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17 § Valsedlarna skall läggas in i särskilda omslag, de godkända för
sig och de ogiltiga för sig. De ogiltiga Valsedlarna och valsedlar där
det förekommer Övrigastrykningar skall förvaras under valperioden.
valsedlar skall förvaras till dess valet har vunnit laga kraft.att

18 § Om mindre hälftenän det bestämda antalet ledamöter harav
blivit utsedda vid valet skall länsstyrelsen anmäla detta till Valpröv-
ningsnämnden.

Om antalet ledamöter och otillräckligtersättare är

Riksdagsvalet

19 § Den centrala valmyndigheten skall på anmälan riksdagensav
talman, ledamöter och iutse de fallersättare och detnya sätt som

i 51-53sägs §§. Resultatet sådan sammanräkning skall kungörasav en
i Post- och Inrikes Tidningar.

Val till landstings- och kommunfullmäktige

20 § Länsstyrelsen skall pâ anmälan ordföranden i landstings-av
respektive kommunfullmäktige ledamöter ochutse i deersättarenya
fall och på det isätt 54-59sägs §§. En sådan sammanräkningsom
skall offentlig och skall avslutas protokollet läsesvara attgenom upp.
Valsedlarna skall läggas tillbaka i omslag på det isätt sägs 17som

Hur fördelningen mandaten mellan partierna görsav

Riksdagsvalet

21 § Den centrala valmyndigheten skall fördela mandaten i riksdagen
grundval länsstyrelsernas protokoll och med tillämpning 3av av

kap. 6-8 regeringsformen.
Bara partier fått minst fyra i helarösterna landet fårprocentsom av

delta i fördelningen mandaten. Ett parti har fått färreav röstersom
skall dock delta i fördelningen fasta valkretsmandat i valkrets,av en
där partiet har fått minst tolv rösterna. Detta regleras iprocent 3av
kap. 7 § andra stycket regeringsfonnen.

22 § De fasta valkretsmandaten enligt 3 kap. 8 § första stycket
regeringsformen skall för varje valkrets fördelas proportionellt mellan
de partier får delta i fördelningen. Fördelningensom görs attgenom
jämförelsetal beräknas för partierna med utgångspunkt från val-
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parti vid varje fårresultatet i valkretsen. Det beräkning detsom
jämförelsetalet tilldelas Vid beräkningen skallmandat. denstörsta ett

tillämpas.jämkade uddatalsmetoden enligt 20 kap. 1 §

hur många mandat parti enligt 3 kap. §23 § För 8avgöra ettatt som
i riksdagen förandra stycket regeringsformen skall ha sammanlagt att

landet skall den jämkadeproportionellt i helarepresenteratvara
tillämpas valkrets. Varje partiuddatalsmetoden hela landet som en

behövs för partietskall tilldelas så många utjämningsmandat attsom
dess andel samtligaskall få representation röstermotsom svarar aven

i landet.
enligtutjänmingsmandat Valkretsar skallFördelningen görasav

220 kap.

mandat vadparti i någon valkrets fått flera24 § Har änett som
överskjutandepartiets valsedlar skallantaletmotsvarar namn

valkretsflyttas tillmed tillämpning 20 kap. 2 §mandat annanenav
fasta valkretsmandat. Kan mandatetdeltar i fördelningendär partiet av

obesatt under valperioden.detta skall detinte tillsättas sätt vara

vidför flera partier eller Valkretsardet blir lika tal25 § Om stora
vilket parti ellerenligt skall lottenberäkningarna 21-24 §§ avgöra

fåvalkrets skall mandatet.vilken som

landstingsfullmäktigeVal till

mellan partier.landstingsfullmäktige skall fördelas§ Mandaten i26
i hela lands-fått minstpartier harBara rösternatre procent avsom

i fördelningen mandaten.tinget får delta av

landstingsfullmäktige skall för varjefasta valkretsmandaten i27 § De
partierna på grundvalvalkrets fördelas proportionellt mellan av

jämförel-Fördelningen skallvalresultatet i valkretsen. göras attgenom
vid varje beräkning får detsetal beräknas för partierna. Det parti som

tilldelas mandat. Vid beräkningenjämförelsetalet skallstörsta ett av
uddatalsmetoden enligt 20 kap. 1 §jämförelsetal skall den jämkade

tillämpas.

partierna så för-Uzjämningsmandaten skall fördelas mellan28 § att
landstingsfullmäktige blir proportionelldelningen alla mandat i motav

hur många mandatpartiernas röstetal i hela landstinget. För avgöraatt
sammanlagt föri landstingsfullmäktige parti skall ha attett vara
den jämkadei landstinget skall uddatalsme-proportionellt representerat
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toden enligt 20 kap. 1 § tillämpas på hela landstinget valkrets.som en
Varje parti skall tilldelas så många utjämningsmandat behövs försom

det skallatt representation dessen andelmotsom svarar av
samtliga i landstinget.röster

29 § Om parti vid fördelningenett de fasta valkretsmandaten harav
fått fler mandat vadän behövs för det skallatt proportionelltsom vara

enligt 28 § skallrepresenterat vid fördelningen utjämnings-man av
mandaten bortse från partiet och de mandat det har fått.

Fördelningen utjämningsmandat på Valkretsar skallav enligtgöras
20 kap. 2

30 § Om parti i någon valkretsett har fått fler mandat vadän som
antaletmotsvarar partiets valsedlar skall överskjutandenamn

mandat med tillämpning 20 kap. 2 flyttas§ till valkrets.av en annan
Kan mandatet inte tillsättas på detta skallsätt mandatet obesattvara
under valperioden.

31 § Om det blir lika tal för flera partierstora eller Valkretsar vid
beräkningarna enligt 26-30 skall lotten vilketavgöra parti eller
vilken valkrets skall få mandatet.som

Val till kommunfullmäktige

§32 Mandaten i kommunfullmäktige skall för varje valkrets fördelas
proportionellt mellan partierna grundval valresultatet i valkret-av

Fördelningen görs jämförelsetalsen. beräknasatt för partierna.genom
Det parti vid varje beräkning får det jämförelsetaletstörstasom skall
tilldelas mandat. Vid beräkningenett skall den jämkade uddatalsmeto-
den enligt 20 kap. 1 § tillämpas.

33 § Om parti har fått flerett mandat vadän antaletmotsvararsom
på partiets valsedlar skall överskjutandenanm mandat obesattvara

under valperioden. Om kommunen indelad iär Valkretsar skall dock
mandatet med tillämpning 20 kap. 2 § flyttas till valkrets.av en annan

34 § Om det blir lika tal för flera partier ellerstora Valkretsar vid be-
räkningarna enligt 32 och 33 §§ skall lotten vilketavgöra parti eller
vilken valkrets skall mandatet.som
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ledamöternaHur utses

Riksdagsvalet

riksdagen skallfått iparti harmandatvarje35 § För ett ensom
regeringsformen.kap. 9 §regleras i 3Dettaledamot utses.

grundvalpåledamöternaskallvalmyndighetencentralaDen utse av
kandidatså den36 §enligtoch ordningenenligt 12 §protokollen att

stårmandatet, denförstadetordningen besätteristår först somsom
grund.eftervidareoch sådet andraordningenförst inäst samma

kandidat-mellanordningsföljdenskall bestämma§ Länsstyrelsen36
medjämförelsetal för demberäknapartivarjeinom attgenomnamnen

3enligt 20 kap.heltalsmetodentillämpning av
jämförelsetal skall lotten avgörakandidater likafleraFår stora vem

företräde.skall hasom

kandidatnarnnmångasårangordnatlänsstyrelsen har att§ inte37 Om
imandatpartis samtligabesättavalmyndigheten kancentraladen ett

denuppmaninglänsstyrelsenskallmed ledamöter,valkretsen aven
rangordnasammanräkning ochvalmyndighetencentrala göra en ny

kandidater.fler
enligt 6skall kungörassammanräkningsådanEn

Dubbelvalsavveckling

förvalkrets eller äni flerfått mandat änKandidater38 § merensom
jämförelsetalderas ärför vilketmandattillträda detskallpartiett
tillfalla denskalltillträderintekandidatenmandatDet somstörst. som

skallberäkningVid dennaenligt 46ordningenistår först man
bestämmelseLeder dennatill ledamot.redan valtsfrån denbortse som

itillsättasskall dessatillträds,mandat inte ettfleratvå ellertill att
enligt 36jämförelsetalenstorlekeneftertaget

landstingsfullmäktigetillVal

landstingsfullmäktigefått iparti harmandatvarje§39 För ettsom
påskallLedamöternaledamot. utseslänsstyrelsenskall utse en

förststårkandidatdensåenligt 40ordningengrundval att somav
ord-först istården nästmandatet,förstadetbesätteri ordningen som

grund.efterså vidareandra ochdetningen samma
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40 § Länsstyrelsen skall bestämma ordningsföljden mellan kandidat-
inom varje parti beräkna jämförelsetal förnamnen dem medattgenom

tillämpning heltalsmetoden enligt 20 kap. 3av
Får flera kandidater lika jämförelsetal skall lottenstora avgöra vem

skall företräde.som

Dubbelvalsavveckling

41 § Kandidater fått mandat i fler valkrets ellerän försom änen mer
parti skall tillträda det mandat förett vilket deras jämförelsetal är

Det mandatstörst. kandidaten inte tillträder skall tillfalla densom som
står först i ordningen enligt 46 Vid denna beräkning skall man
bortse från den redan valts till ledamot. Leder denna bestämmelsesom
till två eller flera mandat inte tillträds,att skall de tillsättas iett taget
efter storleken jämförelsetalen enligt 36

Val till kommunfullmäktige

42 § För varje mandat parti har fått i kommunfullmäktigeettsom
skall länsstyrelsen ledamot. Ledamöterna skallutse en utses
grundval ordningen enligt 43 så den kandidat står förstattav som
i ordningen besätter det första mandatet, den står först i ord-nästsom
ningen det andra och så vidare efter grund.samma

43 § Länsstyrelsen skall bestämma ordningsföljden mellan kandidat-
inom varje parti beräkna jämförelsetal för dematt mednamnen genom

tillämpning heltalsmetoden enligt 20 kap. 3av
Får flera kandidater lika jämförelsetal skall lottenstora avgöra vem

skall företräde.som

Dubbelvalsavveckling

44 § Kandidater fått mandat fleri valkrets ellerän för änsom en mer
parti skall tillträda det mandat för vilketett deras jämförelsetal är

Det mandatstörst. kandidaten inte tillträder skall tillfalla densom som
får det största röstetalet vid beräkning enligt 20 kap. 4 Viden
denna beräkning skall bortse från den redan valts tillman som
ledamot. Leder denna bestämmelse till tvâ eller flera mandat inteatt
tillträds, skall de tillsättas i efter storleken på jämförelsetalenett taget
enligt 36
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Hur ersättarna utses

Riksdagsvalet

45 § Den centrala valmyndigheten skall grundvalersättareutse av
enligtordningen 46 varje ledamot lika mångaFör ersättareutses

ledamotens parti fått mandat i Minstvalkretsen. skallersättaretresom
dock alltid för varje ledamot. När skallersättareutses utses man
bortse från den tillvalts ledamot.som

Finns det inte någon enligt första kan tillstycket ersättareutsessom
skall reglerna i 20 kap. tillämpas.5 § Kan inte på detersättare utses

inte någonsättet ersättare.utses

46 § varje kandidatFör rangordnats enligt 36 § skall länsstyrel-som
i den utsträckning behövs bestämma särskild ordningsen som en

kandidaternamellan partiets valsedlar för Dettaersättare.att utse
enligtskall 20 kap. 4göras

Får flera kandidater lika röstetal skall lotten avgörastora vem som
företräde.skall få

47 § Om det behövs för kunna tillräckligt antal ersättareatt ettutse
skall länsstyrelsen på uppmaning den centrala valmyndigheten vidav

sammanräkning fastställa mellan kandidatnamnenordningenen ny
enligtenligt 36 och 46 §§. sådan sammanräkning skall kungörasEn

6

Val till landstingsfullmäktige

48 § Länsstyrelsen skall grundval ordningenersättareutse av
enligt 49 För varje ledamot skall länsstyrelsen lika mångautse

ledamotens parti fått mandat i valkretsen. Minstersättare tresom
dock alltidskall för varje ledamot. Närersättare ersättareutses utses

skall frånbortse den valts till ledamot.man som
inte det inte någonKan ersättare sättet ersättare.utses utses

49 § varje kandidatFör rangordnats enligt 43 § skall länsstyrelsensom
i den utsträckning behövs bestämma särskild ordning mellansom en
kandidaterna på partiets valsedlar för skallDettaersättare.att utse

enligt 20 kap. 4göras
Får flera kandidater lika röstetal skall lotten avgörastora vem som

få företräde.skall
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Val till kommunfullmäktige

50 § Kommunfullmäktige bestämmer hur många ersättare skallsom
finnas för ledamöterna i fullmäktige. Detta regleras 5 kap. 4 §av
andra stycket kommunallagen 1991:900. Länsstyrelsen skall utse

till detersättare antal och på det isätt 20sägs kap. 6 Försom
partier har fått eller tvâ mandat i fullmäktigeett skallsom 20även
kap. 7 § tillämpas det inte kommer två ersättare.om att utsesannars
Kan någon för vissersättare ledamot inte på det sättet,en utses utses
ingen för denersättare ledamoten.

När ledamöter och avgårersättare under valperioden

Riksdagsvalet

51 § Om ledamot avgår under valperioden skall den centralaen
valmyndigheten på anmälan riksdagens talman ledamot.utseav en ny
Till ledamot skall den enligt ordningen mellanutsesny ersättarnasom
enligt 46 § står i inträda. Kan någon ledamottur inteatt skallutsesny
mandatet obesatt under återstoden valperioden.vara av

52 § Om ledamot enligt 45 § andra stycket tidigare variten ny
för denersättare avgångna ledamoten skall ersättare enligtutsesen ny

45 Har mandatet flyttats från valkrets till skall deten en annan,
mandatet vid valet tilldelats denatt sistnämnda valkretsen.anses

Ersättare för ledamot i stället för ledamotutsettsen annan som en
avgått de övriga kandidaterär skulle ha varitsom förersättaresom

den avgångna ledamoten.

53 § Den centrala valmyndigheten skall på anmälan riksdagensav
talman med tillämpning 45 § möjligt två ersättare,utseav om nya om

antalet förersättare riksdagsledamot har minskat till hälftenen-
eller mindre hälften detän antal vid valet därförutsettsav som

harersättare till ordinarieatt ledamöter eller harutsetts avgått
orsak, ellerav annan

antalet inteersättare tillräckligtär för skallersättarestort att-
kunna inträda i ledamots ställe enligt föreskrifterna ien rege-
ringsformen och riksdagsordningen.

Val till landstingsfullmäktige

54 § Om ledamot avgår under valperioden skall länsstyrelsenen på
anmälan fullmäktiges ordförande ledamot. Tillav utse en ny ny
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ordningeninträda enligtden står iskallledamot attutses tursom
enligt 49mellan ersättarna

skallenligt 54 §till ledamotinte någon kanFinns det55 § utsessom
ledamot.sammanräkning ochlänsstyrelsen göra utse en nyen ny

tillämpas. Kanoch 49 §§skall 27-31, 39, 48sammanräkningenVid
underobesattskall mandatetinteledamotnågon utses varany

valperioden.återstoden av

avgåttellerordinarie ledamottillhar56 § Om ersättare utsetts somen
anmälanlänsstyrelsen påskallorsaknågonersättare avannanav

ytterliga-ochsammanräkningarordförandefullmäktiges göra utsenya
berörs.varje ledamotförersättare somre en

intenågontillämpas. Kanskall 48 § ersättaresammanräkningenVid
stycket ingenförsta ersättare.enligt utsesutses

kommunfullmäktigetillVal

påskall länsstyrelsenvalperiodenunderledamotAvgår57 § en
Tillledamot.ordförandefullmäktigesanmälan utse nyen nyav

enligt ordningeninträdastår idenskallledamot attturutses som
enligt 50mellan ersättarna

skallledamot enligt 57 §tillnågon kandet inte§ Finns58 utsessom
ledamot.ochsammanräkninglänsstyrelsen göra utse en nyen ny

tillämpas. Kan42, 44 och 50skall 32-34,sammanräkningenVid
underobesattskall mandatetledamot intenågon utses varany

valperioden.återstoden av

avgåttellerledamotordinariehar till§59 Om ersättare utsetts somen
pâ anmälanlänsstyrelsenorsak skallnågonersättare avannanav

ytterliga-ochsammanräkningarordförandefullmäktiges göra utsenya
fall antaletdeledamot berörs. I ersättareför varjeersättare somenre

det antaltill minstuppgåravgått,också efter det ersättareatt som
iledamotenendastskallfullmäktige bestämt ersättare utses omen ny

henne ellerförsaknafall skulle komma ersättare utsettsattannat som
honom.

intenågonKanskall § tillämpas. ersättaresammanräkningen 50Vid
ingenförsta stycketenligt ersättare.utsesutses
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Överklagande19 utfárdandekap. val och bevisav av om vem
valtssom

Överklagande

§ centrala valmyndighetens1 Den eller länsstyrelsens beslut fast-att
ställa utgången val eller sådan sammanräkning förett att utseav av en
efterträdare eller i 18 kap. och får19 20 §§ersättare, sägs över-som
klagas hos Valprövningsnämnden enligt bestämmelserna i kapitel.detta

får överklagaVem

får2 § beslut överklagasEtt av
den enligt röstlängden röstberättigad vid valet,som var-
den enligt beslut Skattemyndigheten i ärendeettsom av om-
rättelse röstlängd enligt kap. 10 § utesluten från7av var
rösträtt,
den efter anmälan enligt kap. 1 eller 9 § inte tagits7som upp-
i röstlängden, och

deltagitparti har i valet.ett som-

överklagarHur man

överklagasbeslut skall skriftligen.3 § Ett
myndighetSkrivelsen med överklagandet skall in till denges som

skall efterbeslutet. ha kommit dit inom tio dagar detmeddelat Den att
valet eller sammanräkningen avslutades.

kommit till Valprövnings-4 § Om skrivelsen med överklagandet
nämnden innan tiden för överklagande gått skall överklagandetut, tas

till prövning inte inlagan kommit till beslutsmyndighetenävenupp om
tid.i

kommggäller också skrivelsen med överklagandet tillDetta om
beslutsmyndigheten efter före utgångenvaldagen, det valetattmen av

fastställts.har
Vad i andra stycket gäller inte beslut utseendesägssom om av

efterträdare eller enligt 19 och 20 §§.18 kap.ersättare

§ Valprövningsnämnden skall skrivelse5 Det avgöraär som om en
överklagande kommit i tid.med har rättett
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Klagandens delrätt uppgifter.att av

6 § Den vill överklaga har hos denrätt myndighetattsom som
meddelat beslutet få utdrag protokoll eller handlinggenast ur annan

sammanräkningen.över

Kungörande

7 § Snarast möjligt efter tiden för överklagande gått skallatt ut
beslutsmyndigheten gång kungöra samtliga överklaganden ochen
skicka skrivelserna till Valprövningsnämnden. Om överklagandeett
gäller riksdagen, skall kungörelsen införas i Post- och Inrikes
Tidningar. Om överklagande gäller landstings- eller kommun-ett
fullmäktige, skall kungörelsen införas i ortstidning inom landstinget
respektive kommunen.

8 § kungörelseI enligt 7 § skall viss kort tid inom vilkenanges en
förklaring överklagandena skallöver ha kommit in till Valprövnings-
nämnden.

Beslutsmyndighetens yttrande

9 § Beslutsmyndigheten skall skyndsamt inkomma till Valprövnings-
nänmden med yttrande överklagandena.över Bestämmelserna i 27 och
28 §§ förvaltningslagen 1986:223 omprövning beslut skallom av
inte tillämpas.

Övriga bestämmelser överklagandeom

10 § Ett beslut vilket någon har till ledamot i landstings-utsettsgenom
eller kommunfullmäktige eller till gällerersättare beslutet haräven om
överklagats. någonOm till ledamot eller medersättareutsesannan
anledning överklagandet gäller det beslutet så det val eller densnartav
sammanräkning vilken ledamoten eller blivit utseddersättarengenom
har avslutats.

3 kap.I 11 § regeringsformen finns bestämmelser vad skerom som
beslut, vilket någonnär har till ledamot riksdagenett utsettsgenom av

eller till har överklagats.ersättare
Bestämmelserna inhibition i 29 § förvaltningslagen 1986:223om

gäller inte beslut i denna paragraf.sägssom
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Bevis

§ll För den blivit utsedd till ledamot riksdagen eller tillsom av
skall den centrala valmyndigheten utfärdaersättare bevisgenast om

detta. beviset skallI den centrala valmyndigheten ange
den blivit utsedd, ochnamnet som-

tid, parti och valkrets ledamoten eller blivitersättaren ut-som-
för.sedd
förEtt bevis skall dessutom innehålla uppgift denersättare ellerom

ordningende ledamöter hon eller han till för ochersättareutsettssom
mellan fleraersättarna, för ledamot.ersättare utsettsom samma

12 § bevisSom gäller utdrag protokoll eller handling frånur annan
sammanräkning vid vilken ledamoten eller blivit utsedd.ersättaren
Beviset skall skickas till den blivit utsedd Valprövnings-samtsom
nämnden och riksdagens talman.

§13 För den blivit utsedd till ledamot landstings- eller kom-som av
munfullmäktige eller till skall länsstyrelsenersättare utfärdagenast
bevis detta. beviset skallI länsstyrelsenom ange

på den blivit utsedd, ochnamnet som-
tid, parti och, i förekommande fall, valkrets ledamotensom-
blivit utsedd för.

14 § Som bevis gäller utdrag protokoll eller handling frånur annan
sammanräkning vid vilken ledamoten eller blivit utsedd.ersättaren
Beviset skall skickas till den blivit utsedd landstings-samtsom
respektive kommunfullmäktige.

Partier skall underrättas vissa beslutom

15 § Beslutsmyndigheten skall möjligt underrätta partiettom som
berörs beslut vilket sammanräkning enligt 18 kap. 19ettav genom en

fastställts.eller 20 § Beslutsmyndigheten får vilketavgöra sätt
partiet skall underrättas.

Valprövningsnämndens prövning

16 § När Valprövningsnämnden enligtärende denna lag skallavgör ett
närrmdens samtliga ledamöter närvarande. Undantag från dennavara
bestämmelse finns i 23

När nämnden överklagande beslut,prövar vilketett ettav genom
utgången ordinarie val till landstings- eller kommunfullmäktigeettav
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har fastställts, skall den ha sammansättning den hade vidsamma som
förtiden valet.

17 § Om Valprövningsnänmden i ärende enligt finnerl § någonett att
behöver höras vittne vid domstol, kan nämnden förordnasom att
vittnesförhör skall hållas vid allmän underrätt.

frågaI bevisupptagning enligt första stycket gäller 35 kap. 10om
och ll §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar. Ersättning till vittne
skall betalas allmänna medel. Kostnaden för detta skall stannaav
staten.

Statliga och kommunala myndigheter, Posten Aktiebolag och annan
anordnat särskild röstmottagning skall lämna Valprövningsnämn-som

den de upplysningar och yttranden den begär.som

18 § iHar den verksamhet för förberedande och genomförande val,av
för vilken myndighet förekommit avvikelse från föreskrivenen svarar,
ordning eller har någon hindrat röstningen, förvanskat avgivna röster
eller otillbörligen verkat vid valet något skall Valpröv-sätt,annat
ningsnänmden, det med fog kan vad förekommit harantas attom som
inverkat valutgången, vid prövning överklagande upphävaettav
valet i den omfattning behövs och förordna omval i valkrets.som om

rättelse åstadkommasKan förnyad sammanräkning ellergenom annan
sådan mindre ingripande åtgärd, skall nämnden dock i stället för att
förordna omval uppdra beslutsmyndigheten vidta sådanattom
rättelse.

19 § det vidHar sammanräkning i 18 kap. 19 eller 20 §§sägsen som
har förekommit avvikelse från föreskriven ordning och det inteär
osannolikt avvikelsen har inverkat utgångenatt av samman-
räkningen skall Valprövningsnämnden vid prövning över-ettav
klagande upphäva sammanräkningen och uppdra beslutsmyndigheten

vidta den rättelse behövs.att som

20 § Om visst beslut enligt lag inte får överklagas eller detett om
skall överklagas i särskild ordning, får omständigheten som avses
med beslutet inte åberopas vid överklagande i 18 ellerett som avses

§§.19
I 7 kap. finns13 § bestämmelser talan i samband med ettom

överklagande val skattemyndighets beslut rättelsemotav en om av en
röstlängd.
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När det anmälts för få ledamöter i landstings-att ellerutsetts
kommunfullmäktige enligt 18 kap. 18 §

21 § Om länsstyrelse har gjort anmälan enligt 18 kap. 18 § fören att
få ledamöter i landstings- eller kommunfullmäktige,utsetts skall
Valprövningsnänmden upphäva valet och besluta omval be-om
träffande samtliga ledamöter och ersättare.

Valprövningsnämndens granskning bevisav

22 § Valprövningsnämnden skall granska bevis för riksdagsledamöter
och för bevisetersättare blivitpröva utfärdat i enlighetatt medom
11 Granskningen skall avslutad dagen innan den riksdagsenastvara
till vilken valet skett samlas till riksmöte. Sådana bevis kommersom
in till Valprövningsnämnden medan riksmöte pågår skall granskas så

det kan ske. Berättelse granskningen skallsnart överlämnasgenastom
till riksdagens talman.

23 § Nämnden får uppdra ordföranden eller för ordföran-ersättaren
den på nämndens i ärenden enklarevägnar beskaffenhet granskaatt av
bevis för riksdagsledamot och för riksdagsledamotersättareen en som

under löpande valperiod med anledning riksdagsledamotutses attav en
avgått eller enligt 18 kap.ersättare 19 och 53 §§.utsetts

20 kap. Beräkningsgrunder

jämkade uddatalsmetodenDen

1 § Jämförelsetal enligt 18 kap. 22, 23, 27, 28 och 32 §§ skall
beräknas på följande Så länge partietsätt. inte tilldelats någotännu
mandat beräknas jämförelsetalet partiets röstetal i valkretsenattgenom
delas med 1,4. Därefter beräknas jämförelsetalet partietsattgenom

delasröstetal med det tal 1 högre det dubbla antaletär deänsom av
mandat redan har tilldelats partiet i valkretsen.som

Fördelningen uijämningsmandat och överskjutande mandatav

2 § Fördelning utjänmingsmandat enligt kap.18 23 § andra stycketav
och 29 § andra stycket skall på följandegöras sätt.

Av de utjänmingsmandat eller överskjutande mandat partiettsom
fåtthar tillförs det första den valkrets där partiet efter fördelningen av



82 Författningsförslag SOU 1994:30

fasta valkretsmandatende har jämförelsetal i övriga valkret-större än
Återstående utjämningsmandat tillförs efter den valkrets därett ettsar.

partiet för varje gång har jämförelsetal vid fortsatt till-störst en
lämpning den jämkade uddatalsmetoden enligt partietsl §av

iröstetal valkretsarna. I valkrets där partiet inte har fått något fasten
valkretsmandat skall dock jämförelsetalet vid tilldelningen det förstaav
utjämningsmandatet lika med partiets röstetal.vara

Fördelning överskjutande mandat enligt 18 kap. 24, 30 ochav
33 §§ med motsvarande tillämpning första stycket.görs av

Heltalsmetoden

3 § Ordningen mellan kandidatnanmen enligt 18 kap. 36, 40 och
inom varje parti skall fastställas43 §§ med tillämpning heltalsmeto-av

den särskilda uträkningar följande sätt.genom
varje uträkning gällerVid valsedel endast för ett nanm.

Vid den första uträkningen gäller valsedel för det stårnamn som
först sedeln. Valsedlar med första bildarsamma namn en grupp.
Varje röstetal räknas fram. likaRöstetalet med det antalärgrupps

ingår ivalsedlar Samma tal också jämförelsetal förärsom gruppen.
står förstdet Valsedlar. Detnanm som gruppens namn vars

jämförelsetal får den första i ordningen.platsenär störst
Vid varje följande uträkning valsedel för stårgäller det namn som

först på sedeln, varvid från ibortses redan fått platsnamn som
ordningen. Den eller de vilkas valsedlar vid närmastgrupper,

uträkningföregående gällde för det fick plats i ordningen,nanm som
upplöses och ordnas i så Valsedlar vid denattgrupper,nya som
pågående uträkningen gäller för och bildarett samma namn en grupp.
Övriga befintliga behålls däremot oförändrade. varjeFörgrupper
nybildad räknas röstetalet fram. Röstetalet lika med det antalärgrupp

ingår ivalsedlar För samtliga deltar isom gruppen. namn, som
uträkningen, beräknas röstetal jämförelsetal.och

Röstetalet för lika med röstetalet för den eller detärett nanm grupp
sammanlagda röstetalet för de vilkas valsedlar gäller förgrupper

Jämförelsetalet för lika med dess interöstetal,ärnamnet. ett namn om
valsedlar gäller för deltagit i besättandet förutnamnetgrupp av som av

utdelad plats. Om detta fallet, får jämförelsetalär namnetsman genom
dess röstetal delas med det tal delden tagitatt motsvararsom gruppen

i besättandet plats eller platser utdelats gruppens platstal,av som
ökat med eller, flera valsedlar, gäller förom grupper av som

deltagit i besättandet förut utdelad plats, med dessanamnet, av
sammanlagda platstal, ökat förmed Platstaletgruppers en grupp

beräknas sålunda röstetal delas med det jämförel-störstaatt gruppens
setalet vid uträkningen före bildande. Bråktal,närmast gruppens som
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uppkommer vid delning, beräknas med tvâ decimaler. Den sista
decimalsiffran får inte höjas.

Det jämförelsetal fårär störst, platsnästa i ordningen.namn, vars

Särskild ordning för och förersättareatt avvecklingutse dubbelvalav

4 § Den särskilda ersättarordningen enligt 18 kap. 46 och 49 §§ skall
på följandegöras sätt.

Ersättare skall på grundval de valsedlarutses gällde förav som
det fick platsnär i ordningennamnet, enligt 3 Vid denna uträkning

gäller varje valsedel hel Med iakttaganderöst. påsom att namnetav
den redan fått plats i den särskilda ordningensom obefint-anses som
ligt skall röstvärdet tillgodoräknas det står främst på sedeln.namn som
Den får högsta röstetalet får plats i den särskilda ordningen.som

Andra stycket skall tillämpas också vid dubbelvalsavveckling enligt
18 kap. 44

Ersättare enligt 18 kap. 45 § andra stycket

§5 Då skallersättare enligt 18 kap. 45 § andrautses stycket skall den
kandidat inom valkretsen enligt 18 kap. 36 § står i få nästasom tur att
mandat för partiet till för ledamoten.ersättareutses Saknas sådanen
kandidat på partiets valsedlar, skall den centrala valmyndigheten med
tillämpning 2 § bestämma valkrets, där partiet deltar iav en annan
fördelningen fasta valkretsmandat, från vilken skallersättarenav utses.
Till denersättare där står iutses närmast få mandat förtur attsom
partiet.

Ersättare för kommunfullmäktige

6 § Ersättare enligt 18 kap. 50 § på följande sätt.utses
För varje ledamot görs sammanräkning inom det parti, för vilketen

hon eller han har blivit vald. Vid varje sammanräkning hänsyntas
endast till de valsedlar ledamotens och påupptar grundsom namn som
härav gällde för detta det fick platsnär i ordning. Varjenamn,
valsedel gäller hel Med iakttaganderöst.som att namnetav en
kandidat valet blivit utsedd till ledamot skallsom genom anses som
obefintligt tillgodoräknas röstvärdet det står främst pånamn som
sedeln. Den får högsta röstetalet utsedd tillär för densom ersättare
ledamot sammanräkningen Får flera kandidater likasom röstetalavser.
skall lotten avgöra skall ha företräde.vem som

Om det antal ersättare har enligt andra stycketutsetts mindreärsom
detän antal kommunfullmäktige har bestämt enligt 5 kap.som 4 §

andra stycket kommunallagen 1991:900 och harersättaresamma
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för eller flera ledamöter, ytterligare sammanräkninggörsutsetts tre en
för och dessa ledamöter. Därvid skall påäven narnnetvar en av en
kandidat blivit till förvalet utsedd den ledamotersättaregenomsom

sammanräkningen obefmtligt. övrigtI görssom avser anses som
i andra stycket.sätt som anges

fortfarandeOm antalet mindre det antal kom-ersättare är än som
munfullmäktige har bestämt enligt kap. 4 § andra stycket kommunal-5
lagen och har för fem fleraeller ledamöter,ersättare utsettssamma

ytterligare sammanräkning för och dessa ledamöter.görs en var en av
Därefter på motsvarande successivt ytterligaregörs sätt samman-

för sjuräkningar för de ledamöter vilkas har ellerersättare utsetts
flera nio eller flera ledamöter, och så vidare, så längeledamöter,

kommunfullmäktigeantalet mindre det antal harersättare är än som
bestämt.

enligt visar sig det för7 § Om det sedan 6 §ersättare utsetts att
eller ledamöter i parti har fått eller två mandatledamot ett ettsom

sammanräkningendast skall ytterligare göras.ersättareutsetts en en
fall partiet fått två sammanräkningen förI det har mandat skall göras

ledamot har jämförelsetal.den störstsom

träder i kraft den då vallagen 1972:620Denna lag
,

skall upphöra gälla.att
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2 Förslag till

Lag ändring i folkomröstningslagenom

1979:369

Härigenom föreskrivs i fråga folkomröstningslagen 1979:369 attom
§§,2-6 8 10-12 §§, 16 § och § skall ha följande17 lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2§

Central valmyndighet Central valmyndighetsom avses som avses
kap.i 1 2 § vallagen 1972:620 i kap.1 12 § vallagen 1994:00
också central myndighet för ocksåär central myndighet förär

folkomröstning. folkomröstning.

3§

folkomröstningFör riket inde- folkomröstningFör riketär inde-är
lat i ornröstningsdistrikt. Del lat i ornröstningsdistrikt. Delav av
kommun vid val enligt val- kommun vid val enligt val-som som
lagen 1972:620 bildar valdi- lagen 1994:00 bildar valdi-ett ett
strikt omröstningsdist- striktutgör omröstningsdist-utgörett ett
rikt. rikt.

4§

folkomröstningsFör genomföran- folkomröstningsFör genomföran-
de inom varje kommun de inom varje kommunsvarar svarar
valnänmd i 3 kap. valnämnd i kap.1som avses som avses
vallagen 1972:620. 14 § vallagen 1994:00.

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

enligt 3 kap. 4 § vallagen enligt 4 kap. 6 § vallagenutsetts utsetts
också ornröstningsförrättare. också omröstningsförrättare.som som
Inför folkomröstning Inför folkomröstningutserannan utserarman
Valnämnden för varje Valnämnden för varjeom- om-
röstningsdistrikt minst fyra röstningsdistrikt minst fyraperso- perso-

vid omröstningen tjänst- vid omröstningen tjänst-att attner ner
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

omröstningsförrättare igöra omröstningsförrättare igörasom som
distriktet. Vad i 3 kap. distriktet. Vad i kap.4som som
vallagen föreskrivs valför- vallagen föreskrivs valför-om om

tillämpas beträffande tillämpas beträffanderättare rättare
särskilt utsedd omröstningsför- särskilt utsedd omröstningsför-
rättare. rättare.

5§

vid folkomröstningRösträtt tillkommer den röstberättigad vidärsom
tillval riksdagen.

Frågan huruvida enligt Frågan huruvida enligtrösträtt rösträtt
första stycket föreligger första stycket föreliggeravgörs avgörs

grundval före grundval föreomröst- omröst-av en enav
ningen upprättad röstlängd. All- ningen upprättad röstlängd. Om

och särskild röstlängd enligt inte omröstningen hålls samtidigtmän
vallagen4 kap. 1972:620 län- med val enligt vallagenannat

der till efterrättelse. Bestämmel- 1994:00 skall röstlängd för om-
i 4kap. 16 och 18 röstningen med tillämp-upprättasserna

lag talan beslut 7kap.ning 1-4 §§, 9 10 §motsamma om av
rättelse röstlängd i och 12 § vallagen 1994:00. Be-om av sam-

band med besvär val skall stämmelserna i 7kap. 13 §över sam-
gälla i fråga besvär lag talan beslutäven över motom ma om om
folkomröstning. rättelse röstlängd i sambandav

När omröstning med besvär val skall gällaäger överrum,
frågaskall särskild röstlängd i besväräven övervara om

tillgänglig folkomröstning.i omröstningslokalen
för det distrikt kap.i 4som avses
20 § vallagen.

6§2

folkomröstning skall för- folkomröstningNär skall för-Nären en
skall, i den mån den skall, i den mån denrättas, rättas,cent- cent-

valmyndighetenrala inte bestäm- rala valmyndigheten inte bestäm-

1 Senaste lydelse 1993:1401.

2 lydelse 1988:164.Senaste
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

för ochannat, för ochmer annat,var en som mer var en som
enligt gällande röstlängd enligt denär röst- röstlängd som upp-
berättigad vid omröstningen för omröstningenrättats är röst-upp-

röstkorträttas med uppgifter berättigad vidett omröstningen upp-
den röstberättigade. Röst- röstkort medrättas uppgifterom ett

kortet skall dessutom innehålla den röstberättigade. Röst-om
uppgifter omröstningen till kortet skall dessutom innehållaom
ledning för den röstberättigade. uppgifter omröstningen tillom

folkomröstningFör och val till ledning för den röstberättigade.
riksdagen samti-äger För folkomröstning och val tillsom rum
digt upprättas riksdagenröst- samti-gemensamt ägersom rum
kort. I fråga röstkort tilläm- digt upprättas röst-om gemensamt

i övrigt kap.7 1 § andra kort. I fråga röstkort tilläm-sty-pas om
cket, 2 § första och tredje stycke- i övrigt kap.7 5 och 8pas

3 § vallagen 1972:620. vallagen 1994:00.samt Röstkortenna
Röstkorten skall sändas till de skall sändas till de röstberättigade
röstberättigade 30 dagar 30 dagar eller,senast senast om om-
eller, omröstningen röstningenäger i sambandägerom rum rum
i samband med val till rik- med val till riksdagenextra ellerextra
sdagen eller den inte omfattar den inte omfattar hela riket,om om
hela riket, 16 dagar före 16 dagar före valdagen.senast senast
valdagen.

Centrala valmyndigheten bör lämpligt sprida kännedomsätt
bland allmänheten tid och för röstningsätt och de bestäm-om om
melser i övrigt gäller för folkomröstningen. Myndigheten börsom
vidare inför folkomröstning i grundlagsfråga på lämpligt spridasätt
kännedom bland allmänheten lydelsen det förslagom av som om-
röstningen avser.

8§

Statsverket för kostnaderna för framställning det antalsvarar av
röstsedlar behövs.som

I lokal där omröstning skalläger de röstande ha tillgång tillrum
röstsedlar för varje förslag föremål för folkomröstningär ochsom

2. blanka röstsedlar.
frågaI röstkuvert till- frågaI röstkuvert till-om om

lämpas bestämmelserna i 8 kap. 8 lämpas bestämmelserna i 8 kap.
och 9 §§ vallagen 1972:620 1 § andra stycket, 2 och 3 §§om
valkuvert. vallagen 1994:00 valkuvert.om
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10

för för folk-Röstning sker dagen folk- Röstning sker dagen
omröstningen i omröstningen i omröst-omröst-
ningslokalen för det omröstnings- ningslokalen för det omröstnings-

distrikt där den röstandedistrikt där den röstande ärär upp- upp-
Röstberättigad,i röstlängd. Röstberättigad, i röstlängd.tagentagen

vistelsepå grund vistelse grundutom utomsom avsom av
inom riket eller inomriket eller ortortannan annan

sigfinner sig riket eller skäl finnerriket eller skäl annatannat avav
tidförhindrad tid förhindrad påröstarösta attatt varavara

fårfår och platsoch plats röstarösta sagts,sagts, somsom nu nu
på Aktiebolags postkontorpå Aktiebolags postkontor PostenPosten

riket, hos svensk utlands- pá särskiltinom inom riket, röst-ett
mottagningsställe landetmyndighet eller på svenskt fartyg inom

utlandsmyndig-fart. eller hos svenski utrikes
omröstningar het.Om flera äger

omröstningarden flerasamtidigt, skall Om ägersomrum
samtidigt, skall denpostkontor, hos utlands-röstar somrum

eller på fartyg vid postkontor, påmyndighet sär-röstarett ett
tillfälle sin röstmottagningsställe inomoch skiltutövasamma

utlandsmyndigheti samtliga omröstningar landet eller hosrösträtt
tillfällevill deltaga Om vid ochhan utövaettom- sammasom

i samband med i samtligaröstning sin omröst-äger rösträttrum
skall röstande han vill deltaga Omval till riksdagen, ningar som

har angivits, önskar omröstning i sambandägersom rumsom nu
omröstningen och i skalldelta både i med val till riksdagen, röst-
sin i folkom- har angivits,valet, anderöst somavge som nu

röstningen samtidigt han delta både i omröstningenönskarrös-som
folk-valet, sin ii valet. och i rösttar avge

fråga röstningen och omröstningen samtidigt hanI om om som
behandlingen i valet.den vidare röster röstarav

avgivits postkontor, fråga röstningen ochhar Isom om om
vidare behandlingenutlandsmyndighet eller på denhos rösterav

avgivits på postkontor,fartyg tillämpas i övrigt bestäm- harsom
melserna ordinarie val till pa särskilt röstmottagnings-ettom

landet eller hosriksdagen i kap. vallagen ställe inom8-12 ut-
övrigtlandsmyndighet tillämpas i1972:620. Om folkomröstning

ordinarie valbestämmelsernai samband medäger extra omrum

3 Senaste lydelse 1993:1696.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

val till riksdagen eller den till riksdagen i 11-14 kap. valla-om
inte omfattar hela riket, tillämpas 1994:00. Om folk-gen
i stället bestämmelserna omröstning i sambandextra ägerom rum
val i 8-12 kap. vallagen. med val till riksdagen ellerextra

den inte omfattar hela riket,om
tillämpas i stället bestämmelserna

val i 11-14 kap. val-extraom
lagen.

1l§

Rösterna räknas preliminärt i omröstningslokal och hos valnänmd.
Därvid tilllämpas bestärnrnel- Därvid tilllämpas bestämmel-

i kap.13 vallagen 1972: i 16 och 17 kap. vallagenserna serna
620. Har omröstning förrättats 1994: 00. Har omröstning för-
samtidigt med val till riksdagen, samtidigt medrättats val till riks-
sker den preliminära rösträk- dagen, sker granskningen av
ningen för förtidsrösteromröst- enligt 15 kap. 7-13gemensamt
ningen och valet såvitt gäller §§ och 17 kap. 3-7 §§ gemen-
åtgärder kap.i 13 för omröstningen och valet.samtsom avses
3-5 nämnda lag.

Vid räkningen ordnas röstsedlarna i efter meningsyttring.grupper
Blanka röstsedlar bildar Antalet röstsedlar inom varjeen grupp. grupp
räknas och antalet antecknas i protokollet. Röstsedlama läggs därefter
gruppvis in i särskilda omslag. På omslagen antecknas vilken grupp
röstsedlar omslaget innehåller och röstsedlarnas antal.

Vid rösträkning hos valnämnd används för varje omröstningen urna
föroch varje område bildar valkrets vid val kommun-som en av

fullmäktige.

12§

Rösterna räknas slutligt läns- Rösterna räknas slutligt läns-av av
styrelsen. Rösterna skall därvid styrelsen. Rösterna skall därvid
redovisas särskilt för varje redovisas särskilt för varjeom- om-
råde bildar valkrets vid råde bildar valkrets vidsom en som en
val kommunfullmäktige. Vid val kommunfullmäktige. Vidav av
rösträkningen tillämpas 14 kap. 1 rösträkningen skall 18 kap. 1 §
och 2 §§ 3 § tredje stycket och 3-9 vallagensamt 1994:00
vallagen 1972:620. gälla i tillämpliga delar.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

16

Talan beslut, varigenommot centrala valmyndigheten fastställt ut-.
gången folkomröstning, förs hos valprövningsnämndenav genom
besvär.

Besvären prövas valpröv- Besvären prövas valpröv-av av
ningsnämnden i den ningsnänmden i densamman- samman-
sättning denna hade vid tiden för sättning denna hade vid tiden för
omröstningen. I fråga sådan omröstningen. I fråga sådanom om
talan tillämpas i övrigt bestäm- talan tillämpas i övrigt bestäm-
melserna i 15 kap. 4 § tredje och melserna i 1 kap. 16 19 kap.
färde styckena vallagen 1972: 3 4 § första och andra stycke-
620 besvär riks- 5-8 vallagenom 1994:00som avser na,
dagen 6 och 9 §§samt vad överklaganden riks-samma avser av
kapitel. dagsval 16 § första stycketsamt

Talan får föras den och 17 § kapitel.av som en- samma
ligt röstlängd röstberättigad Talan får föras denvar av som en-
vid folkomröstningen den ligt röstlängdsamt röstberättigadav var

enligt beslut i vid4 folkomröstningensägssom densom samt av
kap. 4 och 16 §§ vallagen 1972: enligt beslut isägs 7som som
620 utesluten från kap. 10rösträtt. § vallagen 1994:00var var
Talan får också föras parti utesluten frånett rösträtt. Talan fårav
eller kampanjkommitté också föras partien ellerettsom av en
har verkat för något de förslag kampanjkommitté har verkatav som

omröstningen har gällt. för något desom förslagav som
omröstningen har gällt.

17

Har i den verksamhet för förberedande och genomförande folk-av
omröstning, för vilken myndighet förekommit avvikelse frånsvarar,
föreskriven ordning eller har någon hindrat omröstningen, förvanskat
avgivna ellerröster otillbörligen verkat vid omröstningen på något

skallsätt, valprövningsnänmden,annat det med fog kan antasom att
vad har förekommit har inverkat utgångensom omröstningen,av

Senaste lydelse 1993: 1401.

5Senastelydelse 1993:1401.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

vid prövning besvär omröstningenöver upphäva denna i denav
omfattning behövs och förordna omröstning beträffandesom om ny ett
eller flera områden bildar valkrets vid val kommunfullmäktigesom av
eller, rättelse kan åstadkommas förnyad rösträkning,om genom
uppdra centrala valmyndigheten vidta sådan rättelse.att För-
ordnande omröstning får dock, såvitt gäller rådgivande folkom-om ny
röstning, meddelas endast vad förekommit kan ha lett tillom som att
resultatet folkomröstningen har blivit missvisande med hänsyn tillav
omröstningens ändamål.

Om enligt bestämmelse i lag talan visst beslut inte får förasmot
eller skall föras i särskild ordning, får omständighet medsom avses
beslutet inte åberopas vid besvär i denna paragraf.som avses

Av §5 andra stycket följer Av 5 § andra stycket följeratt att
bestämmelserna i 4 kap. 6 § och bestämmelserna i 7 kap. 13§
18 §första stycket vallagen 1972 vallagen 1994:00 talan iom
.-620 talan i samband med samband med besvär valöverom
besvär valöver skatte- skattemyndighetsmot beslutmoten en
myndighets respektive centrala rättelse röstlängd skallom av
valmyndighetens beslut tillämpasrättel- i fråga besvär överom om

röstlängd skall tillämpas folkomröstning.ise av
fråga besvär folkom-överom
röstning.

Denna lag träder i kraft den
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3 Förslag till

Lag ändring i kommunallagen 1991:900om

Härigenom föreskrivs i fråga kommunallagen 1991:900 5attom
kap. 16 och 34 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.5
2 §

Vid tillämpningen 1 § skall Vid tillämpningen 1 § skallav av
den har upptagits i gällande den har upptagits i röstlängdsom som
röstlängd röstberätti- vid det ordinarie valet tillsenasteanses som
gad. fullmäktige röstberätti-anses som

gad.

4§

ledamöternaFör i fullmäktige För ledamöterna i fullmäktige
skall det finnas Före- skall finnasersättare. ersättare.
skrifter antalet finns kommunersättare I bestämmer kom-om en
i vallagen 1972:620. munfullmäktige det antal ersätta-

skall ligga till grund förre som
tillämpningen bestämmelsernaav
i 18 kap. 50 § vallagen 1994:
00. Antalet skall vissutgöra en
andel, dock högst hälften detav
antal platser varje färpartisom
i kommunen. Om det därvid upp-
kommer brutet tal skall dettaett
avrundas till högre helanärmast
tal. Beslutet skall fattas före den
1 april valâret. Länsstyrelsen
skall underrättas kom-genast om
munfullmäktiges beslut.

Föreskrifter för ersätta-att utse
i fullmäktige finns i vallagen.re



94 Författningsförslag SOU 1994:30

5§

Ledamöterna och iersättarna fullmäktige skall väljas för år räknattre
från och med l valâret.nov.

Om valprövningsnämnden har Om valprövningsnämnden har
beslutat omval enligt 15 kap. beslutatom omval enligt 19 kap.om
7 § tredje stycket vallagen 1972- 18 § vallagen 0994:00, skall
:620, skall dock mandattiden dock mandattiden förlängas till
förlängas till dess omvalet har dess omvalet har avslutats.
avslutats.

I Stockholms kommun räknas mandattiden från och med 15 okt.
valâret.

16§

kommunfullmäktigeI har frånersättare valkrets ledamotensamma som
företräde till tjänstgöring.

Närmare föreskrifter före- Om samtliga förom ersättare en
trädesordningen finns i vallagen ledamot i kommunfullmäktige är
1972:620. förhindrade inställa sig elleratt

vidare delta iatt ett samman-
träde, skall i ledamotens ställe
den inträdaersättare enligtsom
den bestämda ordningen står i

tjänstgöra för dentur ledamotatt
har fått den första platsensom

för partiet i valkretsen. Om en
sådan ersättare inte kan tjänst-

skallgöra, den inträdaersättare
står i tjänstgöra förtursom att

den ledamot har fått densom
andra platsen för partiet i val-
kretsen och så vidare efter sam-

grund.ma
Om partiets samtliga ersättare

i valkretsen förhindradeär in-att
ställa sig eller vidare delta iatt

sammanträde, inträderett ersät-
har förtare partiet iutsettssom

valkrets efter den grundannan
har Därvid harsom sagts.nyss

den företrädeersättare harsom
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

valkrets där partietsdeniutsetts
röstetal högst.är

34§

ärendeberedningeniledfår besluta detFullmäktige ettettatt avsom
frånsynpunkterinhämtasskallskall handläggafullmäktigesom

landstinget.elleri kommunenmedlemmar
opinionsundersökning ellerfolkomröstning,kan skeDetta genom
valnärrmden i kommunenfârförfarande. Därvidliknandenågot

det.inte hindrasi övrigtverksamhetnänmdensanlitas, avom
synpunkter inhämtasSkall

får full-omröstningengenom
meddet,beslutamäktige att

kap. vallagen7tillämpning av
framställasskall0994:00,

röstkort förochröstlängd om-
röstningen.
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4 Förslag till
Lag brevröstning i vissa fallom

Härigenom föreskrivs följande.

Vem får brevrösta

l § Vid 1997 års ordinarie val till riksdagen och landstings- och
kommunfullmäktige vid val till riksdagensamt och folkom-extra
röstning hålls före 2000 ârs motsvarande val får röstberättigadesom

vistas i Schweiz eller ombord svenskt fartyg i utrikessom fartett
brevrösta enligt bestämmelserna i denna lag.

Vid brevröstning skall bestämmelserna i vallagen l994:00
tillämpas inte följer denna lag.annatom av

Hur går brevröstning till

2 § Den vill brevrösta skallsom
föra varje val själv lägga in valsedel i valkuvert,etten

b i närvaro tvâ vittnen lägga de valkuvert gjorts i ordningav som
i ytterkuvert för brevröst,ett

klistrac igen ytterkuvertet,
d försäkra på heder och valkuvert och ytterkuvertsamvete att
gjorts i ordning på detta ochsätt de gjorts i ordning i Schweizatt
respektive ombord fartyg i utrikes fart,ett

skrivae sitt och sitt ytterkuvertet förnamn personnummer
brevröst, och
f intyga valkuvert inte gjorts i ordningatt tidigare vadän sägssom
i 7

3 § När ytterkuvertet för brevröst gjorts i ordning på det sätt sägssom
i 2 § skall vittnena på ytterkuvertet

skriftligena intyga väljaren själv har skrivit underatt försäkran
och de inte känner till någotatt innehållet igör försäkranattsom
inte riktigt, ochär
b skriva sina adresser.

4 § Ett vittne skall ha fyllt år.18 Väljarens make eller barn eller
makens barn får inte vittne, inte heller väljarens sambo ellervara
sambos barn får vittne.vara

4 l4-0360
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skallHur brevrösten skickas

5 § När ytterkuvertet gjorts i ordning det isätt 2 ochsägssom
3 §§ skall väljaren

lägga ytterkuverteta i omslagskuvert för brevröst,ett
b klistra igen detta kuvert,

skriva sittc och sitt omslagskuvertet, ochnamn personnummer
d skicka omslagskuvertet med postbefordran till den centrala
valmyndigheten.

6 § Om omslagskuvert i ordning ombordgörs fartyg skallett ett
fartygets befälhavare, eller någon befälhavaren utser,som

fartygetsa stämpla på omslagskuvertet,namn
b skriva datum, och
c intyga kuvertet gjorts i ordning ombord fartyget ochatt att
fartyget går i utrikes fart.

När får brevrösten i ordninggöras

7 § Vid ordinarie val eller omval till riksdagen, ordinarie val till
kommun- och landstingsfullmäktige och vid folkomröstning får etten
ytterkuvert för brevröst från Schweiz i ordning tidigast 24 dagargöras
före valdagen och dagen före valdagen. Vid dessa val fårsenast ett
ytterkuvert för brevröst från fartyg i ordning tidigastgöras 55ett
dagar före valdagen och dagen före valdagen.senast

Vid val till riksdagen och vid folkomröstning hållsextra som
samtidigt med sådana val får ytterkuvert från väljare i Schweizett en

i ordning tidigast 20 dagargöras före valdagen och från väljareen
ombord fartyg tidigast 30 dagar före valdagen.ett

8 § Ett omslagskuvert skall avgivet den dag då det är poststäm-anses
plat, eller det har gjorts i ordning ombord fartyg, det datumettom

i 6sägssom

9 § Omslagskuvert för brevröst skall skickas med i så god tidpost att
det kan beräknas den centrala valmyndigheten till handavara senast
dagen efter valdagen.

10 § Den centrala valmyndigheten skall allt eftersom omslagskuverten
kommer från Schweiz eller från fartyg i utrikes fart fortlöpandeett
anteckna hur många omslagskuvert kommer till myndighetensom
och därefter skicka kuverten till Valnämnden i den kommun där
väljaren finns i röstlängden.
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Den centrala Valnämnden skall behålla omslagskuvert kommersom
till myndigheten så de inte kan hossent att Valnämnden före denvara
tidpunkt isägs 17 kap. 10 § vallagen. Dettasom gäller också om-
slagskuvert lämnats väljare inte finns isom röstlängdenav en som
eller det inte möjligtär utreda väljaren finnsom att i röstlängdvar
därför saknasatt eller ofullständigt.är Omslagskuvertpersonnummer

den centrala valmyndigheten har behållitsom skall förvaras på ett
säkert undersätt valperioden.

Vad skall Valnämnden medgöra omslagskuverten

11 § När det kommer omslagskuvert för brevröstett från den centrala
valmyndigheten till Valnärrmden skall nämnden anteckna detta i ett
särskilt protokoll.

Valnämnden skall förvara omslagskuverten säkert framett sätt
till valnämndens sammanträde för preliminär rösträkning enligt 17
kap. vallagen 1994:O0.

12 § Valnämnden skall granska omslagskuverten och deras innehåll
vid Valnärrmdens sammanträde för preliminär rösträkning enligt 17
kap. vallagen 1994:OO.

Efter Valnärrmden gjort detatt i 17 kap.sägs 3-7 vallagensom
skall nämnden granska omslagskuverten för brevröst. Vid denna
granskning skall nämnden

Räkna antalet omslagskuvert och anteckna antalet i protokollet.
2. Granska omslagskuverten. Vid denna granskning skall Valnämn-
den kontrollera omslagskuvertatt

intea har blivit öppnat efter det klistrats igen,att
b har skickats med från Schweiz eller frånpost fartyg i utrikesett
fart,

intec har dagen föreavgetts än valdagen.senare
Öppna de omslagskuvert uppfyller kraven undersom ta ut

ytterkuvertet och kontrollera Väljarnaatt
a röstberättigadeär i kommunen,
b inte har iröstat vallokalen under valdagen,

intec har lämnat fönsterkuvertett i 8 kap.sägs 3 § tredjesom
stycket vallagen, och
d inte har lämnat fler än ytterkuvert för brevröst.ett

13 § Uppfylls kraven ställs i 12 § skall Valnämnden fortsättasom att
granska ytterkuvert och kontrollera det igenklistrat.äratt

Om ytterkuvertet igenklistratär skall Valnämnden vid sin fortsatta
granskning kontrollera väljarenatt
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påa ytterkuvertet skriftligen försäkrat på heder och samvete att
väljaren själv gjort i ordning valkuvert och lagt det i ytterkuvertet
i två vittnen ochnärvaro kuverten gjorts i ordning i Schweizattav
respektive ombord på fartyg i utrikes fart,ett
b skrivit sitt och sitt på kuvertet, ochnamn personnummer

intygatc valkuvert inte gjorts i ordning tidigareatt vadän som
i 7sägs

Valnämnden skall också kontrollera tvâ vittnen på ytterkuvertetatt
skriftligen intygat att

a väljaren själv lagt valkuvert i ytterkuvertet och klistrat igen det,
b väljaren själv har skrivit under försäkran på ytterkuvertet,en
c ytterkuvertet gjorts i ordning i Schweiz respektive ombord på ett
fartyg i utrikes fart, och
d ytterkuvertet inte gjorts i ordning tidigare vad i 7än sägssom

14 § Uppfylls kraven i 13 § skall Valnämnden ytterkuvertetöppna och
kontrollera att

a det innehåller valkuvert,
b väljarna bara gjort i ordning valkuvert för varje slag valett av

de röstberättigadeärsom
det inte finnsc någon obehörig märkning något valkuvert, och

d valkuvert uppenbart innehåller valsedel.en

15 § Vid granskningen enligt 12-14 skall valnänmden
läggaa de valkuvert uppfyllt kraven i 12-14 i§§ valurnan försom

den valkrets och för det val valsedeln gäller,som
b markera i röstlängden för det val valsedeln gäller attsom
väljaren röstat,

läggac de omslagskuvert inte uppfyllt kraven i 12 § 2 i ettsom
särskilt omslag,
d lägga tillbaka ytterkuvert eller valkuvert inte uppfyllt kravensom
i 12 § 3 och i 13 och 14 §§ i sina omslagskuvert efter valkuvertatt
lagts tillbaka i sitt ytterkuvert och lägga omslagskuverten i ett
särskilt omslag,
e anteckna valkretsens och kommunens och hur månganamn
omslagskuvert omslaget innehåller varje särskilt omslag, och
d försegla det särskilda omslaget.

16 § De valsedlar lämnats i ytterkuvert för brevröst skall räknassom
tillsammans med de valsedlar i 17 kap.sägs 9 § vallagensom
l994z00.
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§17 Vad i 1-16 §§sägs skall vid val till riksdagen ochsom extra
folkomröstning hålls mellan års1997 och 2000 års ordinarie valsom
gälla också röstberättigade vistas i Förbundsrepubliken Tyskland.som

Denna lag träder i kraft den januari1 1997 och gäller till utgången av
âr 2000.
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5 Förslag till

Lag ändring i lagen 1972:704 kyrkofull-om om

mäktigval, m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1972:704 kyrkofullmäk-om om
m.m.tigval, 5 7 8 13att 15 17 18 20 21

28 30 34-39 §§, 41 42 43 § och 49-51 §§, samt att
rubriken före 36 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5§

Varje församling bildar valdistrikt.ett
Ingår delar församling i olika valdistrikt vid val till riksdagen,av

skall varje del bilda valdistrikt vid val kyrkofullmäktige.eget av
Länsstyrelsen får dock förordna sådana delar församlingatt av
tillsammans skall valdistrikt.utgöra Innan beslutett härom meddelas,
skall församlingen och Valnämnden beredas tillfälle sig.att yttra

I fråga beslut i I fråga beslutom isom avses om som avses
andra stycket 3 kap.äger 3 § andra stycket 4kap.äger 4 §0ch
jjärde stycket och 6 första§ 8 § första stycket vallagen 1994:
stycket vallagen 1972:620 00 motsvarande tillämpning.mot-
svarande tillämpning.

7§

Bestämmelserna valförrättare Bestämmelserna valförrättareom om
i 3 kap. 4 och 5 6§ i 4 kap. 6 och 7§§samt 8§samt
andra stycket vallagen 1972: andra stycket vallagen 199400
620 äger motsvarande tillämp- äger motsvarande tillämpning vid
ning vid val kyrkofullmäktige. val kyrkofullmäktige.av av

Lagen omtryckt 1991:96.
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8§2

Vid upprättandet allmän Vid upprättandet röstlängdröst-av av
längd skall vad skall vadutöver isägs utöver 7sägssom som
i 4 kap. vallagen 1972: 620 kap. vallagen 0994:00 följande
följande särskilda bestämmelser särskilda bestämmelser iakttagas.
iakttagas. denFör den 1 augustisom

den den juliFör l enligt enligt Svenska kyrkans medlems-som
skattemyndighetens personband register inte medlem kyr-är av

medleminte Svenska kyr- kan eller enligt detär centralaav som
kan eller enligt personbandet aviseringsregistret tillhör icketer-som
tillhör icketerritoriell församling ritoriell församling anteck-görs

anteckning i röstlängden ning i röstlängden detta för-görs om om
detta förhållande. hållande.

Omfattar valdistrikt, i vallagen, två eller flera för-som avses
samlingar eller distrikt eller delar församlingar eller distrikt vid valav

kyrkofullmäktige, skall särskild del röstlängden uppläggas förav av
församlingvarje eller kyrkligt valdistrikt eller del därav. Om det

behövs med anledning beslutad församlingsindelningen,ändring iav
skall särskild del röstlängden uppläggas för områdedetav av
församlingen indelningsändringensom avser.

det någon gjorts det någonHar Har gjortsom en om en
enligtanteckning andra stycket anteckning enligt andra stycket

och har begäran rättelse inte och har begäran rättelse inteom om
framställts på det i framställts på det isätt sägs sätt sägssom som

första4 kap. 4 § stycket vallagen, kap. första7 10 § stycket valla-
skall Skattemyndigheten besluta skall Skattemyndighetengen,

rättelse i röstlängden, det besluta rättelse i röstlängden,om om om
uppenbart anteckningen det uppenbart anteck-är är äratt attom

felaktig. sådan ansökanEn skall ningen felaktig. sådanEnär an-
ha gjorts hos Skattemyndigheten sökan skall ha gjorts hos skatte-

den 1 oktober det år då myndigheten den oktober1senast senast
röstlängden upprättades. fråga år dåI det röstlängden upprättades.

sådan ansökan och beslut fråga sådanI ansökan ochom en om en
anledningmed därav kap. beslut med anledning därav4äger äger

4 § vallagen motsvarande tillämp- 7 kap. I0§ och 12§ vallagen
ning. motsvarande tillämpning.

2 Senaste lydelse 1993:1400.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13§

l lokal där röstning lokal däräger I röstning ägerrum rum
skall väljarna ha tillgång till skall väljarna ha tillgång till
blanketter till valsedlar. blanka valsedlar.

Lantbrevbärare Lantbrevbäraretar emot tar emotsom som
valsedelsförsändelser bör med- ytterkuvert för budröst bör med-
föra valsedelsblanketter. föra blanka valsedlar.

Valsedelsblanketter tillhanda- Blanka valsedlar tillhandahålls
hålls centrala valmyn- centrala valmyndighetensgenom genom
dighetens försorg. försorg.

l5§

frågaI röstkort tillämpas fråga7 I röstkort tillämpas 7om om
kap. I §andra stycket, första2 § kap. 5 och 8 §§ vallagen 1994:
stycket och 3 § vallagen 1972: 00. Röstkorten skall vid val i
620. Röstkorten skall vid i hela landetval sändas till de röstbe-
hela landet sändas till de röstbe- rättigade 30 dagar föresenast
rättigade 30 dagar före valdagen. Vid val skallsenast annat
valdagen. Vid val skall röstkorten sändas till de röstbe-annat
röstkorten sändas till röstbe-de rättigade 16 dagar föresenast
rättigade 16 dagar före valdagen.senast
valdagen.

l7§

Röstning sker på valdagen i Röstning sker valdagen i
vallokalen för det valdistrikt där vallokalen för det valdistrikt där
väljaren iär röstlängd. väljaren i röstlängd.ärupptagen upptagen
Röstberättigad, på grund Röstberättigad, på grundsom av som av
vistelse riket eller vistelse riket eller påutom utomannan annan

inom riket eller skäl inom riket ellerort skälannat ort annatav av
timer sig förhindrad timer sig förhindrad-attvara attvara

på valdagen i vallokalenrösta för på valdagen i vallokalenrösta för
det valdistrikt där han det valdistriktär där han ärupp- upp-

i röstlängd, får på i röstlängd, fårröstatagen röstatagen ett
postkontor inom riket. särskilt röstmottagningsställe
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

eller pá postkontor inomett
riket.

Om val kyrkofullmäktige för församling och för kyrkligav
samfállighet äger samtidigt, skall väljare påröstar postkontorrum som
vid och tillfälle sinett utöva i derösträtt val hansamma villsom
deltaga

18 §

I fråga röstningen i vallokal I fråga röstningen i vallokal,om om
och på postkontor gäller i övrigt pa särskilt röstmottagnings-ett
8 kap. 2 § första stycket, 3-5 §§, ställe och på postkontor gäller i
7 9 § första och andra stycke- övrigt 8 kap. 3 9 kap. 1

10, 11, 13 och 14 §§ 2samt 6-8 §§, 14-17§§,na 10 kap.
vallagen 1972:620 i tillämpliga 3 § första stycket, 4 -8 §§, 11
delar. kap. 6 7§ andra stycket, 12

kap. 7 8 § andra stycket, 14
kap. 1 4 § första stycket, 6
8 § första stycket och 10 § valla-

1994:00 i tillämpligagen
delar.

20 §

Om avlänmande valsedel Om avlänmande valsedelav av
bud röstning med valse- bud röstninggenom medgenom ytter-

delsförsändelse finns bestäm- kuvert för budröst finns bestäm-
melser i 36 melser i 36

21 §

I lokal där röstning lokaläger I där röstning ägerrum rum
skall exemplar denna lag skallett exemplar denna lagettav av

vallagen 1972:620samt vallagen 1994:00 finnasav samt av
finnas tillgängliga. tillgängliga.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

28§

Kommunen skall tillhandahålla Kommunen skall tillhandahålla
lämpliga vallokaler. I anslutning lämpliga vallokaler. I anslutning
till vallokalen eller i denna skall till vallokalen eller i denna skall
anordnas lämplig plats där de anordnas lämplig plats där de
partier deltager i valen kan partier deltager i valen kansom som
lägga sina valsedlar. Valför- lägga sinaut valsedlar. Valför-ut

skall tillserättaren väljarna skall tillserättaren väljarnaatt att
där har tillgång till blanketter för där har tillgång till blanka val-
valsedlar. sedlar.

30§

När val skall förrättas bestämmer centrala valmyndigheten efter
samråd med Posten Aktiebolag på vilka postkontor röstning skall
genomföras. Vid val omfattar hela riket skall röstning alltidsom
kunna på minstäga postkontor i varje kommun.ettrum

På de postkontor där röstning genomförs skall vid val i helaman,
landet, kunna från och med den tjugofjärderösta dagen före valdagen
till och med torsdagen före valdagen. Vid val skall på dessaannat man
postkontor kunna från ochrösta med den tionde dagen före valdagen
till och med torsdagen före valdagen.

Röstning på postkontor underäger tid då postkontor är öppetrum
för allmänheten. Pâ förslag Posten Aktiebolag får centrala valmyn-av
digheten begränsa dåden tid röstning får ske på postkontor. Röstning
skall dock alltid kunna under minstäga timme varje dag dårum en
postkontoret för allmänheten.är öppet

Inrättas med anledning Den centrala valmyndighetenav
valet postkontor vid sjukhus, får bestämma särskild röst-att
ålderdomshem, kriminalvårdsan- mottagning skall anordnas vid
stalt eller liknande vârdinrättning sjukhus, ålderdomshem, krimi-
eller vårdanstalt, nalvårdsanstaltäger röstning eller liknande
där på tid Posten Aktie- vârdinrättning eller vårdanstalt.rum som
bolag bestämmer efter samråd Om särskild röstmottagning
med Valnämnden och med vârdin- anordnas skall 12 kap. 3 4
rättningens eller vårdanstaltens och 6 §§ vallagen 1994:00
ledning, dock tidigast sjunde tillämpas. Röstning på sådantett
dagen före valdagen. Posten särskilt röstmottagningsställe får
Aktiebolag skall samråda med anordnas tidigast sjunde dagen
valnämnden och med vârdinrätt- före valdagen.
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ningens eller vårdanstaltens
ledning hur röstningen skallom
genomföras. Pâ begäran Post-av

Aktiebolag skall valnämndenen
erforderligt antalutse personer

biträda röstmottagarepâatt post-
kontoret.

34§

Röstmottagare skall sända Röstmottagare skall sändamot- mot-
fönsterkuvert till Valnämn-tagna fönsterkuvert till Valnämn-tagna

den i den kommun där väljaren den i den kommun där väljaren
iär allmän röstlängd. iupptagen är röstlängd. Försän-upptagen

Försändelsen skall anordnas delsen skall anordnas värde-som som
värdepost. post.

35§

frågaI den vidare behand- frågaI den vidare behand-om om
lingen harröster avgivits lingen harröster avgivitsav som av som
på postkontor tillämpas postkontor tillämpassamma samma
förfarande i 12 kap. förfarande i 15 kap.som anges som anges
1-5 §§ vallagen 1972:620 med 1-17 §§ vallagen 1994:00 med
följande undantag. följande undantag.

Fönsterkuvert, kommer in Fönsterkuvert, kommer insom som
till Valnämnden efter valdagen till Valnämnden efter valdagen
eller så denna dag de eller såsent denna dagatt desent att
kan beräknas komma valförrät- kan beräknas komma valförrät-

till handa innan röstningentarna till handa innan röstningentarna
i vallokalen slutar, skall behållas i vallokalen slutar, skall behållas

Valnämnden därefter valnänmdenav däreftersom av som
förfar med dem det förfarsätt med dem det sättsom som

i 13 kap. 10 § vallagen. i 17kap. 10 § vallagen.anges anges
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

bestämmelser röst-Särskildabestämmelser röst- omSärskilda om
budröstförytterkuvertmedningvalsedelsförsändelsemedning

36

ålder intehögellerrörelsehindersjukdom,grundVäljare, avsom
ihanvaldistrikt där är upptagenför detvallokalensig iinställakan

den ärBud fårbud.valsedellämnafår somröstlängd, varagenom
syskonellermoderfader,barnbarn,sambo, barn,make,väljarens

elleryrkesmässigt ettbarn. Densambosellermakeseller som
påellerslagvaraktigtvårdväljarendärmed likartat sätt meraavger

ocksåfårangelägenheterpersonligaiväljarenhjälpabrukarsättannat
18 år.fyllthaskallBudetbud.vara

PostenbetjänasVäljarePostenbetjänas avVäljare somavsom
fårlantbrevbärareAktiebolagsfårlantbrevbärareAktiebolags

budröstförytterkuvertlämnavalsedelsförsändelse ge-lämna ge-
röstning ägerdenne,röstning ägerdenne, omnomomnom

vilkettillpostkontordetvidvilkettillpostkontordetvid rumrum
Vidknuten.lantbrevbäraren ärVidknuten.lantbrevbäraren är
fårrikethelaomfattarvalfårrikethelaomfattarval somsom
påvalmyndighetencentraladockpåvalmyndighetencentraladock

be-AktiebolagPostenförslagbe-AktiebolagPostenförslag avav
vilkavidlinjerantaletvilkavid gränsalinjerantaletgränsa
lant-får lämnasvalsedellant-får lämnas genomvalsedel genom

brevbärare.brevbärare.

37

anordnandefråga ytter-valse- Ianordnande avfrågaI omavom
14tillämpasbudröstförkuvertkap.tillämpas 11delsförsändelser

vallagen§§och 854andra kap.§stycket, 5andra3 §
förytterkuvertEtt1994:00.styckettredje6 §stycket samt a
vidanordnad,fårvalse- budröst1972:620. Envallagen vara

3 1993:1690.lydelseSenaste

1993:1400.lydelseSenaste
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delsförsändelse får anord- val i hela landet tidigastvara 24 dagar
nad, vid val i hela landet tidigast och vid val tidigast 10annat
24 dagar och vid val tidi- dagar föreannat valdagen. I fråga om

10 dagar före valdagen.gast I avlämnande ytterkuvert förav
fråga avlärrmande valse- budröst tillom lantbrevbärareav till-
delsförsändelser till lantbrev- lämpas vidare 14 kap. 9 § valla-
bärare tillämpas vidare 11 kap. gen.
5 § tredje stycket vallagen.

38§

Valsedelsförsändelse enligt 36 § Ytterkuvert för budröst enligt
första stycket lämnas på valdagen 36§ första stycket lämnas på
i vallokalen för det valdistrikt där valdagen i vallokalen för det val-
väljaren är i röstlängd.upptagen distrikt där väljaren är upptagen

Sådan försändelse får länmas i röstlängd.
också på postkontor där röstning Ett sådant ytterkuvert får läm-
äger ocksårum. på postkontor därnas

Valsedelsförsändelse enligt röstning äger rum.
36 § andra stycket länmas på Ytterkuvert för budröst enligt
postkontor till vilket lantbrev- 36§ andra stycket lämnas på
bäraren knuten.är Valsedelsför- postkontor till vilket lantbrev-
sändelsen får bärarenmottagas även knuten.är Ytterkuvertet
under tid då postkontoret fårär underäven tidmottagas då

föröppet allmänheten. postkontoret är föröppet all-
mänheten.

39§

frågaI valsedelsförsändelser frågaIom ytterkuvert för budröstom
tillämpas i övrigt 11 kap. 7-9 tillämpas i övrigt 10 kap. 10-
vallagen 1972:620. 15 §§, 11 kap. 14-21 §§, 12 kap.

15-21 §§ och 13 kap. 13-20
vallagen 1994:00.
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41§

Omedelbart efter det röstningen i vallokal förklarats avslutadatt
räknar valförrättarna preliminärt de avgivna Rösträkningenrösterna.

offentlig och skall genomföras avbrott.är utan
preliminäraDen rösträkningen preliminäraDen rösträkningen i

vallokali genomförs enligt 13 vallokal genomförs enligt kap.15
kap. 2-6 §§ och 7 §första stycket 7-13 §§ vallagen 1994:00.
vallagen 1972:620.

42§5

Omedelbart efter det den Omedelbart efter det denatt att
preliminära rösträkningen i vallo- preliminära rösträkningen i vallo-
kalen har avslutats sänds kalen har avslutats sändsröst- röst-
längd, protokoll och de särskilda längd, protokoll och de särskilda
kuvert och omslag i kuvert13 och omslag i 16som avses som avses

6 vallagen 1972:620 tillkap. § kap. 4 § vallagen 1994:00 till
Valnämnden. Sker insändandet valnänmden. Sker insändandet
med skall försändelsen med skall försändelsenpost, post,
anordnas värdepost. anordnas värdepost.som som

43§°

slutligaDen sammanräkningen verkställes länsstyrelsen vidav
offentlig förrättning påbörjas så det kan ske. Länsstyrelsensnartsom
skall kungöra tid och plats kungörelsenför sammanräkningen. I anges
i förekommande fall i vilken de olika kommerordning valen attsom
räknas, hinder anslås församlingar-Kungörelsen skallmöter.om

anslagstavlor dagen före sammanräkningens börjansamt senastnas
införas i ortstidning inom länet.

fråga den slutliga frågaI den slutligaIom sam- om sam-
manräkningen tillämpas i övrigt manräkningen skall i övrigt gälla

bestämmelserde i 14 kap. 1 § 18kap. 2 3§, 50ch6§§ 7-

5 Senaste lydelse 1993:1690.

6 Senaste lydelse 1992:344.
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andra stycket, 2-4 §§, 5 § första 10 och 11 § första stycket 1
stycket och1 2 15, 15d, 16, ochsamt 16-18 §§, 20 32-34 §§,
17 och 19-24 §§ vallagen 1972: 42-44 §§, 50 §och 57-59 §§ val-
620 val kommun- lagen 1994:00som avser av valsom avser av
fullmäktige och utseende kommunfullmäktige och utseendeav

för fullmäktige.ersättare förersättare fullmäktige.av
Vad i 14 kap.sägs 19 § Vadsom isägs 18 kap. 50 §som

vallagen beslut har vallagenom beslut harsom om som
fattats med stöd 14 kap. 18 fattats med stöd 5 kap.av 4 §av

§ nämnda lag skall vid tillämp- andraa stycket kommunallagen
ningen första stycket i stället 1991:900 skall vidav tilllämpning-
gälla beslut har fattats med första stycket isom stället gällaen av
stöd 13 kap. 4 16 kap. 2 beslut harav fattats med stödsom
och 3 eller 17 kap. 7-9 §§ 13 kap. 4 16 kap. 2 ochav
kyrkolagen 1992:300. 3 eller 17 kap. 7--9 kyrko-

lagen 1992: 300.

49

Bestämmelserna i 15 kap. 2§ Bestämmelserna i 19 kap. 13 och
vallagen 1972:620 bevis för 14 vallagen 1994:00om om
den blivit utsedd till ledamot bevis för densom blivit utseddsom

kommunfullmäktige eller till till ledamotav kommunfullmäkti-av
ersättare äger motsvarande till- eller till ersättare ägerge mot-
ämpning vid kyrkofullmäktigval. svarande tillämpning vid kyrko-

fullmäktigval.

50

Beslut, varigenom länsstyrelsen har fastställt utgången val ellerav av
förrättning för utseende efterträdare för fullmäktige ellerav av
ytterligare fårersättare, överklagas hos valprövningsnämnden.

Ett beslut får överklagas Ett beslut får överklagasav av
den enligt röstlängd den enligtsom röstlängdvar som var

7 Senaste lydelse 1991:1655.

8 Senaste lydelse 1993:1400.
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röstberättigad vid valet röstberättigad vidsamt valetav samt av
den enligt beslut skatte- den enligt beslutsom skatte-av som av
myndigheten i ärende myndighetenett i ärendesom ett som

i 4 kap.sägs 4 § vallagen 1972.- i 7kap.sägs 10 och 12 §§ valla-
620 utesluten från rösträtt. 0994:00 uteslutenvar frången var
Det får också överklagas rösträtt. Det får ocksåett överkla-av
parti har deltagit i valet. parti harsom deltagit iettgas av som

Skrivelsen med överklagandet valet.
skall in till länsstyrelsen och Skrivelsen med överklagandetges

denna till handa inom tio skall in till länsstyrelsenvara ochges
dagar efter det valet eller för- dennaatt till handa inom tiovara
rättningen avslutades. Har skri- dagar efter det valet eller för-att
velsen kommit in till valpröv- rättningen avslutades. Har skri-
ningsnämnden före överklagande- velsen kommit in till valpröv-
tidens utgång, skall den ningsnänmdenomstän- före överklagande-
digheten inlagan kommit inatt tidens utgång, skall den omstän-
till länsstyrelsen först därefter digheten inlagan kommit inatt
dock inte föranleda överkla- till länsstyrelsen förstatt därefter
gandet inte till prövning. dock intetas föranleda överkla-upp att
Valprövningsnämnden gandet inteprövar till prövning.tasom upp
skrivelsen har kommit in i Dettarätt gäller också skri-om
tid. velsen med överklagandet kommit

till länsstyrelsen efter valdagen,
före det utgångenattmen av

valet har fastställts.
Valprövningsnämnden prövar
skrivelsen har kommit in i rättom

tid.
Snarast möjligt efter överklagandetidens utgång skall länsstyrelsen

samtidigt kungöra samtliga överklaganden och sända skrivelserna till
valprövningsnämnden. Kungörelsen införs i ortstidning inom den kom-

församlingen ingår I kungörelsen viss kortmun tid inomsom anges
vilken förklaring över överklagandena skall ha kommit in till valpröv-
ningsnänmden. Länsstyrelsen skall dessutom skyndsamt inkomma till
valprövningsnämnden med yttrande överklagandena.över Bestämmel-

i 27 och 28 förvaltningslagen 1986:223serna omprövningom av
beslut skall inte tillämpas.

Den vill överklaga har hos länsstyrelsenrättsom fåatt genast
utdrag protokoll eller handling förrättningen.överur annan
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51§

fråga handläggningenl och fråga handläggningen ochIom om
prövningen överklagande prövningen överklagandeett ettav av

i tillämpas50§ 15 i § tillämpas kap.50 1som avses som avses
kap. 6 7§ första, andra, 16 kap. och20 16-20 23
fjärde femteoch styckena och 9 § vallagen 1994:00.
vallagen 1972:620. Bestämmelserna i 20 kap. 21 §

Bestämmelserna i kap.15 7§ vallagen tillämpas länsstyrel-när
tredje stycket vallagen tillämpas enligt 43 § anmälangörsen en

länsstyrelsen enligt 43 § med tilllämpning 18 kap. 18 §när gör av
anmälan med tillämpning vallagen.en av
kap. vallagen.14 21 §

lag träder i kraft denDenna
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Förslag6 till
Lag ändring i lagen 1979:411 Sverigesom om

indelning i kommuner och landsting

Härigenom föreskrivs i fråga 1979:4l1lagen Sverigesom om
indelning i kommuner och landsting 1 kap. 24 § skall haatt följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.
24 §

När det finns skäl till det skall särskild undersökning görasen om
befolkningens inställning till indelningsändring. Om särskilden en
utredare finner skäl till sådan undersökning, skall han anmäla dettaen
till karnmarkollegiet, beslutar i frågan. Länsstyrelsen beslutar isom
ärende länsstyrelsen utreder.som

Undersökningen skall göras länsstyrelsen. Den kan skeav genom
omröstning, opinionsundersökning eller liknande förfarande. Länssty-
relsen fâr därvid anlita valnänmden i kommunen, inte nämndensom
verksamhet i övrigt hindras därigenom.

Skall undersökningen ske ge-
omröstning får länsstyrel-nom en

besluta det, med tillämp-attsen
ning kap.7 vallagen 1994:av
00, skall framställas röstlängd
och röstkort för omröstningen.

Denna lag träder i kraft den

Lagen omtryckt 1988:198.
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7 Förslag till

Lag röstlängdsregisterom

Härigenom föreskrivs följande.

Registerändamål

§ framställningl För röstlängder och röstkort enligt vallagenav
1994:000, lagen 1972:704 kyrkofullmäktigval, ochom m.m.
folkomröstningslagen 1979:369 skall med hjälp automatiskav
databehandling föras register väljarna för varje Skattemyndig-överett
het.

Om det skall det hållas folkomröstning i kommun eller i etten en
landsting skall röstlängder och röstkort framställas för den om-
röstningen. Registret skall användas också för framställning av
duplettröstkort, tillsyn, planering och uppföljning val ellerav
omröstning för framställning statistik. Uppgifter väljarnasamt av om
hämtas folkbokföringens aviseringsregisterSPAR alt. de lokalaur
folkbokföringsregistren.

Registeransvar

2 § Varje skattemyndighet i länet registeransvarig för sittär register.
Riksskatteverket registeransvarigt för alla registren.är

i
Registerinnehåll

3 § Registret får innehålla uppgifter svenska medborgare ärom som
eller har varit folkbokförda i landet någon gång och ellerärsom som
fyller 18 är den dag val eller folkomröstning skall hållas.senast som

Registret får också innehålla uppgifter utländska medborgareom
folkbokförda här ochär har varit folkbokförda i landet densom som

november de1 åren före valåret eller omröstningen.tre senaste

4 § För får i registreten person anges
adress och den fastighet och den territori-nanm, personnummer,

ella församling folkbokförd på enligt folkbok-ärsom personen
föringslagen 1991 245
2. medborgarskap,

medlemskap i svenska kyrkan eller i icke-territoriell församling.



118 Författningsfärslag SOU 1994:30

För de inte folkbokfördaär i landet får i registretpersoner som
också denär utvandrade.anges

§5 Utöver de uppgifter i 4 § får registretsägs innehålla uppgiftersom
valdistrikt, vallokaler och vallokalemas öppettider adress tillom samt

valnärrmden.

Sökbegrepp

6 § Vid sökning i register fâr sökbegrepp endastett användassom
medlemskap i Svenska kyrkan, medborgarskap,nanm, personnummer,

län, kommun, församling och valdistrikt.

Utlämnande uppgifterav

§7 Uppgifter i registret får lämnas på medium för automatiskut
databehandling endast detta följer lag eller förordning ellerom av
regeringen har medgett detta. Regeringen får uppdra Datainspektio-

lämna sådant medgivande i frågaatt uppgifter intenen om som
omfattas sekretess.av

8 § Begär enskild få underrättelse enligt 10 § datalagenatten
1973:289, lämnas underrättelsen skattemyndigheten.av

Gallring uppgifterav

9 § Alt. 1 En månad efter det val eller den omröstning för vilketatt
röstlängdsregistret upprättades har vunnit laga kraft skall uppgifterna

i registret gallras.om personer

Alt.2Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer skall
lämna föreskrifter gallring röstlängdsregistret.om av

Denna lag träder i kraft den
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8 Förslag till
Lag ändring i lagen 1987:813om om

homosexuella sambor

Härmed föreskrivs lagen sambor1987:813 homosexuellaatt om
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Om två bor tillsammans i homosexuellt förhållande, skallettpersoner
vad gäller i fråga sambor enligt följande lagar och be-som om
stämmelser tillämpas på de homosexuellaäven samboma:

lagen 1987:232 sambors hem,om gemensamma
2. ärvdabalken,

jordabalken,
4. 10 kap. 9 § rättegångsbalken,
5. 4 kap. 19 första§ stycket utsökningsbalken,
6. 19 § första stycket, punkt 1 nionde stycket anvisningarna tillav

31 § och punkt 3 anvisningarna till 33 § kommunalskattelagena av
1928:370,

lagen7. 1941:416 arvsskatt och gåvoskatt,om
6 § lagen 1946:807 handläggning domstolsärenden,om av

1991:614,9. bostadsrättslagen
10. 9 rättshjälpslagen§ 1972:429,
11. lagen 1981:131 kallelse på okända borgenärer,om
12. 5 kap. 18 § tredje stycket fastighetsbildningslagen 1970:988,
13. 10 § insiderlagen 1990:1342,
14. 11 kap. 3 § första och 14. kap.14 3 4 § tredje

andra styckena och §5 andra stycket och 8 § tredje stycket
stycket vallagen 1972:620, vallagen 1994.-00,

3615. § första stycket lagen 1972:704 kyrkofullmäktigval,om
m.m.,

16. 2 § andra stycket lagen 16. 4 § lagen 1994:00 om
1993:1404 brevröstning i brevröstning i vissa fall.om
Förbundsrepubliken Tyskland
och i Schweiz, samt

17. lagen 1993: 1469 uppskovsavdrag vid byte bostad.om av

1 Senste lydelse 1993:1474.
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Förutsätter dessa lagar eller bestämmelser samborna skallatt vara
ogifta, gäller det också de homosexuella samborna.

lagDenna träder i kraft den
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Inledning1

Direktiven,1.1 m.m.

OrganisationVALbetänkande,sittavlämnatVallagsutredningenSedan
utredningensenligtkvarstod1992:108,Ekonomi SOUTeknik

direktiven,iförutsattesvadenligtvilka,frågorantaldirektiv somett
medverkan.parlamentariskunderbehandlasborde

utfärdadetidigaredeutifrånarbetatsåledesKommittén har
kommitténharVidarebil1992:49,och1991: 13Dir.direktiven se

utredningsförslagensangående1984:5Dir.direktivenbeaktahaft att
angående1988:43Dir.direktivenochinriktningkostnadsmässiga
1992:50Dir.direktivengälltarbetetförharSlutligenEG-aspekten.

konsekvensernaregionalpolitiskaderedovisning avbeträffande av
utredningsförslag.

VallagsutredningentillJustitiedepartementetfråndetFörutom
betänkande harutredningensimaterialet nämnsöverlämnade som

19 ochdenskrivelserriksdagensöverlänmatkommitténtillregeringen
anledningmed32och199293:20rskr.1992 avnovember25

Regionala199293:KU4betänkandenKUKonstitutionsutskottets
Valfrågor,199293:KU6frågorkommunala m.m.samtoch

från JO,framställningöverlämnathar vidareJustitiedepartementet en
1993-11-01.daterad

bedrivande,Arbetets1.2 m.m.

kommitténisina representanterharpartiernapolitiskaDe genom
ställningstagandensinaredovisatochsynpunkterlämnatfortlöpande

arbetetiutgångspunktviktigEntagitkommitténfrågordei upp.som
grundläggandevallagenstillmed hänsynvarit strävanhar att,

harSåledesfram.läggsförslagdekringenighetuppnåkaraktär, som
frågori vissafullfölja arbetetmeningsfulltmindre attbedömtsdet som

partiernaolikaför deföreträdarnaklartståtttidigtrelativt attdetdär
utjämnings-kommunalafrågornaståndpunkter. Ioförenligaintagit om

enighetdock,detvallokal har attidentitetskontroll i trotsochmandat
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inte kunnat nås, likväl bedömts intresse redovisa detattvara av
underlag tagits fram.som

En vägledande princip för arbetet har varit önskemåletannan såatt
långt möjligt åstadkomma enkla och begripliga regler isom syfte att
underlätta för väljare och valarbetare.

Riksdagen den 1 december 1993antog förslag till vissaett
ändringar vallagen och lag försöksverksamhet vid valen årav en om
1994 prop. 199394:21, bet. l99394zKUl2. Försöksverksamheten
skall bland försök skall underlagannat för bedömningavse som ge av
frågan valdistriktens storlek. Kommittén har därför inte detom ansett

ändamålsenligt behandla den frågan.attvara nu
Den 17 december 1993 riksdagen förslag bolagiseringantog ett om
postverket prop. 199394:38, bet. 199394:TU11, rskr.av 1993-

94:l19. Detta beslut har betydelse för vissa de frågorav som
kommittén har behandla. Beslutet innebäratt det centralaatt ansvaret
för poströstningen och röstningen institutioner förs till denöver
centrala valmyndigheten, Riksskatteverket RSV.

Under hösten 1993 har överläggningar i olika författningsfrågor
mellan regering och opposition resulterat bl.a. i överenskommelseen

införa personröstning och vidatt de allmänna valen 1994om att
försöksverksamhet tillämpa sådant för valgenom tillett system

kommunfullmäktige i antal kommuner. Vallagskommitténett har inte
kunnat beakta de förändringar i olika avseendennu fulltettsom

utbyggt personröstningssystem kan komma fordra.att
Kommittén har i sitt arbete haft anledning åtskilliga kontakteratt ta

med andra myndigheter och utredningar. Rent allmänt kan sägas att
kommittén i flertalet frågor funnit det ändamålsenligt under handatt
inhämta synpunkter från RSV också varit isom representerat
kommittén I frågan kommunalaexperter. utjämningsmandatgenom om
har verket också på kommitténs begäran utfört datorsimuleringar av
valresultat. Denna undersökning finns intagen bil. 2. Arbetet medsom

fram förslag tillatt ta röstlängdssystemett har dessutomett nytt
fordrat överläggningar med för Aviseringsutredningenrepresentanter
Fi 1992:12 och Personnummerutredningen Ju 1993:01.

Kommittén har också haft kontakt med kyrkoberedningen C
1992:02. Denna beräknas lägga fram förslag under våren 1994ett

kan komma påverka sambandet mellanatt de kyrkligasom och
borgerliga valen. Kommittén har därför gjort bedömningen det inteatt

meningsfulltär lägga fram några förslagatt till omfattandenu
ändringar beträffande de kyrkliga valen.

I vissa frågor, exempelvis vad gäller det kommunala ersättarsyste-
har inhämtats material frånmet, länsstyrelser och kommuner.

Dessutom har det i bl.a. frågan identitetskontroll i vallokalom



SOU 1994:30 Inledning 123

bedömts värdefullt in synpunkter frånatt tasom personer som
tjänstgjort inom valadministrationen, valförrättare.t.ex.som

Beträffande det relativt omfattande arbetet med översynen av
vallagen i redaktionellt och språkligt hänseende har kommittén haft
tillgång till särskild sakkunskap sprákexpertis från Justitie-attgenom
departementet knutits till kommittén.

syfteI studera frågornärmare kring hanteringen röstlängderatt av
har sekreteraren Ulla Nilsson besökt valadminstrativa myndigheter i
Norge och Danmark i samband med det hållits ival dessa länder.att

Kommittén har också lämnat remissvar på betänkandet Postlagett
SOU 1993:9
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framställningförtidsfristerKortare2

röstkortochröstlängderav

sammanfattningiförslagKommitténs2.1

föreslårKommittén att
föredagartill 30bestämsförkvalifikationsdagen rösträtt-

valdagen,
medröstlängdgällande ersättsalltid ha ettmed attsystemet en-

valhållasskallfram då detbararöstlängden ettdär tassystem
omröstning,eller en

dagar till 20från 24på kortasförtidsröstningförtiden posten-
valdagen,föredagar

utlands-röstlängddvs. denröstlängden,särskildaden som-
Utlands-bort.särskild ansökan,i eftersvenskar tastas upp

utvandradeuppgifterdestödmedskallsvenskarna omav
folkbokföringssystemetfinns i tasmedborgaresvenska uppsom

valdistriktdä i detochövriga väljareröstlängdi somsamma
utvandrade,detillhördede närsom

skallröstlängdenimedfinnsutlandssvenskenför attansvaret-
landet;flyttatpå denfortsättningen vila ut-också i ut ursom
sin adressanmälafå röstkortskalllandssvensken attett genom

utlandet, ochi
tioröstlängd i minstikvarskall ståutomlandsflyttarden som-

anmäla sintidendenförlängaskall kunna attår och genom
utlandet.iadress

röstlängds-förregisterlagföreslårKommittén dessutom en
skyddde kravbakgrundröstkortsframställningenoch mot av

medADB-registerförfinnsintegritetenpersonligaden somav
personuppgifter.
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2.2 Gällande rätt

2.2.1 Rösträtt och röstlängder

Rösträtt till riksdagen har svenska medborgare fyllt 18 år senastsom
på valdagen och iär röstlängden.upptagna

Det finns två röstlängd, allmän ochtyper särskild. Bådaav en en
dessa röstlängder och skrivsupprättas de år då det skall hållas val.ut
Röstlängderna gäller från den 1 september till och med den 31 augusti
påföljande år. Den allmänna röstlängden denupprättas 15 julisenast
för varje valdistrikt skattemyndigheten. denI allmänna röstlängdenav
antecknas alla svenska medborgare folkbokförda påär fastighetsom
i valdistriktet den juli1 och har fyllt eller fyller 17 år densom senast
1 september det år röstlängden upprättas.

Rösträtt till landstings- och kommunfullmäktige har svenska med-
borgare fyllt 18 år på valdagen och finns isenastsom upptagnasom
den allmänna röstlängden och folkbokförda i landstingetär respektive
kommunen. Alla inte svenska medborgareär och har varitsom som
folkbokförda i landet den 1 november de åren före valårettre senaste

automatiskt i den allmännatas röstlängden och har då irösträttupp
valen till landstings- och kommunfullmäktige de fyllt 18 år senastom
på valdagen.

I 3 kap. 2 § regeringsformen bestämmelsersägs förrösträttatt om
svenska medborgare inte bosatta i landet finnsär i lag. Den lagsom

reglerar utlandssvenskarnas vallagen.rösträtt Enligtär 4 kap.som
§11 vallagen har svenska medborgare fyllt 18 år påsenastsom

valdagen vid val tillrösträtt riksdagen, de varit folkbokförda härom
någon gång. För få måsterösta de dessutomatt iupptagnavara
gällande röstlängd. I vilande förslag till ändring 3ett kap. 2 §av
regeringsformen skall utlandssvenskarnas regleras irösträtt grundlag,
bet. 199293:KU5, rskr.199293:3l.

Utlandssvenskarna i den särskilda röstlängden.tas Dennaupp
röstlängd Riksskatteverket,upprättas RSV. Liksom den allmännaav
röstlängden skall den särskilda röstlängden framställd densenastvara
15 juli. För skall bli i den särskildaatt röstlängdenupptagenman
krävs ansöker det hos RSV denatt juli1 år.man senastom samma
Man måste ansöka i den särskilda röstlängden införatt tasom upp
varje ordinarie val. De tagits i den särskilda röstlängdensom upp
under ordinarie valår automatiskt i den under mellanvalsåren.tas upp

Antalet ansökningar till den särskilda röstlängden under valårenvar
1982, 1985, 1988 och 1991 mellan 19 000 och 21 000.

Den allmänna röstlängden skall kunna användas vid kyrkofull-även
mäktigval i församling eller samfällighet. Därför skall det i röstläng-
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någon den juli medlem i Svenska kyrkan ellerden 1 äranges om per
valdistrikttillhör icke-territoriell församling. Om vid val tilletten

innehåller två församlingar eller delarriksdagen eller flera av
skall särskilda delar röstlängden förförsamlingar det läggas avupp

varje församling eller kyrkligt valdistrikt.
röstlängden skall skeVäljarnas kontroll uppgifterna i motav

uppgifterna röstkortet. röstlängd felaktigDen ärattsom anser en
oriktigt uteslutits från eller han tagitspå så hansätt rösträtt attatt upp

han folkbokfördröstlängden för valdistrikt det däri äränett annat
oriktig fårnågon uppgift honom begära rättelseeller äratt annan om

den augusti.begäran rättelse skall 25längden. En göras senastomav
något särskilträttelse SkattemyndighetenFrågor prövas utanom av

sammanträde.
två distribueras därefter tillRöstlängderna fram i exemplar ochtas

valnämnderna.

2.2.2 Röstkort

röstberättigadvalår skall det för ochUnder är upprättasett var en som
skall innehålla uppgifter den röstbe-röstkort. Röstkortetett om

i röstlängden. skall ocksårättigades och Kortetnummernamn
vallokal hanuppgifter väljarens valdistrikt och i vilkeninnehålla om

skall på valdagen.rösta
i allmänna röstlängden framställsden denFör är upptagensom

föroch skattemyndighetens försorg. Underlagröstkort RSV:sgenom
fram skattemyndigheten, länsstyrel-framställning röstkorten tas avav

särskild blankett. Magnetbandoch valnärrmderna gemensamt ensen
levereras tilluppgifter de röstberättigade, vallokalermed ettm.m.om

grundval dessa uppgiftertryckeriföretag. Företaget framställer på av
försändelse väljare. består informations-Försändelsernaper av enen

framställd val väljarenskrift RSV och till deröstkort ärav som
adresserade försändelsernaröstberättigad Tryckeriet överlämnar de

för distribution.direkt till posten
framställsröstlängdenFör i den särskildaden röst-är upptagensom

valdistriktpraktiken RSV efter uppgifterkorten i att om m.m.av
med flygpostkuvert sändsinhämtats från länsstyrelserna. Röstkort

därefter direkt till respektive väljare.
skall skickas till 45 dagar före valdagenRöstkort väljaren närsenast

ordinarie landsting och kommunfullmäkti-det gäller val till riksdagen,
till de röstberättigadeVid val skall röstkorten sändas senastannatge.

före gäller för röstkort inför val16 dagar valdagen. Samma tidsfrister
kyrkofullmäktige för dekostnadsskäl sänds röstkortenAvav m.m.
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allmänna valen och för de kyrkliga valen till väljarna i samma
försändelse.

denFör i den särskilda röstlängden finns det inteär upptagensom
någon angiven tid för röstkorten skall sändas till väljarna. ställetnär I

dessa röstkort skall sändas till väljarna i god tid före valdagen.sägs att

2. 3 Bakgrund

Tidigare2.3.1 regler röstlängder och röstkortom

Reglerna för rättelse innebar föreröstlängd den januari 1994lav
SFS 1993:1399, 199394:21, bet. rskr.199394:KU12,prop.
199394:45 följande. Kvalifikationsdagen för i röstlängdatt tas upp

den juni och röstlängderna framtagnal skulle den 20senastvar vara
juni. Både den allmänna och den särskilda röstlängden skulle vara
framlagda för granskning hos Skattemyndigheten varje vardag under

den 26 juni juli eller,tiden 15 sistnämnda dag lördag ellerom var en-
söndag, till och med påföljande måndag. skulleLänsstyrelsen senast
den 20 juni kungöra och allmän röstlängd skulle framlagdnärvar vara
för granskning.

ville ha ändring i skulle juliDen röstlängden den 15 hossenastsom
länsstyrelsen skriftligen framställa anmärkning längden. Länssty-mot

skulle anmärkningarna offentligtrelsen vid sammanträde denpröva ett
22 juli eller, denna dag lördag eller söndag, närmastom var en
följande måndag. Beslut anmärkning skulle meddelasöver senast

efterdagen Sammanträdets slut.
den allmännaFör röstlängden fanns också extraordinärtett

ändringsförfarande. Länsstyrelsen kunde besluta rättelse iom
röstlängden det uppenbart det förelåg fel till väljaresatt ettom var en
nackdel. Ansökan rättelse kunde den inte blivitgörasom av som

i röstlängden. Om det beträffande någon antecknats hanupptagen att
röstberättigad vissblev dag efter den september det är röstlängden1

eller inte förelåg vid val till riksdagen kunde hanupprättats rösträttatt
också ansöka förutsatterättelse. Det extraordinära förfarandet attom
välj hade framställtinte anmärkning röstlängden. Ansökanmotaren om
rättelse skulle den âr1 september det röstlängdengöras senast

ochupprättades kunde skattemyndigheten. Sista dag förgöras även av
begära rättelse röstlängden vid val kyrkofullmäktigeatt av av m.m.
den oktober.1var

Om länsstyrelsen beslutade rättelse skulle Skattemyndighetenom
längden. Innan detta skett hade beslutet ingen verkan.rätta
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skedde redaninnehållet i röstlängdernakontrollVäljarens av
på röstkortet.han deli huvudsaktidigare textenatt tog avgenom

amnärkningsförfarandetförskickades efter tidenkortetEftersom attut
rättelseförfarandet bliextraordinäraända kom detgått tillhade att

jämför SOUanmärkningsförfarandetutnyttjatbetydligt änmer
låg på mycket låganmärkningsärendenAntalet1980:45 93. ens.

Stockholm, anmärkningsärendenhade flestinivå. Länsstyrelsen som
gällde den allmännadetfem sådana ärendenredovisade1991, närår

röstlängden.särskilda Dendendet gällderöstlängden och 19 när
årärenden för 1991flestredovisadelänsstyrelse näst varsom

handlade fyra anmärk-och Bohus län,i Göteborgslänsstyrelsen som
särskilda. Viddenröstlängden ochden allmärmaningar mottremot

allmännaanmärkningar deningalänsstyrelser förekomövriga mot
förekom enstakaröstlängdensärskildaoch denröstlängden mot an-

det fråganågot falllänsstyrelser. Inte ivid fyramärkningar attomvar
felaktigt blivitframställdesanmärkning mot att personannanen

möjligt enligt tidigareformelltnågotröstlängden,iupptagen varsom
bestämmelser.

röstkortochutredningar röstlängderTidigare2.3.2 om

valtekniki betänkandet Nyutredning föreslogValtekniskaårs1965
gälldefrister dåbeträffande deändringarvissaSOU 1969:19 som

anmärkningröstlängd,upprättandeför m.m.av
vissaföreslogsvallagen 1972:105prop.propositionen tillI

röstlängdsförfarandet.förfristerdå gällandejusteringar av
Översyn uttalar 1978vallagen 1980:45,2 SOUbetänkandetI av

röstlängdsför-utformningenVallagskommitté vidårs att avman
påmöjligt demefter så mångafarandet bör sträva att somavsom

skall iocksåfaktiskt uppfyller kraven förvaldagen rösträtt tas upp
skäl röstlängdernaolikaioch därmed få delta valet. Avröstlängden -

granska längdernatillfälleskallframställas, allmänhetenmåste attges
kändaförhållandenpå demåste dock längderna bygga som varosv. -

tid före valdagen.viss
röstlängdsförfarandetändraövervägde möjligheternaKommittén att

förslagvaldagen. Detkvalifikationsdagen komså närmareatt som
och rättelseförfa-anmärknings-diskuterade byggdekommittén att

preliminäraefter denskrevssammanfördes och röstkortenrandet utatt
med företrädaresitt utkastdiskuteratEfter kommitténröstlängden. att

hade fog förlänsstyrelsernaansåg kommitténlänsstyrelsernaför att
konstaterade ocksåKommitténpraktiskinvändningarvissa natur.av

då utreddesfolkbokföringsregistreringframtida formerna fördeatt av

5 14-0360
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års1979 Folkbokföringskommitté. Vallagskommittén fann därför att
olämpligtdet då lägga fram förslag till ändringar i röstlängds-attvar

förfarandet.
Vallagsutredningens förslag i betänkandet VAL Organisation Teknik

Ekonomi SOU 1992:108 det gäller den allmänna röstlängdennär
ligger bakom de ändringar genomförts den 1 januari 1994som per
SFS 1993:1399, 199304:21, bet. 199394:KU12, rskr.prop.
199394:45.

Förslaget innebar kvalifikationsdagen flyttades fram från den 1att
tilljuni den juli. kunde uppnås1 Detta det särskildaattgenom

anmärkningsförfarandet bort och anmärknings- och rättelseför-togs att
farandena slogs samman.

Vid utarbetandet sitt förslag övervägde utredningen låta deattav
uppgifter finns i folkbokföringen 30 dagar före ordinariesom en

tillvaldag ligga grund den röstlängd skall gälla vid valet och attsom
tidmotsvarande skulle gälla vid val eller folkomröstningarextra som

inte sker i samband med ordinarie val. Väljarna skulle sedan ha
möjlighet begära rättelse röstlängden fram till föreveckaatt av en

då längdenvalet skulle på eller elektroniskt medium ochtas ut papper
distribueras till kommunerna. förslag lämnades sträckte sigDet som
emellertid inte så långt. Ett skäl till det röstlängderna skallattvar
kunna komma till användning inte bara vid riksdags-, landstings-
fullmäkti och kommunfullmäktigeval och särskilda folkomröstningar.g-

skall också kunnaDe användas vid kyrkovalen och i andra val i
Svenska kyrkans regi. Några säkra uppgifter i vilken utsträckningom

röstlängderna användes vid den sistnämnda kyrkliga valtypensom av
fanns dock inte.

skäl gjordeEtt utredningen valde inte haannat att attsom en
flytande kvalifikationsdag för allmännaden röstlängden denvar
omorganisation pågick inom skatteförvaltningen det gällernärsom

och ADB-utskrifter. förslagADB-ansvar Enligt bearbetadesett som
inom förvaltningen skulle utskrifter inomsamtliga skatteförvaltningen
i fortsättningen ske från två utskriftscentraler i stället för de 21stora
utskriftsställen tidigare funnits. påverkaEn sådan lösning skullesom
framställningen längderna. till föreslagna föränd-Med hänsyn deav
ringarna valde utredningen inför år inte framvalen 1994 läggaatt
något förslag flytande kvalifikationsdag för allmännadeom
röstlängderna.

Vallagsutredningens förslag det gäller den särskilda röstlängdennär
till lagstiftning.ledde inte Förslaget innebar helt skulle slopaatt man

ansökningsförfarandet för utlandssvenskarna. En svensk medborgare
flyttar från Sverige skulle enligt förslaget automatiskt överförassom

till den särskilda röstlängden. skulle byggas med hjälpDenna upp av
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referensregister finns i folkbokföringssys-och detpersonnummer som
temet.

Eftersom utredningen befarade renodlat där allaatt ett system som
flyttat från landet förs till den särskilda röstlängden skulle kunnaöver

något.leda till vissa nackdelar anpassades förslaget
andra länder inte löpandeproblem enligt utredningenEtt attvar

Dödsfall heller inte förts in i detdödsfall. före år 1991 harrapporterar
referensregistret för folkbokföringen. antalcentrala Ett personer som

därför komma stå kvar i röstlängden denavlidit skulle att om
skulle röstläng-framställs automatiskt begränsning. Dessutomutan

utflyttadeockså skäl. Om denbli inaktuelladerna ett annatav
äktenskap, kommer uppgiftenbyter grundt.ex.personen namn, av

Vidaremed uppgiften i längden.inte överensstämmaattom namn
inte kanuppgifterna väljaren och hans adressskulle, attgenom om

röstlängden, det inteför den särskildahållas aktuella inom ramen
till dem finnsförutsättningar för skicka röstkortheller finnas att som

utskick in-gäller andrai denna. Detsamma t.ex.upptagna som
i direkt till de väljare kanformation röstningen dag sänds somsomom

i Schweiz.väljare finns i Tyskland ochdvs.brevrösta som
bli alltför omfångsrikinte särskilda röstlängden skulledenFör att

framställningen den första längdenvidföreslog utredningen att avman
begränsade antalet väljareenligt detskulle gälla systemet somnyasom

uppgifter fanns i denoch utgå från deskulle i registrettas somupp
röstlängden. uppgifter skulle kompletterassärskilda Dessabefintliga

varit i den särskilda röstläng-uppgifter väljaremed upptagnasomom
fortfarandeordinarie valåren ochgällt för deden tre senaste somsom

särskildamed i längden. förstakraven för Denuppfyller att tas
skulle dessutomupprättades enligt detröstlängden systemetnyasom

varit folk-uppgifter svenska medborgarekompletteras med de somom
tilljanuari 1985 fram denfrån denbokförda här utvandrat 1men som

upprättades. iförsta Förjuli det är den röstlängden1 att tas upp
fylla åreller komma 18dessutom fylltlängden skulle ha attpersonen

gällde.det år röstlängden
avlidit ochsvårt redaEftersom det kan fåatt om en personvara

den inteutredningenlängden föreslogavföra honom att somur
ordinarie valen skulleföregåendedeltagit något dei närmasttreav

längden.strykas ur
inaktuellt kunde enligtblikanProblemet med att en persons namn

identifikation-hanteras utgörutredningen att personnummergenom
suppgift.

särskilda röstlängdendengranskning och rättelsedet gälldeNär av
för granskningfinnas tillgängligenligt förslagetså skulle den

bakgrund deröstlängden. Motden allmännasätt avsomsamma
utlandssvenskarna granskafinns försvårigheternapraktiska attsom
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ansågröstlängden utredningen också för rättelse denatt systemet av
särskilda röstlängden fick något.anpassas

En inte tagits i den särskilda röstlängden skulleperson som upp
skriftligen, till och med torsdagen före valdagen, kunna begära att tas

i längden. En avgivits från utlandet skulle uppfattasröst somupp som
sådan begäran. Vid röstning utlandsmyndigheternahos skulle deten

för röstkort för väljaren.i stället adresskortupprättas ett
Beträffande de väljare har möjlighet brevrösta, nämligen deattsom

vistas i Tyskland eller i Schweiz, föreslog utredningen detattsom
fortsättningenockså i skulle krävas väljaren bifogar röstkort. Hanatt

måste enligt förslaget därför beställa sådant.ett
Vid remissbehandlingen Vallagsutredningens förslag tillstyrkteav

godtog samtliga remissinstanser förslaget det gällde deneller när
allmänna röstlängden. Valprövningsnämnden erinrade Maa-attom

förslaget innebär detstricht-fördraget och unionsmedborgarskap attom
den Europeiska Unionen skall införas unionsmedborgarskap ochi ett

unionsmedborgare i medlemsland, i vilketvarje bosattär ettatt som
eller hon inte medborgare, enligt fördraget skall ha ochhan rösträttär

till kommunala i bosättningslandet på villkorvalbar val sammavara
förhållande gäller val tillmedborgarna i det landet; sammasom

Europaparlamentet. Bl.a. det integritets- och sekretessaspek-gällernär
ansåg röstlängds- och röstkortsregistret bör regleras iRSV attter en

registerlag. påpekade också partierna skall hasärskild RSV rättatt om
avskrifterfria avskrifter röstlängderna så måste också dessatill av

Ävenbörjan partierna nöjer sig med dennaframställas i juli.av om
hapreliminära version röstlängd kommer skatteförvaltningen ,attav

röstlängdsfram-med utrustning kunna förproblem attstora egen svara
ställning. .

möjlighetansåg vidare inte fanns någonRSV det än attatt annan
i fortsättningen framställas i enbart exemplar.röstlängderna får ett

någon ytterligare förkortningRSV såg inte heller möjlighet till av
kvaliñkationstiden för röstlängder.

röstlängdernasAndra remissinstanser ifrågasatte de föreslagna
del folk-juridiska och dessa skall uppfattasstatus som en avom

friståendebokföringsregistret skalleller längderna som egnaom ses
valorganisationen.röstlängder inom för Ipersonregister ramen

sökmöjligheter ifall påpekades det innehåll ochsistnämnda att
kan haregleras särskilt i lag. Röstlängdernasregistret bör status

eftersomregisterbetydelse vad gäller rättelser i dessaäven ev.
enligt dessavissfolkbokföring kan leda tillreglerna att en personom

församling vid viss tidpunktskall folkbokföras inom vissbestämmelser
tidpunkten.där vid denmateriellt inte varit bosatthan .setttrots att

preliminär röstlängd.Vidare ifrågasattes behovet av en
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innebära riskremissinstans det kanansågDessutom attatt enen
ordinarie det kunde befarasföre val;röstkort minst 45 dagarsända ut

medföra mångasemesterperioden skulleutskick mitt idetta attatt
innebärakan kommabort hos väljarna, vilketröstkort kommer attatt

duplettkort måste utfärdas.antalett stort
beträffande särskildadenVallagsutredningens förslagdet gällerNär

ansökningsförfarandet för utlands-tillstyrkte RSVröstlängden att
registret skulle kommaansåg emellertidslopas. RSVsvenskarna attatt

Medinte alls haromfatta många rätt rösta.kunna attpersoner som
kontrolleraintereferensregistret kandet centralaledning attmanav
eftersom dettasvensk medborgareutlandssvensk fortfarande ären
ocksåskulle kommaregelmässigt. Röstlängdenuppdaterasregister inte

avlidenfall kanavlidna; iokänt antalinnehålla värstaettatt en
i nio år.under val, dvs.i längdenfinnas kvarkomma treatt

alternativtlämnatvalsystem har RSVförstudie tillI ettnytten
och RSV:sutredningensröstlängd. Enligt RSVsärskildförslag till är

förarbeteexakttämligen lika och innebärgrundenförslag i samma
skillnadenföre endabråda tid valet. Den ärunderRSV attsamma

vill hautredningenregisterinnebär detförslagRSV:s att somsom
ochADB-medium endast hos RSVtillgängligt påfinnasröstlängd skall

inkommandemarkeratlänsstyrelserskattemyndigheter. Efter RSVatt
enbartlängderskattemyndigheterna skrivaskallutlandsröster ut som

Även de utlands-förteckning inkomnaskulle röster.överutgöra
förteckningarna.skulleröstkortbegärtsvenskar tas uppsom

laserskrivare såskrivasskulle kunnaFörteckningarna sentut som
skall finnas.röstlängddär särskildpå de 28före valetlördagen orter
på valdagenoch villvistas i Sverigeutlandssvenskar röstaDe som

för kunnabeställa röstkorti förvägdockskulle attatttvungnavara
risk förförslagutredningensockså medEnligt RSV fanns detrösta. en

svensk utvandratEnutlandssvenskar inte tillåtsvissa rösta.att som
särskildai denblidärefter inte ansöktochföre 1985 upptagenattom

i sinoch villsig i Sverigebefinner röstaröstlängden skulle, hanom
få Vid 1991därmed intei röstlängden och rösta.vallokal, inte finnas

1947 ansökteutvandrat föreförekom detvalårs att ompersoner som
i särskild röstlängd.bli upptagnaatt

tvåunder deutlandsrösterarbetet medEnligt RSV är emotatt ta
kan kräva 5-10intensivt ochföre valet mycketveckornasista

skalltidigareflerförutsättning för inte änextraanställda. rösterEn att
vidmycketutlandsmyndigheternabli underkända ärär att noggranna

röstkortbifogasmåste närde adresskort rösterifyllandet somav
sittsällanutanför Sverige användersaknas. Personer personnummer.

ligga tillborde därförlegitimationshandlingsvenskNågon form av
också röstberättigadefinns detSomgrund för adresskortet. nämnts

saknar personnummer.som
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Om i tid lämnat inte finns iröst röstlängds-en person en men
registret måste utredning eventuellt upptagande i röstlängd skeen om
med hjälp skatteregistret och folkbokföringsregistren. Utredningenav
innehåller inga överväganden denna sökning behöver regleras.om

Även anmälningsförfarandet bort kvarstår uppgiften föratas attom
adressuppgifter för röstberättigade svenska medborgare i Schweiz som
begär röstkort. Såvitt RSV kan förstå finns inga möjligheter förseatt
svenska medborgare i Tyskland röstkort vidmed val.ett extra

Föreningen för Svenskar i ifrågasättervärlden denom nya
förenklade ordning föreslås i praktiken kommer uppfattasattsom som

förenkling; föreligger risk för osäkerhet beträffande vaden snarare en
gäller för den enskilde utlandssvensken. föreslårFöreningen attsom

röstkort bör skickas till alla, finns i allmänoavsett upptagenom man
eller särskild röstlängd. Vidare måste det enligt föreningens upp-
fattning bli problem med utlandssvenskar befinner sig i Sverigesom
och önskar i vallokal här inte tidigare fått röstkort; iröstasom men
praktiken kommer dessa inte få rösta.att

2. 3 3 Folkbokföringssystemet
.

juli 1991 trädde denDen 1 folkbokföringslagen 1991:481 inya
kraft. Då överfördes folkbokföringen från pastorsämbetena till
skattemyndigheterna. Tidigare skedde, med något undantag, folk-
bokföringen i två former, kyrkobokföring och mantalsskriv-som som
ning. Kyrkobokföringen skedde löpande hos pastorsämbetena, medan
mantalsskrivningen skedde årligen och ombesörjdes de lokalaav
skattemyndigheterna fr.o.m. den januari 1991 lokalt skattekon-1 ett

Begreppen kyrkobokföringtor. och mantalsskrivning har medersatts
folkbokföring.begreppet Ansvaret för den folkbokföringen vilarnya

skattemyndigheterna de lokala skattekontoren. folkbok-Ettgenom
föringsärende skall handläggas vid det lokala skattekontor inom vars
geografiska område den beslutet bor eller detperson som avser om

flyttning det kontor inom område vederbörande vill flyttaavser vars
till.in
RSV skall för viss rådgivning till myndigheterna i folkbok-svara

föringsfrågor. En skattemyndighets folkbokföringbeslut över-om
klagas hos länsrätten. Beslut överklagas dock hosom personnummer
RSV.

Enligt 14 och 20 §§ folkbokföringslagen skall den kan antas attsom
under sin livsföringnormala komma regelmässigt tillbringa sinatt
normala dygnsvila landet under minst år avregistreras frånutom ett
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folkbokföringen avflyttad, inte vederbörande utsänd förärsom om an-
på iställning utländsk svenska tjänst.ort statens

förHuvudregeln den anställd i svenskt bolag ellerär ettsom
utomlands under år alltså han intestuderar längreän ärett attmer

folkbokfördskall här i landet. Tidigare gällde denatt somvara
vistades i utlandet kunde stå kvar kyrkobokförd i Sverige isom upp

år.till tre
folkbokföringsregister skall det finnas lokaltEnligt lagen ettom

folkbokföringsregister referensregister.och centralt Det lokalaett
registret får innehålla uppgift adress,om personnummer, namn,

och civilstånd.folkbokföringsfastighet, födelseort, medborgarskap
får också innehålla uppgift inflyttning från utlandet.Registret om

på dödsfall utflyttning tillUppgifter avregistrering grund ellerom av
får också utvandrat avförs det lokalautlandet finnas. De som ur

år. Då förs dessa och de fyllt 100 år 1 6 årregistret 7:evart som -
avgångslängd.dessförinnan till ett en

uppgift finnasdet centrala referensregistret fårI om personnummer,
avregistrering. dettafolkbokföringskoder och skälet för Inamn,

gång varit folkbokförda i Sverige kvar förregister står alla som en
ålder avflyttning sker således inteevigt, någon på grund elleruttag av

Uppgift medborgarskap får inte finnas i dettadetta register. omur
folkbokföringsuppgifter lagras med hjälp ADB.register. Samtliga av

innehåller samtligavarje förs s.k. personbandFör län ett som
inrättades dåfolkbokförda i länet. Personbandenärpersoner som

folkbokföringen hanterades Svenska kyrkan och för demansvaretav
uppgiftertill år 1987 hos länsstyrelsen. Samtligalåg fram som

pastorsexpeditionerna registrerades manuellt respektivebokförts hos av
respektiveförs personbanden skattemyn-länsstyrelse. Numera av

folkbokföringsregistren överförsUppgifter de lokaladighet. ur en
personbanden. regleras i § Folkbok-gång i veckan till Detta 5

föringsregisterkungörelsen 1989:750. Personbanden används främst
föra uppgifter från folkbokföringen till andra register iför att ut

samhället s.k. avisering andra register.av
finns inga säkra uppgifter det antal svenska medborgareDet som

finns utomlands. Fullständiga uppgifter dödsfall, medborgarskaps-om
förändringar familjebildning finns nämligen inte tillgängliga.och

utvandrade svenska medborgare födda år 1900 eller ochAntalet senare
fortfarande i livet uppskattats till 124 000.har RSVärsom av ca

jämförelse kan enligt statistiska uppgifter frånSom nämnas att
för åren utvandradestatistiska centralbyrån 1989-1991 21 484, 25 196

respektive 24 från Sverige år. dessa 8 338,745 dessa Avpersoner var
957 respektive 9 svenska är invandrade8 737 medborgare. Samma
922, 6 728 respektive från utlandet.6 5 805 svenska medborgare
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2.4 Röstlängder i vissa andra nordiska
länder

2.4.1 Danmark

finnsDanmark ingen gällande röstlängd. Sådan längd förstI upprättas
beslut valdag har meddelats.när om

myndiga danska medborgare har fyllt 18 år och har fastAlla som
bostad i landet har till folketinget de irösträtt är upptagnaom

Väljare finns i folkregistretvalglisten, röstlängden. upptagna tassom
fastautomatiskt i röstlängden. Medborgare inte har bostad iupp som

får ansöka i röstlängden. Ingen kan sinlandet utövaatt tasom upp
eller hon inte finns med i röstlängd. Enligt reglernahanrösträtt om

inte utlärrmas till de politiskai Danmark får valglistan, röstlängden
partierna.

uppgifterna registretFolkregistret förs lokalt kommunerna. Av iav
Uppgifterna i deskall framgå till vilket valdistrikt hör.personen

registren förs därefter in i det centrala personregistret.kommunala

Framtagande röstlängderav

ifram grundval de uppgifter finns detRöstlängderna tas av som
ändringar kommit till detcentrala personregistret med de som

före valdagen. utlands-kommunala folkregistret 18 dagar Fört.0.m
vid tidpunkt har anmält dedanskarna krävs det de denna attatt senast

i valglistan och har fattats särskilt beslutvill det etttas att omupp
varje enskilt fall. Kvaliñkationsdagen för i valglistandetta i att tas upp

således 18 dagar före valdagen. Flyttningsanmälan görsär senastsom
skall i röstlängden. innebär det18 dagar före valdagen beaktas Det att

tillde lokala folkregistren skall anmäla alla flyttningar deteller
personregistret tagits artonde dagen förecentrala emot t.0.m.som

förlorat ellerockså anmäla uppgiftervalet. De skall om personer som
dag. Om det denerhållit danskt medborgarskap denna senastsenast

skallsärskilt bestämts väljarebeslut hardagen att tasen uppgenom
till detså skall det också meddelas centralapå kommunens valglista

fallet med utlandsdansk anmältpersonregistret. Detta kan somvara en
sådan anmälan till kommunenvill i längden. Enhan görstasatt upp

väljaren utsänd tjänstgörahan folkbokförd. Omdär är attsenast var
prövningi längden efter ansökan. Förrikets tjänst han direkti tas upp

kategori och vistatsutlandsdansk inte tillhör denna somom en somav
detår i röstlängden finnsutomlands i fyra skallän tas enuppmer
årbeslut gäller i tvâ ochsärskild nämnd, valgretsnaevnet. Nämndens
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i denröstlängdeniutlandsdanskEnöverklagas.inte taskan upp
folkbokförd.där hankommun senast var

centralatill detfolkregistretkommunaladetfrånUnderrättelserna
in, dvs.kommerdedagfalli vissaalltsåsändsregistret somsamma

personregistretcentraladetUppgifterna ivalet.föredagenartonde
därefter iskrivsoch röstkortenRöstlängderna utdärefter.äjourförs

kommunala be-denskallADB-centraler. Deregionalafem vara
Visarvaldagen.föredagar8tillhandaValnämnden,styrelsen, senast

harintekommunenanmältsborde haändringsigdet avatt somen
röstlängderna rättaskanpersonregistretcentralatill detkommit

skall i såtvå kommunermellanflyttningVidmanuellt kommunen.av
falldetFörunderrättas.flyttatväljarevilkenfrånden kommunfall

väljaren ståskallkvalifikationsdagenanmältshar änflyttningen senare
omyndigblivitavlidit,harväljareOmdistrikt.gamlai sittkvar en

kvalifikationsdageneftermedborgarskapdanskasittförlorateller
fåttefter haväljareOmlängden.manuellt attväljarenstryks enur

rättelsebegärröstkortfåttinte harhanpå grundellerröstkort attav
tillValnämnden,kommunalbestyrelsen,denkanlängden rättas avav

valdagen.medoch

Röstkort

iinrikesministeriet kungöraskallvaldagenföretio dagarSenast
kungörel-Isändasröstkorten kommer ut.dagstidningar när attlandets

ellernågot röstkortfårinteerinrasdetskall omatt om manomsen
kommunalatillsigvändaskallsåfelinnehållerröstkortet man

rättelse.fäförValnämnden,bestyrelsen, att
iskrivs röstkortenfolkregistretfinns med i utväljaredeFör som

till kommunenssändsDeskrivsvalglistanmedsamband ut.att
sändaskallKommunenvaldagen.föreåtta dagarvalnämnd senast

väljarnasåvaldagenföresju dagar attväljarnatillröstkorten senast
låta ADB-ocksåkanKommunenföre.fem dagardemhar senast

tilldistributionförtilldirektröstkortenöverlämna postencentralerna
adress,ochväljarensuppgiftinnehållerRöstkortenväljarna. namnom

fårUtlandsdanskarnaadress.vallokalensochröstlängdeninummer
röstkort.inga

Förtidsval

markerarVäljarenvalsedel.endastförekommervalende danskaI en
i sinförhindrad röstaväljare är attväljer. Omhanhurpå denna en
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vallokal på valdagen, oftast tisdag,är kan han förtidsrösta,som en
brevstemme.

Förtidsröstning kan ske veckor före valet. Inomtre landet kan man
lämna sin brevstemme de lokala folkregistrens kommunala kontor.
Väljare på grund sjukdom eller handikapp inte kan kommasom tillav
vallokalen, kan efter ansökan därom förtidsrösta i sitt hem på såeget

tvâsätt röstmottagare kommer ditatt och rösten. Detar emot ärsom
intagna på sjukhus, vårdhem eller fängelse kan förtidsrösta vid
respektive institution. De röstberättigade uppehåller sigpersoner som
i utlandet kan förtidsrösta vid danska beskickningar inom månadertre
före valet. Danska FN-soldater i utlandet kan förtidsrösta hos den

Ävenröstmottagare inrikesministeriet förordnat. sjöman ochsom
danska fartyg och anställdapassagerare är påpersoner som

havsanläggningar kan förtidsrösta brevstemme inomatt tregenom
veckor före valet. En sjöman på danska fartyg i utlands fart kan också
lämna förtidsröst på fartyget från dagen efter folketingsval. såen Iett
fall gäller den irösten folketingsval.nästa Samtliga förtidsröster sänds
direkt till respektive kommun. Omkring %4 väljarkåren iav
Danmark förtidsröstar. Förtidsrösterna distribueras till respektive
valdistrikt där väljaren iär röstlängd och granskas i formelltupptagen
hänseende dagen före valdagen och innan vallokalerna pâöppnas
valdagen. Vad kontrollerar de formella föreskrifternaär kringattman
brevstemmningen har följts. I samband med denna granskning
markerar i röstlängden väljaren förtidsröstat.attman

2.4.2 Norge

Röstlängder

Reglerna för i Norgerösträtt i de svenska reglernamotsvarar stor sett
både vad gäller folkbokfördaär i landet och utlands-personer som

I Norgenorrmän. det kommunala valgstyret, Valnämnden föransvarar
framställningen röstlängder, manntall. Till grund för röstlängdenav
ligger folkeregistret i kommunen. Det kommunala folkeregistrets
kontor har för valgstyrelsen får utkastansvaret tillatt röstlängdett en

överensstämmer med folkeregistret. Röstlängden, manntallet, förssom
för varje kommun och det framställs varje år då det skall hållas val.
Varje röstberättigad folkbokfördär i kommunen iperson som
folkeregistret den juni1 valåret skall i röstlängden. Dessutomtas upp

de utlandsnorrmän någon gängtas under de tio åren varitsom senaste
folkbokförda i landet i röstlängden. Om utlandsnorrmän inteupp en
varit det kan han, den 1 augusti valåret, särskilt ansökasenast attom
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försäkra ellerhanskall sökandenröstlängden. I ansökani atttas upp
folk-väljare intenorsk medborgare. De ärfortfarandehon är som

dekommun därröstlängden i denibokförda i landet senasttas upp
folkbokförda.var

röstlängd den 2tillutkastValgstyrelsen sätter senastettupp
listastyrelsen hatidpunkt skall överVidaugusti. satt upp ensamma

Utkastet tilli röstlängden.förtsinteutlandsnorrmände uppsom
den augustigranskning mellan 2utlagt för allmänskall liggaröstlängd

för valet enligtregistreratspartieraugusti. Politiska24och den som
avskriftgratisfårgäller för det,särskilda reglerde avensom

särskilda bestämmel-enligtfår partierna,uppgifterröstlängden. Dessa
skall förstörasMaterialetpartiändamål.använda förbaradet,ser om

valåret.två år efteranvänds,det inte längrenär senast
valgstyrelsenkommit tillskall haröstlängdenKlagomål senastmot

augustiden 31skriftliga. SenatskallKlagomâlenaugusti.24den vara
klagomåldesammanträdesärskiltvid avgöraValgstyrelsenskall ett

demvaldagen, strykafram tillValgstyrelsen skall,framställts.som
röstlängden.sinförlorateller rösträttdör ursomsom

Röstkort

norska vallagen.i denröstkort finns intesärskilda reglerNågra om
väljare intetillinte några röstkortsändsupplystsEnligt vad somsom

folkbokförda i landet.är

Förtidsröstning

får pågå längstvalåret ochjulifår börja tidigast den 1Förtidsröstning
administrerasFörtidsröstningenföremed dagen valdagen.till och av

i kommunerna,Röstmottagning anordnasvalnärnnden.kommunaladen
Röstmottagning kan anordnasvalstyrelsen bestämmer.på platser som

Valgstyrelsen bestämmer.institutionerlikandesjukhus ellervid som
utlandsmyndigheterockså vid deanordnasRöstmottagning som

norsktdet. Påbemyndigat tillsärskilt harUtrikesdepartementet ett
anläggning kanliknande röst-oljeborrplattforrn ellerfartyg eller en

sin hem-utanförväljarenanordnas. Om röstarmottagning också
valgstyrelse.respektivetillsändaskall röstenkommun röstmottagaren

tillpersonligensin röstmottagaren.skall lämnaVäljare röst
fåri landetdetmedborgaretillåter andra röstaland inteOm attett

för dengällermotsvarandepâstället brevrösta sättväljaren i som
bifogasskallinteröstkortfrånbrevröstningen bortsettsvenska att

försändelsen.



140 Kortare. SOU 1994:30
. ..

Finland2.4.3

Röstlängder

Rösträtt vid val till riksdagen har varje finsk medborgare året föresom
valåret fyllt år. Kvalifikationsdagen18 för i röstlängd äratt tas upp

januari året föreden 1 valåret valet skall hållas den 31senastom
augusti. Skall valet hållas den september eller kvalifika-1 ärsenare
tionsdagen den januari valåret. Vallängdema består1 dels för-av
teckningar de röstberättigade enligt befolknings-lagenöver som om
böcker har sin hemort i röstningsområdet dels de medav personer

i valet hemvistsaknar i Finland, dvs. utlands-rösträtt men som
finländare. Utlandsfmländama införs i vallängden för den valkrets
inom vilken den kommun finns där han enligt uppgifter i det centrala
befolkningsregistret har haft hemort i Finland. de finskaI valensenast
finns liksom i de svenska två röstlängder.typer av

Basförteckningar för vallängderna fram befolkningsregister-tas av
centralen. Förteckningarna för varje kommun. Förteckningarnagörs

röstlängder.inte Det den kommunala centralvalnämndenär är som
skall granska och förteckningarna och därefter underteckna dem.rätta

därefter förteckningarna röstlängder kan läggas framFörst förär som
granskning.

Valnänmdens granskning före valdagen.sker 37 dagar Samma dag
skall befolkningsregistercentralen fastställa vallängderna.

Röstkort

registerbyrån framDen centrala särskilt kort till samtliga väljaretar ett
i basförteckningen och skickar till respektive valnärrmd. Valnämnden
sänder därefter, 37 dagar före valdagen, kortet till väljaren.senast

Till utlandsñnländare sänds särskilt meddelande, röstkort,ett om
finnsdet adress i registret framstår aktuell.en som som

Förhandsröstning

Förhandsröstningen börjar dagen föreden 18:e valdagen och avslutas
i utlandet den 8:e dagen före och inom landet den dagen5:e före
valdagen. Förhandsröstning kan ske vid och televerkets kontor,post-
vid sjukhus eller sådan institution, vid finska beskickningarannan
utomlands och ombord på finskt fartyg. Efter särskilt beslut det fårom
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därförochsjuklångvarigtellerhandikappadväljare är gravtsomen
sigbefinnerhani hemmetröstningsställe,sig till röstakaninte omta

hemkommun.sini
tillsänds röstrnottagarentagitsförtidsröster emotDe avsom

valnämnd.respektive

UnionenEuropeiskadeninomVal2.5

Bakgrund2.5.1

mångasaknarparlamenttillEuropaparlamentet är ett avnamnet men
nationella parlamentmedförknippartraditionelltuppgifterde mansom

ankommerintedetskillnaden ärfrämstaDen attdemokratiskai stater.
kommissio-styrelseorganet,eller avsättaEuropaparlamentetpå att utse

ochkommissionentillmisstroendevotumriktakanParlamentetnen.
hellerhar inteParlamentetfunktion.kontrollerandevissocksåhar en

beslutsbefogen-dessutomsaknarochinitiativrättformellnågon egna
beslutarfalli vissaMaastricht-fördragetenligtdetheter, även om

rådet.medtillsammans
medlemsstatersamtligaförenhetligt valsystemnågotintefinnsDet

Ensådant.utformavaritfrån början ettredanambitionen attatttrots
samtligarösträttsåldern iSådock ärfinns detenhetlighetviss numera.

underländersamtligaivalenhölls1989årVid valenår.18länder
ochländerdelitorsdagenmånad, påjunivecka i ensamma
år.fem Detmandatperiodenländersamtliga ärandra. Iisöndagen

valbarhetgällerbestämmelserocksåfinns somgemensammanumera
tjänstemänhögrevissaochregeringsledamöterföreskriver attsom
skillnaderbetydandeförekommerövrigtIvalbara.inteEU ärinom

Europaparlamen-tillvalsystemetfrågailändernaolikademellan om
proportionellafrågangällerdetlösningarolika närfinnsDet omtet.

valkretsindelning,beträffandeocksåmajoritetsvalellerval men
pågårEUmandat. Inomfåförspärregler processochvalbarhet enatt

val.inför nästavalsystemetförändratillsyftar attsom
har1993:14SOUgrundlagarvåraochEGbetänkandesittI

val tillvidSverigeföreslagitEGinför attGrundlagsutredningen
delasSverigeochfyraprocentspärr attskall haEuropaparlamentet en

ochSvealandGötaland,iValkretsar motsvararstort sett,i tre som,
Sverigevaritharutredningenför attUtgångspunktenNorrland.

Europaparlamentet.mandat i25tilldelas
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2.5.2 Rösträtt och valbarhet

I Maastricht-fördraget artikel 8 b stadgas alla medborgare iatt
unionen skall ha och valbara irösträtt både kommunala val ochvara
val till Europaparlamentet i det land där de bosattaär på samma
villkor gäller för det landets medborgare.som

Varje unionsmedborgare bosatt i medlemsstatär i vilkensom en
han inte medborgareär skall ha ochrösträtt valbar vidvara
kommunala val i den medlemsstat där han bosatt, påär samma
villkor medborgarna i den staten...som

2. Om inte följer artikel 38.3 och de bestämmelserannat av som
har antagits för dess tillämpning, skall varje unionsmedborgare som

bosatt iär medlemsstat i vilken han inte medborgareär haen
ochrösträtt valbar vid val till Europaparlamentet i denvara

medlemsstat där han bosatt...är

Närmare bestämmelser och förbehåll beträffande dessa regler skall, på
initiativ kommissionen, meddelas Europeiska rådet efterav attav
samråd har skett med parlamentet. Undantag från reglerna kan-
medges för visst land speciella problemett medför det.om

Grundlagsutredningen inför EG diskuterade hur de medborgare i
andra medlemsstater bosattaär i Sverige kan och blirösträttsom ges
valbara i svenskt val till Europaparlamentet.ett Frågan hurär

i fråga skall i röstlängd. Entas väg utredningenpersonerna upp som
diskuterade det skulleatt särskildupprättas röstlängd för dessavar en

Utredningen konstaterade sådan lösning kräverpersoner. att en en
lagändring i kringreglerna folkbokföringen eftersom i dag inteman
får hämta dennauppgifter med avseende på nationalitet. Enur annan

diskuterarutredningenväg är använda röstlängd iatt valetsom samma
till Europaparlamentet vid de kommunalaanvänds valen. I dessasom
längder finns redan i dag utlänningar varitde bosatta här i landetsom
den l november de åren. En sådan lösning skulle innebärasenastetre

alla utlänningaratt varit bosatta i Sverige i år, dvs. också detresom
inte medborgareär någoni medlemsstat fick ochrösträtt blevsom

valbara till Europaparlamentet. Utredningen konstaterade det inteatt
finns något förbud sådan utvidgning inomrösträttenmot en av
gemenskapema. En invändning kunde enligt utredningensom resas var

år är väl lång tid föratt tre bosatt i medlemsstat.en att anses en
När det gäller den enligt Maastricht-fördraget skallrätt finnassom

för medborgare i unionsland och valbararösta i kommunalaatt vara
val konstaterar utredningen denna inte i detta skederätt medföratt
några konsekvenser för det svenska valsystemet eftersom icke-svenska
medborgare redan har i kommunala val.rösträtt
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vid val tillutredningenöverväganden ansågslutligasinaI att man
bör tillämpamöjligtlångti Sverige såEuropaparlamentet sammasom

till riksdagen.valförrösträttsregler gällerochvalbarhets- som
medlemsstatiså medborgaredockmåsteReglerna att somenanpassas

konstate-Utredningenvalbar.ochskall kunnahär röstabosattär vara
måsteröstlängdytterligarekrävakommerdettarade attattatt en

val.vid dessaupprättas

folkomröstningarLokala2.6

landstingochiFolkomröstningar kommuner2.6.1

kommunallag finns iårsi 1991folkomröstningReglerna m.m.om
5 kap.lagens

beredningenled idetfår besluta ettFullmäktige§ ett34 att avsom
synpunkterinhämtasskallskall handläggamäktigefulärende som

landstinget.elleri kommunenmedlemmarfrån
opinionsundersökning ellerfolkomröstninskekanDetta enom , i kommunenvalnärrmdenDärvid förfarande.liknandenå ot r

det.hindrasövrigt inteiverksamhetnämndensitas, avoma
kostnaderersättning för defåhar rätt35 § Kommunen att som

valnänmden.landsting anlitarföranleds att ettav

deltillbegränsaskanopinionslägetundersökningEn en avav
medlemmarna.urvaltillellerlandstingeteller ettkommunen av

intebestämmelserfolkomröstningslagens är auto-ellerVallagens
stårdetomröstningar,lokaladennaförgiltigamatiskt typ menav

skallbestämmelsernabesluta vissafrittkommunfullmäktige attatt av
tillämpas.

inhämtaLokaldemokratikommittén, AtttillEnligt rapporten
undergenomfördes1993:72,medborgarna SOUfrånsynpunkter

i kommun-beslutinförfolkomröstningarlokala1992 ettåren 1977 -
styckenavsåg 8omröstningarAv dessakommuner.fullmäktige i 11

Någradenna.avsåg delarövrigamedanhela kommunen om-av
inte.redovisaslandstingröstningar i

omröstningarkommunala ärviduppmärksammatsproblemEtt som
val. Moti dessaförhandsröstningfråganskall lösahur omman

1976bet.lagstiftningsarbetetidigareuttalande ibakgrund ettettav
möjlig-det gälltrestriktivavarit närkommunernas.59 har77:25

anordnahinderformelltNågot mot attförtidsrösta.heterna att
vid denanordnadeskommunNackadock inte. Ifinnsförtidsröstning

därpoströstningförenklad1992där åromröstningenkommunala en
Påmedvalnänmdentillvalsedel post.skicka sintillätsväljarna att
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grund formella skäl blev emellertid omkring %12 avgivnaav av
ogiltigförklarade.röster Ett administrativt problem det gälldenär

röstkorten till detta val uppkom också. Kommunen önskade att
röstkorten skulle förses med uppgift valdistrikt och löpnummer iom
röstlängden och dessa uppgifter skulle RSV:s register.att tas ur
Eftersom kommunen inte kunde visa något lagstöd för denna sin
begäran medgavs den inte Datainspektionen. Röstkorten innehöllav
därför bara den röstberättigades och adress vilket i sin leddeturnamn
till betydande merarbete vid sarmnanräkningen.

Lokaldemokratikommittén C 1992:1 har i sitt slutbetänkande
Lokal demokrati i utveckling SOU 1993:90 föreslagit lokalaatt om-
röstningar används i utsträckning. Kommitténs förslag,större f.n.som
bereds i Civildepartementet, redovisas i korthet i avsnitt 2.9.4.

2.6.2 Omröstningar inför indelningsändringar

Inför ändringar indelningen landsting eller kommun skallettav av en
det särskild hänsyn till befolkningens önskemål och synpunkter.tas I
lagen 1979:411 ändringar i Sveriges indelning i kommuner ochom
landsting föreskrivs i kap.1 24 § följande.

finnsNär det skäl till det skall särskild undersökning görasen om
befolknin inställning till indelningsändring. Om särskildens en en
utredare skäl till sådan undersöknin skall han anmälainner en ,detta till karnmarkollegiet, beslutar i fragan. Länsstyrelsensom
beslutar i ärende länsstyrelsen utreder.som

Undersökningen skall länsstyrelsen. Den kangöras skeav genom
omröstning, opinionsundersökning eller liknande förfarande.
Länsstyrelsen far därvid anlita valnänmden i kommunen, inteom
nämndens verksamhet i övrigt hindras därigenom.

Under åren 1977 1992 har det genomförs folkomröstningar14 som-
gällt indelningsändringar.

I redovisas inte hur avgjort fråganrapporten skallman om vem som
röstberättigad i omröstningen. Vid genomförandet folkom-vara av

röstningar i hela kommuner torde i allmänhet ha gällandeanväntman
röstlängd för detta.avgöraatt

Mot bakgrund riksdagspartiernas överenskommelse under höstenav
1993 förlänga mandatperioden i kommunerna till fyra år föreslåratt
Lokaldemokratikommittén i sitt slutbetänkande Lokal demokrati i
utveckling SOU 1993:90, den möjlighet regeringen tidigareatt som
haft förordna nyval i kommun efter beslut indelnings-att ettom en om
ändring för kommunen återinförs. En förutsättning för beslutett om
nyval skall enligt förslaget beslutet delning meddelas minstattvara om
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före ordinarie Lokaldemokratikommitténs förslagår val.nästatre
i korthet i avsnittredovisas 2.9.4.

Vilka uppgifter för2.7 behövs att

framställa röstlängder och röstkort

röstlängden2.7.1 Den allmänna

i första handallmänna röstlängden utgårframställning denVid manav
folkbokföringssystemet. I den allmännauppgifter finns ifrån de som

skall de finnasanvänds vid val till riksdagenröstlängden personersom
folkbokförda i landet. Enbart desvenska medborgare ochärsom

Ävenår valdagen harfyller 18 rösträtt.senastpersoner som
redovisasfinnas i röstlängden. F.nålder måsteuppgift om en persons

Uppgifternaåldern en persons nanm,personnummer. omgenom
de lokalamedborgarskap hämtasoch svenska urpersonnummer

personbandentill de länsvis fördafolkbokföringsregistren 131 st som
framställning den allmännaanvänds förf.n.de registerär avsom

väljare.till dessaröstlängden och röstkort
eller, det inte gårviss fastighetFolkbokföring sker attomen

Valdi-fastighet, i viss församling.visshänföra till enperson enen
så eller fleravalen består alltidallmännastrikt för de gott som av en

undantagsfall innehåller valdistrikt endast delförsamlingar. I ett en av
fastigheten såharkan beroviss fastighet. Detta att stort.ex enen

inte helhet ingå valdi-den i sin bör ibefolkningfolkbokförd ettatt
vattendrag, järnvägsspår ellereller den delas störrestrikt ett ettatt av

ovanligt i Norr-intefastigheten mycket vidsträckt, något äräratt som
inte i de lokalaUppgift valdistriktstillhörighet registrerasland. om

röstlängden samkör-folkbokföringsregistren. Vid utskrift görs enav
valdi-fastigheterna bärning med särskilt fastighetsregister därett

för skatteförvaltningensstriktskod. registret förs inomDet ramen
ochockså bl.a. kommunfastighetstaxeringssystem. Registret speglar

folkbokförda påförsamlingsindelningen. deFör ärsompersoner
särskildavaldistrikt skapasdelade påfastigheter är än ettsom mer

fiktiva fastigheter.s.k.fastighetsbeteckningar för de olika delarna,
måste det tillfastighetflyttar in sådanNär angesperson enen

sådana fastighets-Antaletvilken fastighetsdel inflyttningen sker.som
Jämtlands ochNorrbottens,beteckningar i Kopparbergs,är störst

Östergötlands stycken. Irespektive 62län där de 146, 128, 74är tre
fastigheter medan detsådanaövriga länen finns det omkring 40deav

övriga län endast finns fåtal.i ett
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inteFör svensk medborgare varit bosattären person som men som
här så länge han röstberättigad till val landstings- ochäratt av
kommunfullmäktige måste ålder och valdistriktutöverman namn,- -
dessutom ha uppgift svensk medborgareinte ärattom personen men
varit folkbokförd här i landet under den tid krävs för han skallattsom
få dvs. den november år före det år röstlängden1rösta, upprättas.tre
Uppgift detta från folkbokföringsregistren.kommer de lokala Iom

uppgiftenpraktiken hämtas gång år 111 till särskiltetten per
hjälpregister för röstlängdsframställningen.

Vad redovisats gäller de nuvarande förhållandena i frågasom nu om
den allmänna röstlängden. Om Sverige blir medlem i den Europeiska
Unionen kommer det, bakgrund den s.k Maastricht-överens-mot av
kommelsen, inte det finns uppgift interäcka äratt att atten en person

medborgare. Varje medborgare i medlemsstat skall hasvensk en
i kommunala val han svensk medborgare. Förrösträtt som om vore

därför finnas uppgift vilketdessa utländska medborgare måste det om
land de medborgare Uppgift detta finns i dag i de lokalaär om
folkbokföringsregistren får inte finnas i det centrala referens-men

Enligt lagen 1990:1536 folkbokföringsregister fårregistret. om
medborgarskap inte användas sökbegrepp, dvs. med visssom personer
nationalitet kan inte systematiskat sökas i registret. Uppgift om
medborgarskap finns också i de länsvisa personbanden. dennaFör

tillåtakategori väljare bör framtida också medborgareett system att en
efter frist deni land med i röstlängden änett annat tas en annan

treårsfrist gäller.som nu

särskilda röstlängden2.7.2 Den

folkbok-tidigare skall svensk medborgare inteSom nämnts ärsomen
enligtförd i landet i den särskilda röstlängden. Detta skerhär tas upp

gällande efter särskild det skall möjligtregler ansökan. För att varanu
kontrollera väljaren inte finns i den allmänna röstlängden måsteatt att

Med hjälpfinnas uppgift väljarens ochdet personnummer.om namn
den ansöktdessa uppgifter går det också kontrolleraatt att som omav

i särskilda röstlängden har varit folkbokförd härbli denatt upptagen
centralanågon gång. kontroll kan ske deti landet Denna mot

referensregistret.
Vallagsutredningen i delbetänkandet VALSom fördenämnts ovan

Ekonomi 108 fram förslaget denOrganisation Teknik SOU 1992: att
ansökningsförfarandeskullesärskilda röstlängden inte bygga ett

bakgrund de uppgifterden i stället skulle framställas motutan att av
finns folkbokföringssystemet beträffande de svenska medborgareisom
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någon gång varit folkbokförda denna kategori skallhär. Om tassom
röstlängd automatiskt register liggeri ansökan måste ettutanupp som

grund för framställningen innehålla uppgiftertill röstlängdernaav om
ålder och tidigare folkbokföringsfastighet för dessanamn, personer.

vid till2.7.3 Röstlängd val Europaparlamentet

Sverige blir medlem i den Europeiska Unionen skall detOm vart
år hållas val till Europaparlamentet. Enligt Maastricht-överen-femte

medlemslandskommelsen skall varje medborgare bosatt iär ettsom
där han bosatt i sådant val. EnValbar och ha rösträtt är ettvara

Sverige tillskall kunna användas vid val i Europa-röstlängd ettsom
måste innehålla samtliga svenska medborgare harparlamentet som

riksdagsval också de utländska medborgarei ärrösträtt men som
medborgare i medlemsland. dethär och Närbosatta år ett annatsom
skall ligga till grund för röstlängd och förgäller det register som en

vid måstevalbarhet skall användas sådana valkontroll manav som -
val ha uppgiftvid röstlängden till kommunalaliksom om personens-

medborgarskap.

kyrkligavid val2.7.4 Röstlängder

valbarhet vidfram uppgifter och valFör rösträttatt ta om av
framställakyrkoråd och kunna röstlängdkyrkofullmäktige eller en som

måste finnasval det uppgifter medlemskapkan användas vid dessa om
vilken församling i fråga tillhör.Svenska kyrkan ochi som personen

finns i dag registreratUppgift medlemskap i Svenska kyrkanom
icke-territorielliendast hos kyrkan. Uppgift medlemskapom

framställaförsamling finns folkbokföringsregistret. Fördäremot i att
uppgifter medlemskapröstlängder för de kyrkliga valen hämtas om

från Svenska kyrkans register.

2.7.5 Röstkort

valinfomiation tillochdet möjligt sända röstkortFör skallatt attvara
tillgänglig. Påuppgiften finnasväljare måste deras adressrätta ettom

väljarevilkenockså finnas uppgiftröstkort skall det rösträtt enom
skallvallokal hanvilket valdistrikt han tillhör, denhar, röstasom

röstlängden.väljarens ivallokalens öppettid och nummer
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2.8 Vilka framställningenregler påverkar
röstlängder och röstkortav

remissbehandlingen Vallagsutredningens förslag ifrågasattesVid av
röstlängdernas juridiska påpekades också längdernaDet attstatus. om

fristående personregister så bör innehållet ochskall anses som egna
framhöll ocksåsökmöjligheter regleras särskilt i lag. RSV detnäratt

integritets- och sekretessfrågor så bör röstlängds- och röstkorts-gäller
tillregistret regleras i särskild registerlag. För bakgrundatt ge enen

påverkafråga redovisas i det följande kort vilka regler kandenna som
framställningen röstlängder och röstkort.av

Regeringsformen2.8. 1

regeringsformen finnss.k. fri- och rättighetskatalogen i 2 kap.I den
personliga integritetgrundregel skydd den enskildesmot attomen

uppgifter registreras med hjälpkränks honomatt om avgenom
3§ andra stycket, harautomatisk databehandling. Bestämmelsen,

följande lydelse.

i lagVarje medborgare skall i den utsträckning närmare angessom
personliga integritet kränksskyddas hans attmot att genom

med hjälp automatisk databe-uppgifter honom registrerasom av
handling.

offentlighetskommittén DOKBestämmelsen föreslogs data- ochav
konsta-Grundlagsfrågor 1987:8. l betänkandeti betänkandet DsJu

kommittén i svensk lagstiftning eller i svenskterade det varkenatt
meddoktrin finns någon enhetlig definition vadav som menas

personliguppfattning begreppetpersonlig integritet. En allmän om
land utomlands,integritet och integritetsskyddet, såväl i vårt som

för den enskildeenligt kommittén det innefattartorde rättatt envara
skalluppgifter han eller honsjälv bestämma vilka honomatt om som

uppgifter användas och spridas.lämna ifrån sig och hur dessa skall
ansågpersonlig integritetKommittén definierade inte begreppet utan

frågan måste från fall till fall. omständigheterDe äravgörasatt som
debetydelse för den personliga integriteten är arten av personupp-av

uppgifter används, hurgifter inhämtas och registeras, hur dessasom
sprids mängden uppgifter samlas ochde ettsamt sammaav som

uppgifternabetydelse också de insamladeställe. Av ärärstor om
korrekta och aktuella.



149Kortare.1994:30SOU . ..

Tryckfrihetsförordningen2. 8.2

hantering ADB-gällerdetbetydelseprincip harviktig närEn avsom
bestämmelsernagrundläggandeoffentlighetsprincipen. Deregister är

tryckfrihetsförordningen. Däroffentlighetsprincipen finns i 2 kap.om
handlingarvilka slag ärbestämmelserfinns att anse somsomavom

delvilltillhandahållas densådana skalloch hurallmänna tasomom
skrift eller bildframställning ihandling förståsMed allmändem.av

uppfattaspåellerläsas, avlyssnas sättupptagning kan annatsamt som
förvaras hoshandlingenhjälpmedelteknisktmedendast enom

upprättad hosellertillinkommenochmyndighet är att anse som
myndighetenförvarad hosupptagning skallmyndigheten. En omanses
hjälpmedelteknisktmedmyndighetentillgänglig förden är som

den kanformöverföring i sådanförutnyttjarsjälvmyndigheten att
integäller dockuppfattas. Dettaelleravlyssnas sättlåsas, annat

eller för-enligt lagmyndighetenpersonregister,iupptagning om
befogen-saknarsig lag,grundarbeslut,särskiltordning eller som
register,förståspersonregisterMedöverföringen.het göraatt

uppgiftinnehålleranteckningarandraförteckning eller som avsersom
till denne.hänföraskanochenskild somperson

Sekretesslagen2.8.3

röjaförbudmedförstås sekretess1980: 100sekretesslagen attEnligt
allmänellermuntligendet skeruppgifter, sig att engenomvare

Förbudetkap. §.1 1sker sätteller dethandling lämnas annatut
sekretessbe-röjande.varje form Enalltsågälleruppgifterröjaatt av

handlingröjasuppgift får således inte hellerlagd att somengenom
verksamhetför allSekretesslagen gällerallmän lämnasinte är ut. som
och kommunerslandstingensdet allmänna, dvs.bedrivs statens,av

isekretessbestämmelserinnehållermyndigheter. inte baraLagen om
myndigheter.mellanenskilda också sekretessförhållandet till utan om
verksamhets-olikamellanfinns föreskrifter sekretessDessutom om

Utgångspunktenmyndighet. ärochinom att enen sammagrenar
personkretssåhållas inomsekretesskyddad uppgift skall snäv somen

möjligt.
folkbokföringenpersonuppgift inomförBestämmelser sekretessom

personregistereller ibefolkningenregistreringliknandeeller annatav
gällerkap. 15 §Enligt 7sekretesslagen.och 16 §§finns i kap. 157

ellerfolkbokföringenverksamhetförsekretess annanavsersom
personligaenskildasför uppgiftbefolkningen,registrering omav

den enskildeanledning kandet särskildförhållanden, antas attom av
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eller någon honom närstående lider uppgiften röjs. Motsva-men om
rande sekretess gäller i ärende medlemskap i Svenska kyrkan. Iom
ärende fingerade personuppgifter gäller sekretess för uppgiftom om
enskilds personliga förhållanden det inte står klart uppgiftenattom
kan röjas den enskilde eller någon honom närstående liderutan att

Enligt kap.7 16 § första stycket gäller sekretess förmen. personupp-
gift i personregister i datalagen 1973:289, det kansom avses om

utlämnande skulle medföra uppgiften föranvändsantas att att
automatisk databehandling i strid med datalagen. Förbudet gäller

på vilket uppgifterna länmas medium försättoavsett ut genom-
automatisk databehandling eller utskrifter vanligtgenom papper.
Bestämmelsen har dock praktisk betydelse det gällerstörst när
utlämnande på medium för automatisk databehandling.

Om det kan uppgiften skall användas för automatiskantas att
databehandling, krävs för utlämnande har tillståndett att mottagaren

Datainspektionen eller författningsstöd föra personregisteratt ettav
med de uppgifter skall lämnas Uppfyller dessaut. mottagarensom
krav bestämmer den utlämnande myndigheten i vilken form utläm-
nande skall ske. befogenhetDenna kan dock inskränkas laggenom
eller författning.annan

2.8.4 Europarådets konvention

Sverige tillträtthar Europarådets konvention 1980 skydd förom
enskilda vid automatisk databehandling personuppgifter, den s.k.av
dataskyddskonventionen. Enligt denna konvention får vissa särskilda
slags uppgifter inte undergå automatisk databehandling inteom
nationell lag domestic law ändamålsenligt skydd art. 6. Detettger
gäller personuppgifter politiska åsikter, religiös ellertroom ras, annan

hälsaövertygelse, och sexualliv.

2.8.5 Förslaget till EG-direktiv

EG-kommissionen i september 1990 förslag till direktivantog ett om
förskydd enskilda vid behandling personuppgifter och det friaav om

flödet sådana uppgifter. Förslaget har ändrats under 1992 och ärav
under ytterligare omarbetning. Det aktuella förslaget innehållernu
särskilda bestämmelser känsliga uppgifter. Med känsliga uppgifterom

uppgifter eller etniskt politisk uppfattning,avses om ras ursprung,
religiös eller filosofisk övertygelse, facklig tillhörighet ellerannan
uppgifter hälsotillstånd eller sexualliv. Utgångspunktenrör iärsom



SOU 1994:30 Kortare,... 151

inte får behandlas iförslaget till EG-direktiv sådana uppgifter ettatt
ADB-register.

nämnda huvudregeln.Vissa undantag emellertid från dengörs nu
undantag. Vidare fårenskildes samtycke konstituerar sådantDen ett

för det, tillåtaviktiga intressen talarmedlemsstaterna, allmännaom
personuppgifternabehandling de aktuella känsliga genom enav

författning eller beslutsärskild reglering i lag eller genom avannan
vilkendådataskyddsmyndigheten. förutsättningEn är att angerman

uppgifter får lämnas ochuppgifter gäller, till sådanadet uttyp vemav
skyddsbestämmelserfår persondataansvarig. Lämpligasom varavem

också ställasskall upp.

2.8.6 Datalagen

reglerar det1992:446 den lag1973:289, omtrycktDatalagen är som
definitioner begreppeninnehållerdataskyddet. Densvenska av
och registeransvarig.registreradpersonregister,personuppgift,

upplysning enskild DetpersonuppgiftMed som avser person.avses
födelsedatum,upplysningarkan personnummer,om namn,vara

Ävenfamilj anställningsförhållanden.ochutbildning,nationalitet,
mindre personlig karaktär räknasupplysningarandra typer somavav

personuppgifter.
förteckning eller andraförstås register,Med personregister an-

automatisk databehandling ADBmed hjälpförsteckningar avsom
kan hänföraspersonuppgift till deninnehålleroch som som avsessom

medförs omfattashjälp ADBregisteruppgiften. Endastmed som av
således datalagen.av

beträffandeenskildMed registreradbegreppet personavses en
personregister.idet förekommer personuppgiftvilken etten
personregister förs,Registeransvarig den för verksamhetär omvars

ochjuridiskafysiskaförfogar registret. Såvälhan över personersom
registeransvariga.myndigheter kan vara

Datainspektionensig tillHuvudregeln bara den anmältär att som
Datainspektionenpersonregister.får inrättafått licens och föraoch

registeransvarigedengranskar inte anmälan i sak endast ettutan ger
denberättigarEn licensgjorts.bevis licens anmälan harattom

personregister.eller fleraregisteransvarige föraatt ett
uppgifter krävskänsliga utöverregister medvissaFör typer av

tillståndSådantDatainspektionentillståndsärskilt frånlicens även ett
känsligainnehålleroch föra registerregel för inrättabehövs i att som

uppgifterregistrerade,denpersonuppgifter, omdömen omom
registeransvarigeanknytning till densaknar sådan somsompersoner



152 Kortare.. SOU 1994:30
. .

följer medlemskap, anställning, kundförhållande eller något därmedav
jämförligt förhållande personuppgifter inhämtas från någotsamt som

personregister s.k. samkörning, inte registreringenannat om av
uppgifterna eller utlämnandet dessa sker med stöd författning,av av
Datainspektionens beslut eller den registrerades medgivande.
Tillstånd behövs inte för register inrättande beslutatsvars av

riksdagen eller regeringen s.k. statsmaktsregister.
Vid tillstândsprövning skall Datainspektionen ställning tilltaen om

finns anledning registreringen medfördet otillbörligtatt anta att ett
intrång i registrerades integritet.den personliga Vid prövningen skall
inspektionen särskilt beakta mängdenoch de personuppgifterarten av

skall ingå i registret, hur och från uppgifterna skall inhämtassom vem
vilken inställning de kan registreraskomma har eller kansamt attsom

registreringha till saken. Särskilda skäl krävs för uppgifterantas av
någons eller politiska uppfattning eller religiösa övertygelse.om ras

Datainspektionen inrättaNår meddelar tillstånd och föraatt person-
register, skall inspektionen samtidigt meddela beslut ändamåletom
med registret. Inspektionen kan i samband med tillståndsgivningen

meddela särskilda villkor. Sådana villkor får meddelas be-även
träffande exempelvis inhämtande uppgifter, vilka personuppgifterav

får ingå i registret, utlämnande, bevaring och gallring.som
I datalagen finns också särskilda bestämmelser ADB-använd-om

avsedda personuppgifter riktiga ochningen är äratt garantera attsom
i personregister.fullständiga. enskilde har till insyn PåDen rätten

skriftlig begäran den enskilde skall den registeransvarige underrättaav
honomdenne innehållet i registret, såvitt det gäller eller henne.om

Om s.k. statsmaktsregister innehåller uppgifter i fallett annatsom
medfört inhämtasskulle ha tillståndsplikt, skall yttrande från Data-

inspektionen innan beslut inrätta registret fattas 2 § förstaattom a
stycket meningen. Datainspektionen sådantandra När ettavger
yttrande skall bedömning registret enligtske grunderen av samma

vid prövning tillståndsärende.ettsom av
Datainspektionen kan meddela beslut villkor för dessaäven om

register, inte regeringen eller riksdagen har meddelat något villkorom
i hänseende.samma

Datalagens bestämmelser den registeransvariges skyldigheter,om
tillsyn straff och skadestånd gäller för statsmakts-ävensamtom om

registren.
Riksdagen beslutade i december inrättande centralt1976 ettom av

statligt och adressregister baseratSPAR ADB prop.person
197677:27, bet. l97677:KU2l. Avsikten med SPAR bl.a attvar
begränsa behovet befolkningsregister,andra s.k. vilka helt ellerav
delvis byggts för syften SPAR.upp samma som
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innehåller allaRegistret1978.sedan årvarit i driftharSPAR
inskrivna iskattsedel eller ärfolkbokförda, harärsompersoner
skall enligti SPARUppgifternaSverige.försäkringskassa iallmän

kompletteringaktualisering,användas för1973:289datalagen28 §
ochkompletteringförpersonregister,uppgifter i andrakontrolloch av

urvalförövrigtpersonuppgifter i uttagkontroll samt avavav
användasbestämmelseenligtfårSPARpersonuppgifter. avsamma

uppgifterna iskalldatalagenEnligt 27 §enskilda.ochmyndigheter
föranvändspersonregisterstatligafrån dehämtasSPAR som

SPARfastighetstaxering.ochinkomsttaxeringfolkbokföring, upp-
uppgifter.följandeinnehåller bl.veckovis ochdateras a.

personnummer,-
nanm,-
adress,-
folkbokföringsort,-

annatutlänning,nordbo,övrigsvensk,annanmedborgarskap-
fastighetsinnehav-

lämkommunförsamlingfastighetomrâdeskod för-

departements-anfördes.971973:33datalagen prop.tillförarbetenaI
vissasärbehandlanödvändigtskälflera attdetchefen att varav

beslutakunnariksdagenbordedet förstaFörpersonregister.statliga
ellerverksamhetriksdagensförpersonregisterinrättande egenavom

Vidareriksdagen.underställdaärhosverksamheten somorgan
viktsådanpersonregistreringsektornoffentligadenpåförekommer av

frågannödvändigtdetsynpunkt ärenskild attoch omattallmänfrån
förutsattessjälva. Detstatsmakterna attförbehållsinrättanderegistrens

sådanaiendastADB-registerinrättandebeslutarstatsmakterna avom
ellerbetydelseregistretstillmed hänsynstarkt motiveratdå detfall är
bet.harKonstitutionsutskottetomständigheter.övrigatillmed hänsyn

statsmakts-inrättandeframhållit viktenockså att198485 :KU25 avav
i andraochpropositioneriuttrycktill klart samman-kommerregister

hang.
infonnations-Integritetsskyddet idelbetänkandefjärdesittI

användningochPersonregistrering personnummersamhället av
medmyndighetsregisterytterligareDOKföreslog1987:31SOU att

registerlagar.särskildaireglerasskullepersonuppgifterkänsliga
medregisteralla ettkommittén,enligt attbör,Målsättningen vara

specialreglerasskallinnehållkvalificeratochregistreradeantal ettstort
obetydliginteför externföremålregistretiuppgifterna är enom

spridning.
ADBochintegritetOffentlighet,:60,199091 sompropositionIden

hennesenligtdepartementschefenanförde attförslagDOK:sföljde på
medregisterfall storti de ettmålsättningbedömning bör attvara,en
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antal registrerade och särskilt känsligt innehåll inrättas, bestämmel-ett
skall meddelas i form lag. Detta gäller särskilt i de fallser av

uppgifterna i registret sprids i inte obetydlig omfattning.externt
Propositionen behandlades i Konstitutionsutskottets betänkande
199091:KU1l. Beträffande frågan behovet särskilda register-om av
lagar anförde utskottet det allmänt betydelseäratt sett stor attav en
författningsreglering ADB-register kommer till stånd i syfte attav
stärka skyddet för de registrerade i samband med nödvändig regist-
rering känsliga uppgifter i myndighetsregister.av

Utskottet förutsatte frågan vilka övriga register böratt om som
regleras kommer fortlöpandeägnas uppmärksamhet frånatt en
regeringens sida och åtgärder kommer vidtas för till ståndatt att att
sådana regleringar. Utskottets uttalande godtogs riksdagen rskr.av
160.

Med anledning proposition ändring i sekretesslagen prop.av en om
l99l92z73 Sekretess inom rättsväsendets informationssystem har KU
i sitt riksdagen godkända betänkande bet. 199192:KU23, rskr.av
1991922119 framhållit bl.a. det vikt de ADB-äratt stor attav
register innehåller integritetskänsliga uppgifter reglerassom genom
särskilda registerlagar.

Datalagsutredningen föreslog i sitt betänkande En datalag SOUny
1993:10, det nuvarande tillståndsförfarandet i datalagen avskaffasatt
och med renodlat tillsynsförfarandeersätts och ordning medett en
författningsreglering såvitt gäller de känsliga uppgifter itassom upp
artikel 8 i förslaget till EG-direktiv.

Utredningen framhåller lösning författningsregleringmed föratt en
sigmed behov ytterligare framtida reglering statsmakts-ett av genom

register.
Enligt utredningens mening talar emellertid övervägande skäl för en

reglering i enlighet med det alternativ i förslaget till EG-direktiv som
innebär författningsstöd. Därigenom kan de den enskildesmot
integritet stående intressena, eller kommunernas kontroll-t.ex. statens
behov på skilda områden, med den noggrannhetprövas föregårsom
antagandet författning.av en

I sammanhanget framhöll utredningen i förhållande tillatt ett
framtida EG-direktiv, Sverige blir bundet EES-avtaletsom av genom
eller medlemskap i EG, de olika speciallagarna givetvis fårettgenom
behandlas på den allmänna datalagen.sätt Det blir alltsåsamma som
inte möjligt särskilda registerlagar införa lösningar ståratt genom som
i strid med de principer följer EG-direktivet.som av

Enligt Datalagsutredningens förslag kommer de materiella be-
stämmelserna för behandlingen personuppgifter i första hand bliattav
datalagen och de särskilda registerlagarna. De allmänna bestämmelser-

i datalagen blir tillämpa i den mån registerlagarna bara reglerarattna
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deinforrnationsbehandlingen. Till detta kommervissa imoment
Datainspektionen kanföreskriftersärskilda regeringen ellersom

därom.meddela med stöd särskilda bestämmelserav

Pågående utredningar2.9

Aviseringsutredningen2.9.1

särskild utredarebeslöt regeringen tillsätta23 april 1992Den att en
aviseringen folkbok-framtidautreda frågan denför att avom

Dir. 1992:52 lämnaskall enligt direktivenföringsuppgifter. Utredaren
tillhandahål-skallfrån folkbokföringenvilka uppgifterförslag till som
tillhandahål-och hur sådantföretag och enskildamyndigheter,las ett

utfommingen denvidUtgångspunktenskall ske.lande nyaav
enskilde tillförsäkrasskall denaviseringsverksamheten ettattvara

behovetintegriteten. Mellanpersonligaskydd för denstarkt av
skall utredarenpersonliga integritetenskyddet för denuppgifter och

också beakta direktiv från EG-avvägning. skallHangöra en noggrarm
enskilda vid behandlingskydd förangåendekommissionen av

slutligen lägga särskild vikt vidskallpersonuppgifter. Utredaren att
kvalitet ochställda krav påuppfyller högtaviseringsverksamheten

snabbhet.
sekretariat harAviseringsutredningenstagits medkontakterVid som

detmodell utgår frånarbetar medutredningenupplysts attatt en som
deutlämnande till myndigheterlagreglering förskall skapas aven

Utredningenfolkbokföringsregistrenlokalauppgifter finns i desom .
uppgifterde skall omfattasställning tilltagithar inteännu avsomom

skall inrättaslagregleringen skall finnas i SPAR, det nyttettom
centraltelleraviseringsregister SPARcentralt parallellt med ettom

det centralautbyggnadaviseringsregister skall skapas avgenom en
utredningenalternativreferenssregistret. Oberoende vilket somav

skall uppdaterasuppgifternaarbetar utredningen medväljer, att
blitroligen RSVdet skapas register kommerdagligen. Om attett nytt

förutsättning för Avise-registeransvarig för detta. En grundläggande-
framtidenframkommit, det iringsutredningen enligt vadär, attsom

folk-frånderegisterfinnas möjlighet via dettaskall göra massuttagatt
röstläng-framställaför skall kunnabokföringen behövs att mansom

våren 1994.undersitt förslagUtredningen beräknas överlämnader.



156 Kortare. SOU 1994:30
. ..

2.9.2 Personnummerutredningen

4 februariDen 1993 beslöt regeringen tillsätta särskild utredareatt en
med uppdrag utreda frågan begränsad användningatt om en av

Utredarens bör enligt direktiven Dir. 1993:7översynpersonnummer.
förutsättningslöst utifrån syftet påtagligt begränsa använd-göras att

ningen i olika i samhället.sammanhang Inriktningenav personnummer
enligt direktivenbör bara skall användas därattvara personnummer

tillräckligt starka skäl motiverar det.
Personnumrnerutredningen beräknas lägga fram betänkandeett

vårenunder 1994.

2.9.3 Kyrkoberedningen

Kyrkoberedningen har enligt sina direktiv till uppgift denöveratt se
statliga regleringen Svenska kyrkans ställning, organisation ochav
ekonomi dir.l992:45. Beredningen i sittskall arbete utvärdera det
reforrnarbete det kyrkliga omrâdet har genomförts under 1980-som
talet och föreslå de förändringar i lagstiftningen utvärderingensom ger
anledning till. Beredningen skall dessutom arbeta vidare med de
rättliga och ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans
verksamhet bakgrund Ekonomibetänkandet och i kyrkanrättmot av
SOU 1992:9 och remissbehandlingen detta betänkande.av

ERK-utredningen har i det nämnda betänkandet bedömt dessa
frågor. Utredningen presenterade också olika tänkbara modeller för
hur de ekonomiska och rättsliga förutsättningarna sig inomter ramen
för eller mindre starka band till i form lagregleradstatenmer av
styrning och garantier för kyrkans verksamhetSvenska trossam-som
fund.

direktiven till kyrkoberedning kyrkoberedningen medI sägs atten
sin breda parlamentariska kyrkliga förankring kommeroch att ettvara
naturligt forum för arbeta vidare med frågorna deatt om mera
grundläggande och principiella frågeställningarna i fråga för-om
hållandet mellan och Svenska kyrkan kan uppkomma medstaten som

Pâanledning ERK-utredningens betänkande. grundval detavav
material kommer fram vid remissbehandlingen detta be-som av

fram förslagtänkande bör beredningen och lägga tillöverväga en
hantering de aktuella frågorna.av

Beredningen skall fram betänkande i slutet 1994.lägga ett av mars
betänkande frågor har anknytningDetta torde komma behandlaatt som

till kyrkliga valen i dess fonn.de nuvarande
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Lokaldemokratikommittén2.9.4

enligt direktiven Dir.Lokaldemokratikommitténs uppdrag ingickI
öka de enskildaföroch föreslå åtgärder1992:12 överväga attatt .

kommunala verksamheten.inflytande denkommunmedlemmarnas
för kommunalareglernaskulle därför bl.a.Kommittén överse

vidgadanslutning till dettafolkomröstningar och i överväga en
folkomröstningsinstitutet.det kommunalaanvändning av

1993:90,utveckling SOULokal demokrati isitt slutbetänkandeI
opinionsundersökningar ochomröstningar,kommitténuttalar att

till denkomplementökad utsträckninganvändas iliknande bör ettsom
folkom-beträffande lokaladetdemokratin och s.81representativa att

grunder initiativrätt,formellaregler för vilkabör finnasröstningar
omröstningargenomförande sådanafrågealternativ,formulering av

genomföras.skall
rådgivandefullmäktige skall få beslutaföreslårKommittén attatt en
i viss frågaeller landstingethållas i kommunenfolkomröstning skall

initiativrätten skall enligtBeträffandepå fullmäktige.ankommersom
folkomröstning i kommun kunnahållafrågaförslaget att enenomen

de röstberättigadetioinitiativ minstväckas procentav avgenom
innehållaskall skriftligt ochInitiativetkommumnedlemmarna. vara

namnförtydliganden och adress.namnteckningar,egenhändiga
regleras iskall enligt förslagetomröstningarFörfarandet vid en

fullmäk-kommunala folkomröstningar. Omförfarandelagsärskild om
folkomröstning skall full-hållas lokalskalldettige beslutat att en

samtidigt besluta dag förförslaget omröst-enligt detmäktige om
röstberättigade kommun-fråga ställas till deningen, den skallsom

föreläggasskallalternativlandstingsmedlemmarna deeller samt som
Valnärrmdenröstsedlar.antaletFullmäktige skall också fastställadem.

genomförande. Vidskall folkomröstningensföri kommunen ansvara
i denvalnämnd finnslandsting skall denfolkomröstning i som

genomföran-förfinnslandstingets anslagstavlakommun där ansvara
inte ha någotförslagetvalmyndigheten skall enligtdet. Centrala ansvar

omröstningens genomförande.för
enligt 4harden rösträttRöstberättigad vid folkomröstning är som

röstlångd.gällandeiochkommunallagen 1991:900kap. upptagen
skallröstkort upprättasi förslagetdet gäller röstkortNär sägs att av

Skattemyndigheten skallocksåinnebärskattemyndigheten. Förslaget att
utskriftföranledsför kostnadertill ersättning deha rätt avavsom

vidomröstningen hållsupprättande röstkortröstlängder och enomav
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tidpunkt samtidigt med val till riksdagenän eller rådgivandeannan
folkomröstning i hela landet eller folkomröstning i grundlagsfråga.en

De valdistrikt gäller för val till riksdagen skallsom vara om-
röstningsdistrikt. När det gäller röstningen och den fortsatta be-
handlingen lämnats på postkontor skallröster enligt förslagetav som
vallagen tillämpas. Röstning på postkontor skall bara kunna anordnas
på kontor inom kommunen respektive landstinget. Också det gällernär
räkningen hänvisar lagen till vallagenröster med det undantaget attav
Valnämnden genomför den slutliga sammanräkningen.

Kommitténs förslag bereds f.n. i Civildepartementet. En proposition
behandlar kommitténs förslag torde läggas fram under vårensom

1994.

överväganden2.10 och förslag

Inför de förslag framställning röstlängder Vallagsutred-om av som
ningen lämnade i sitt delbetänkande OrganisationVAL Teknik
Ekonomi SOU 1992: 108 övervägde utredningen flytta kvalifika-att
tionsdagen till 30 dagar före valdagen. Väljarna skulle enligt ut-
redningens tankegångar ha möjlighet begära rättelse längdenatt av
fram till vecka före valdagen. Motsvarande tid skulle gälla fören

folkomröstningarval eller inte hålls i samband med andraextra som
val. Ett skäl till utredningen inte utarbetade sådantnärmareatt ett
förslag osäkerhet det gäller i vilken utsträckningnär röstlängdervar en

tillkom användning vid val i Svenska kyrkans regi. Ett skäl tillannat
utredningen inte valde gå fram förslagmed flytandeatt att ett om

kvalifikationsdag den omorganisation planerades inomvar som
skatteförvaltningen det gäller ADB-ansvar ochnär ADB-utskrifter. I
sitt delbetänkande lämnade utredningen enbart de förslag till föränd-
ringar kunde genomföras till 1994 års val. Mot bakgrund densom av
nämnda omorganisationen befanns det inte lämpligt föreslå någraatt

genomgripande förändringar beträffande röstlängderna införmera
dessa val.

omorganisationDen åsyftades frågai skatteförvaltningenssom om
ADB-ansvar formellt genomförd. Tillär detta kommer attnu
Aviseringsutredningens uppdrag fråganöveratt ett nyttse om
aviseringssystem för folkbokföringsuppgifter kan få betydelse för hur
röstlängderna skall komma framställas i framtiden. påpekatsSomatt
vid remissbehandlingen Vallagsutredningens förslag finns detav
dessutom, någon förändring reglerna för röstlängds-oavsett om av
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framställningen föreslås, register-, integritets-anledning överatt se
och sekretessfrågor kring röstlängdsframställningen.

röstlängderna har betydelsedet gäller i vilken utsträckningNär som
kyrkliga val kyrkofullmäktige eller direktvaltvid andra val tillän

kyrkoråd gäller följande. Röstlängderna har betydelse i valsamman-tre
nämligen val biskop och val tillhang, stiftsfullmäktige, valav av

innehållet i röstlängderna iI samtliga dessa fall harkyrkomötet.
för elektorer vid dessa val.princip betydelse endast beräkna antaletatt

uppgifterna inågot dessa kyrkliga förekommer deti valInte attav
vid valet. Röstlängdernaröstlängderna haravgör rösträttvem som

såsåledes inte till användning vid valets genomförandekommer sätt
har Något hinderanvänder den pricka röstat.attatt vem somman av

bakgrund dessaändra framställningen röstlängderna motmot att avav
därförval finns inte.

kvalifikationsdag i förhållande tillLämplig2. 10.1

valdagen

vilka tider skall gälla vidviktig utgångspunkt för bestämmaEn att som
röstlängden längden så möjligt börframställning är näraatt somav

faktiska förhållandena valdagen. Samtidigtmed deöverensstämma
till röstlängden exklusivtväljaren, med hänsynmåste är ettatt

sigha rimlig tid längdenbevismedel för rösträtt, att reagera omen
uppgifter eller han inte finns med i längden.innehåller felaktiga om

tidhänsyn den behövs förmåste ocksåMen rätta,attta somman
tilllängderna respektive valnämnd.framställa och distribuera
det gällerutgångspunkt röstlängder enligtviktigEn är,närannan

röstlängderframställningkommitténs mening, förreglernaatt somav
så långt möjligt böranvändas vid olikaskall val eller omröstningar

finnas fleramed inteharmonisera varandra. bör såledesDet system
valomröstningar.för framställning röstlängder för olika typer avav

förvilken kvalifikationsdagdet gäller dagNär skall att tassom vara
allt lokaldemokra-i röstlängd kommittén framfördet,att avupp anser

valdagen. Dettatiska skäl, mycket väsentligt den ligger näraär att
under sommarrnånader-med de väljare flyttarhänger attsamman som

röstberättigade i sindet möjligt bliså långt skall kunnaär nyana
Kommit-betydelse.Principiellt mycketkommun. dettaär storsett av

Vallagsutredningenvilkettén därför kvaliñkationsdagen,attanser
före valdagen.också inne på, bör bestämmas till 30 dagarvar

till 30valdagen bestämstiden mellan kvaliñkationsdagen ochOm
vid ordinarie val, allakan emellertid intedagar att,garanteraman

på börjar.få förtidsröstningenväljare kan sina röstkort innan posten
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börjar 24 dagar före valdagen. Enligt kommitténDenna detär
alla väljare fåttväsentligt har sina röstkort poströstningennäratt

börjar eftersom det vid röstning på krävs väljaren harposten att ett
röstkort. På denna konflikt finns två lösningar. Antingen fårdet
kvalifikationsdagen till frånbestämmas tid längre valdagenärsomen

30 dagar eller får tiden för poströstningen vid ordinarie val kortasän
något.ner

Poströstningen börjar enligt nuvarande bestämmelser på torsdag,en
drygt veckor före valdagen. Antalet röstande de första dagarna itre
poströstningsperioden, torsdag lördag, har under de valensenaste-
varit relativt lågt. Vid valen år 526 väljare eller1988 det 58 drygtvar

% poströstade utnyttjade denna möjlighet. Motsvaran-3 deav som som
2%.siffra vid valen år 1991 39 689 ellerde var

såflytta kvalifikationsdagen valdagenIntresset näraatt somav
kommittén det alternativmöjligt här såväger tungt att attanser som

dåväljas tiden för förtidsröstningen kortas. Det liggerbör är att
till företill hands korta tiden för poströstning tjugo dagarnärmast att

börja måndag, veckorvaldagen. Poströstningen kommer då att treen
visserligenföre valet. förkortning poströstningsperioden kanEn av

skall utomlands, fårleda till vissa väljare, deatt t.ex. som resa
sådan i stället vid desvårare En väljare kan röst-rösta. röstaatt

Kommittén detmottagningsställen inrättas utomlands. närmastsom ser
principiell väljarens demokratiska ställningstagandefördel attsom en

Valrörelsen har nämligen i de flesta fall inteflyttas valdagen.närmare
brukartagit fart så tidigt veckor före valetän utantresom mer

valet. demokratisk synvinkel kankring veckan Urnärmastcentreras
betydelse alla väljarna deldet till och med sägas tarstor att avvara av

så möjligt valrörelsen innan de sitt val.mycket görsom av
Vid ordinarie valen skulle, med denna lösning, röstkorten finnasde

väljarna förtidsröstningen börjar postkontor eller 20 dagarhos när
poströstningen påverkarföre valdagen. Denna förkortning tiden förav

enligt kommitténs uppfattning inte i någon avgörande grad den
avvägning tidigare gjorts mellan intresset högt valdel-ettsom av
tagande, ligger bakom möjligheten under relativtpoströstaattsom en
lång tid före valdagen, och det demokratiska intresset väljarenatt tar
ställning valdagen efter valrörelsen avslutats.att

efter den ändringRättelse den allmänna röstlängden skall, avav
vallagen kraft januari ske väljareni den 1 1994,trätt attsom genom

Väljarna bör minstkontrollerar uppgifterna han får röstkortet. hanär
två veckor sig begära rättelse. Samtidigt bör det finnas utrymmeatt

skriva röstlängden efter alla har förts in. Med dessarättelseratt ut att
utgångspunkter skulle sista dagen för rättelse röstlängdenbegäraatt av
bestämmas till dagar före måndagen före6 valdagen, eller sista
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valdagen. Därefter skulle röstlängden skrivas och distribueras tillut
respektive valnänmd under veckan före valet.

det gällerNär vilka regler skall tillämpas ifrågasom om var en
skall i röstlängd så bör reglerna folkbokföringtas styraperson upp om

detta. Om formella skäl folkbokförs på däränorten person av annan
faktiskthan vistas så skall han i röstlängd i det valdistrikttas upp som

hans folkbokföringsort.motsvarar
Under år då ordinarie val skall hållas och valdagen den 15ett är

september skulle tidsschemat så här.utse

Kvaliñkationsdag 16 augusti.
Röstkorten sänds 20 22 augustiut -
Förtidsröstningen börjar 26 augusti.
Sista dag för rättelse 9 september.

tid stårDen väljarna till buds för begära rättelse kan tyckasattsom
kort bakgrund röstlängden exklusivt bevismedel förärmot att ettav

Men i och med denna period ligger valdagen ochrösträtt. näraatt att
frågan då aktuell för väljarna kommitténrösträtten är attom anser
denna tidsperiod måste kunna godtas.

samtligaNär rättelser förts in i röstlängden skall den framställas och
distribueras. detta återstår fyra arbetsdagar.För så kort tid ställerEn
höga krav på den tekniska utrustning skall användas vid utskriftersom

längderna, också det finns väl fungerande organisationattav men en
för distributionen utvecklingdem. En den tekniska utrustningenav av
kan också bli nödvändig. innebär vissaDetta kostnader. Samtidigt
torde framställsdär röstlängder bara det skall hållas valnärett system

innebära vissa besparingar.att
Kommittén konstaterar Danmark för framställningharatt systemett
röstkort och röstlängder där kvalifikationsdagen för 18ärrösträttav

föredagar valdagen. bör uppfyllaDet möjligt de höga kravattvara
ställs det gäller framställning röstlängder och röstkort pånärsom av

kort tid i Sverige.även
Röstmottagningen vid utlandsmyndigheterna får vid ordinarie val

börja tidigast 24 dagar före valdagen. naturligtvis ifrågasättasDet kan
inte den röstningen också föreskall börja dagar valdagen.tjugoom

Vid denna röstning krävs emellertid väljareninte har röstkort. Heltatt
naturligt ställer det sig inte också för utlandsröstningen.korta tidenatt
Samtidigt ligger det värde i inte alltför många tidsfrister förhaett att
olika röstmottagning. finnsVid röstning i utlandet det intetyper av
något absolut krav väljaren har röstkort. Det finns därföratt ett
inget tekniskt skäl korta den tid utlandssvenskarna kanatt ner som

En förkortning tiden skulle också leda till det blirrösta. kunna attav
svårt hinna med anordna röstmottagning på de i utlandetatt att orter

6 14-0360
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därför korta den tidsvenskar. bör intedär det finns Man somner
förtidsrösta.utlandssvenskarna kan

nuvarande bestämmel-fartygsröstning kan den enligtgällerNär det
bakgrund de administ-före valdagen.börja redan 55 dagar Mot avser

föreslårfartygsröstningenfinns det gällersvårigheterrativa närsom
och medpå fartyg upphörröstmottagningkommittén ersättsatt en

brevröstning skall detVid dennafrån fartyget.möjlighet brevröstaatt
röstning iFrågorväljaren har något röstkort.inte krävas att om

behandlas i avsnittutlandet

finnas gällande röstlängdalltid2.10.2 Skall det en

septemberfrån denårligen och gälla lskall framställasRöstlängden
baraUtskrift skallpåföljande år.augustitill den 31 numerapapper

val skall hållas.närgöras
samtidigt bestämmerochbehåller dettaOm attsystemman

innehållet påskeprincip skallröstlängderna ikontrollen motav
ikontrollera uppgifternagoda möjligheterfår väljarnaröstkortet att

relativtdåUppgifterna kommerordinarie valår.underlängden att vara
kyrkofullmäktigetillvid valenval, liksomaktuella vid dessa m.m.

andra val. Om detmedår. deti oktober Annathålls ärsammasom
möjlighetermånad blir väljarnasunder aprilvalutlyses extrat.ex. ett

obefintlig samtidigtröstlängden i realitetenkontrolleraatt som
Redan dettamånader gamla.röstlängden nio göruppgifterna i är att

gällandemed alltid habör ersättaöverväga attsystemetatt enman
inför valframställsröstlängden baradärröstlängd till ettett system

folkomröstning.eller en
Europeiskamedlem i denSverige skulle bliDärtill kommer att om

under försommarenhållasval till EuropaparlamentetUnionen skall -
giltighetstiden förfastabehåller denfemte år. Omjuni vart man-

vid eventuellt valuppgifterna i röstlängdenröstlängderna kommer ett
år gamla. Detta ärtill Europaparlamentet närmare ettatt vara

framstår inte hellertillfredsställande.inte Detnaturligtvis som
framställaförinföra särskilttillfredsställande attsystematt ett

val.för dennaröstlängder enbart typ av
folkomröstning kanförslag lokalLokaldemokratikommitténsOm att

ocksågenomförs kan detutsträckning f.n.ianvändas änstörre
tillfälle dåvidomröstning kan hållassådan äninnebära ett annatatt en

Även ifolkomröstningar.rikstäckandeordinarie val ellerdet hålls
kvalifikationsdagen förvärdefulltfall skulle detdessa omvara

omröstningsdagen ochtillbestämdes i förhållandeomröstningen att
omröstning.röstlängden fram för dennatas
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Enligt kommittén bör, framför allt grund möjligheterna förav
väljarna granska röstlängden underlättas,att det nuvarande systemet
där det alltid finns gällande röstlängd medersättas dären ett system
röstlängden bara fram det skallnär hållas val, folkomröstningtas eller

omröstning.annan
När det gäller frågan för vilka val eller omröstningar röstläng-som

der och röstkort skall fram så skall de självfallet framtas detnärtas
skall hållas ordinarie val till riksdag landstings- och kommun-samt
fullmäktigeval liksom det utlyses val eller omval tillextraom
riksdagen eller vid omval till landstings- eller kommunfullmäktige. De
skall också fram inför rådgivande folkomröstningtas i hela landet och
vid folkomröstning i grundlagsfrâga. Röstlängd och röstkort för ett
visst landsting eller kommun bör också kunna fram inför lokalatasen
folkomröstningar. Vid denna omröstningar bör röstkortentyp av
självfallet innehålla uppgifter valdistrikt och i röstläng-om nummer
den. Motsvarande bör gälla för omröstningar i indelningsärenden.

När det gäller de ordinarie kyrkliga valen till kyrkofullmäktige eller
direktvalda kyrkoråd så bör kostnadsskäl framställningen röst-av av
längder och röstkort till dessa val också i fortsättningen så långt som
möjligt samordnas med framställning och utsändande röstlängder och
röstkort för de borgerliga valen. Detta gäller självfallet endast under
förutsättning de kyrkliga valen hålls åratt de ordinariesamma som
valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige.

2.10.3 Hur skall utlandssvenskama i röstlängdtas upp
i gällande röstlängd ochett medsystem utan
flytande kvalifikationsdag

Röstkort

Ett där det inte finns gällande röstlängdsystem och där kvalifika-en
tionsdagen flytande påverkarär också framställningen röstlängdenav
för de väljare i dag i den särskilda röstlängden, dvs.tassom upp
utlandssvenskarna. Liksom för den allmänna röstlängden kvalifika-är
tionsdagen för i den särskilda röstlängden den juli.att tas 1 Enupp
utlandssvensk skall enligt nuvarande regler ansöka i denatt tasom upp
särskilda röstlängden. Under mellanvalsår alla de väljare tagitstas som

i den särskilda röstlängden under valåret ansökan.upp utanupp ny
Därtill kommer ansökningar från nyutvandrade.nya

Ett där väljaren liksom f.n. skall ansökasystern iatt tasom upp
röstlängden har den fördelen det skulle finnas aktuell adress föratt en
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och valin-skicka röstkortskulle möjligtoch detväljaren attatt vara
kvalifikationsdagflytandeeller henne. Medformation till honom en

vid val,risk, framför alltemellertidfinns det extra att storstor enen
skall hållas valförbise detväljare kommerdessa ettattattgrupp av
i röstlängden. Ettmissar ansökade därföroch att tasattatt uppom

innebäri röstlängdenansökaskalldär väljaren att tassystem uppom
centralaadministration hos denomfattanderelativtdessutom en
framstårdetinvändningEn ärvalmyndigheten. attnaturen annanav

väljare inomfråntill skillnadutlandssvenskenorättvist att ensom
röstlängd.ibehöva ansökaskalllandet att tas uppom

särskildadenVallagsutredningenföreslogtidigareSom nämnts att
uppgifter finnsdebakgrundframställasröstlängden skulle mot somav

finnstill det f.n. inteMed hänsynfolkbokföringssystemet.inom att
svenska medborgaresamtligaregisteruppgifterfullständiga somom

folk-finns inomuppgifterförslaget deskulle enligtutvandrat som
utlandssvenskaruppgiftermedkompletterasbokföringssystemet om

avgivenröstlängden. Eni röstsärskilt ansöktom tasatt uppsom
ocksåinnebarFörslagetsådan ansökan.betraktas attskulle som en

skullevalen,något devidinte tasden, röstat senastetre uravsom
avlidit ellerdettaSkälet tillröstlängden. att sompersoner somvar

röstlängden.stå kvar iskullemedborgarskap intesvenskasittförlorat
förskulle haföreslagitsidahar å sin systemRSV ett annatatt man

iförslag innebärröstlängden. RSV:ssärskildadenframställning av
i röstläng-faktiskt harväljarede röstatbara tassett att uppstort som

iansökanskulleden. Kort röst att tassagt uppomsom enansesen
längden.

finns i denväljaresamtligaröstkort tillsändsdagensI system som
tilldistribueras baraValinformation röst-särskilda röstlängden.

där. Ettutlandsmyndigheternafalli flertaletiutlandet, dvs.mottagare
väljaredvs. deSchweiz,Tyskland ochväljare igällerundantag som

sändsväljareTill dessafår brevrösta.nuvarande bestämmelserenligt
brevröstningenhurinformationocksåröstkortetinte bara utan om

till.skall
detskullemodelleller RSV:sVallagsutredningensenligtVarken

detheller skulletill väljarna. Interöstkortmöjligt sända varaattvara
modellernaväljare. Bådavissadirekt tillinformationsändamöjligt att

utlandssvenskarna.förförenklinginnebäraför sigdock i ochskulle en
innehållaskulleröstlängden baramodellmed RSV:sfördel ärEn att

dennainvändningprincipiellväljarna. Enuppgifter motaktuella om
skullebarareelltröstlängdformdock dennamodell settär att av

faktiskt Denutlandssvenskar röstat.förteckning deöverutgöra somen
administration underomfattanderelativtinnebäraskulle dessutom en

Vallagsutred-nackdel skall,valdagen. Dennaföreperioden strax som
i harredan dagRSVeftersomförstöras ettpåpekade, inteningen
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arbete med och distribuera utlandsrösterna tillomfattande att sortera
vissa administrativarespektive valnänmd. finns emellertid andraDet

ocksåmed förslag vilket Vallagsutredningennackdelar RSV:s
distributionenskulle framställningen ochpåpekade. Bland annat av
allvarligaste in-tidspress. Denröstlängderna få ske under stor

samtligadock enligt Vallagsutredningenvändningen rösteratt somvar
skulle kommaefter röstlängden intetill RSV detkommer upprättatsatt

inte finns ieftersom dessa väljaretill grund för valresultatetliggaatt
röstlängden.

Även admini-förslag innebär omfattandeVallagsutredningens en
utlands-hållas aktuell såeftersom längden skulle kunnastration att

förlorat sitt svenskai utlandet ellersvenskar avlidit sompersonersom
skulle stå kvar i längden.medborgarskap inte

det gälleralternativ finnsKommittén konstaterar de när attatt som
aktivtväljareni röstlängd antingenutlandssvenskarna är attta upp

förteckning de utlands-innebärdet, längdenansöker överatt enom
automatiskt.röstlängden framhar ellersvenskar röstat tasattsom

röstlängdsfram-förkommitténs uppfattning börEnligt systemet
möjligtsågäller utlandssvenskarnaställning det näranär som

röstlängden.för den allmärma Demed vad gälleröverensstämma som
röstberättigadei röstlängd på motsvarandebör sätttas somupp

automatisktfolkbokförda i Sverige. Ettär system voresompersoner
automatisktinförasdet fullt böri sig föredra. Omdärför ettutatt

godtagbart kan bemästrapåberor emellertid sättettsystem om man
med sådantnackdelar finnsde ett system.som

detautomatisktinvändning renodlatförsta ärEn attsystemmot ett
eftersom detfâ röstkortutlandssvensk inte kanleda tillskulle ettatt en

henne. Ettför honom elleruppgift adresssaknas aktuellskulle omen
skall kontrolleraifrån väljarensamtidigt utgårsådant attsystem som

leder tillinnehållet på röstkortetmed hjälpinnehållet i röstlängden av
finns det enligtdet. Härreellt inte kanutlandssvensken görasettatt

renodlatfrånanledningkommitténs mening göra ettavstegatt
i stället kunnaskulleautomatisktautomatiskt Ett systemsystem. ses

med ikommautlandssvenskarnaunderlätta försätt attett attsom
enligtautomatik börbyggerOckså iröstlängd. ett system mansom

utlandssvensken finns iförkommitténs mening lägga ansvaret att
utlands-aktivitet frånvisseller henne. Enröstlängden hos honom

automatiskt Dettaockså isida kan krävassvenskens system.ett
få röstkortmåste kunnautlandssvenskenmedhänger ettattsamman

skalldetröstlängdens innehåll. Förkontrollerakunnaför attatt vara
sinanmälereller hondärför kunna krävas hanskall detmöjligt att

utlandet.iadress
sådannärvarande skullegäller förskillnad från vadTill ensom

Informationpå året.viss tidbehöva ske inomanmälan inte omen
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möjligheten föranmäla adress få röstkort bör kunna lämnas iatt att
samband med utflyttningen. informationMotsvarande bör ges av
utlandsmyndigheterna till dem vistas utomlands. villDensom som

påsäker röstkort skall sändas till honom eller henne skallatt ettvara
alltså anmäla sin adress vid utflyttningen också ändradanmälamen
adress under utlandsvistelsen. inte har någon adressDen anmältsom

inte få någotskulle däremot röstkort.
Jämfört dagensmed där utlandssvensken måste ansökasystem om

i röstlängden på åretmed under viss period skulleatt tas ett autoen
matiskt kombinerat möjlighetmed anmäla sin adresssystem atten

deltagandet flestainnebära i val för de utlandssvenskar skulleatt
underlättas. det gäller utlandssvenskens möjligheter lämna sinNär att

enligt nuvarande bestämmelser nämligen inte väljarenkrävsröst att
för få vid röstmottagningsställe eller påhar röstkort röstaatt ett ett

väljaren har hanfartyg utomlands. Inte heller krävs det röstkortatt om
i Sverige i den vallokal där han finns i röstlängd. Detröstar upptagen

väljaren pågår påbara i Sverige röstning och villär är när röstaom
det krävs han har röstkort. viktigt undantagpostkontor Ettattett som

kategori väljare enligt särskilda bestämmelser kangäller den som
från Tyskland och Schweiz. Enligt nuvarande regler krävsbrevrösta

väljaren vid brevröstning. fråga formalltid har röstkort I dennaatt om
påröstning föreslår kommittén reglerna förenklas och kravetatt attav

gällabort. förenkling kommer i princip endaströstkort Denna atttas
fart,befinner sig i Schweiz eller fartyg i utrikesväljare ettsom

förslag brevrösta,dvs. de väljare enligt kommitténs skall kunnasom
avsnittse

Inaktuella uppgifter utlandssvenskarnaom

Frågan röstkort skulle alltså kunna lösas inom för ettom ramen
andra invändning automatisktautomatiskt Ensystem. mot ett

det inte går hålla uppgifterna i röstlängden aktuellaärsystern attatt
inom för sådantett system.ramen

Vallagsutredningens förslag i fråga den särskilda röstlängdenom
innebär relativt omfattande administrativa rutiner för uppgifternaatt
i röstlängden skulle hållas aktuella så inte den avlidit eller denatt som

förlorat sitt svenska medborgarskap skulle stå kvar i längden.som
förInom automatiskt måste detta problem kunnaett systemramen

godtagbartbemästras Men kommittén desätt.ett attanser
administrativa rutiner Vallagsutredningen föreslog alltförärsom
resurskrävande.

I detta sammanhang finns det anledning förkort redogöra huratt
många svenskar f.n. vistas utomlands och hur rapporteringensom av
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dödsfall bland utlandssvenskarna hanteras huroch rapporteringen av
förlust medborgarskap går till.av

Mellan 8 000 och 10 000 svenska medborgare har utvandrat varje
år sedan år 1984. Under åren 1984-1992 totalthar mellan 5 000 och

0007 svenska medborgare återinvandrat varje år. Nettoutvandringen
svenska medborgare mellan 3 000 och 5 000stannarav personer

årligen. Det antalet svenskar utvandrarstörsta det till degörsom
Årnordiska länderna, Tyskland och USA. 1991 flyttade omkring

3 000 svenska medborgare till de övriga nordiska länderna. Samma år
flyttade omkring 6001 svenska medborgare tillbaka till Sverige.
Nettoutvandringen svenska medborgare till de nordiska länderna var
år 1991 omkring 200.1 För Tyskland motsvarande antal år 1991var
751, 315 respektive 436 och för USA antalet l 022, 767personer var
respektive 255.

Om svensk medborgare dör i utlandet skall utlandsmyndighetenen
i landet underrätta folkbokföringsmyndigheten detta. Det alltsåärom
de svenska utlandsmyndigheterna för dennasom ansvarar rappor-
tering. -

Rapporteringen dödsfall från de länder ochnämnsav som ovan
liknande länder god den inte fullständig.är Däremotär ärmen
rapporteringen från exotiska länder där det finns svenskar såmera

heltäckande. Detta hänger ihop med de svenska utlands-gott attsom
myndigheterna i sådana länder ofta har kontakt med denäraen
svenskar finns i Om blirlandet. Sverige medlem i den Europeiskasom
Unionen torde antalet svenskar i andra medlemsländer öka. Samtidigt
kommer sannolikt rapporteringen dödsfall från övriga medlemslän-av
der bli så fullständig. hängerDetta bl.a. ihop medatt gott ettsom
krav på ålderspensionsförrnåner skall samordnas mellan de olikaatt
medlemsländerna.

Även rapporteringen dödsfall utomlands god och kanärom av
förväntas bli bättre kan innebäraän automatiskt visstett system att ett
antal avlidna står kvar i finnsröstlängden. Här det anledningpersoner

jämföra med dagens dengäller allmännadet ochatt närsystem
särskilda röstlängden. De avlider mellan kvaliñkations-personer som
dagen och valdagen står kvar i dessa längder. Varje år avlider
omkring 95 000 i Sverige. Antalet avlidnapersoner personer som
finns i den allmänna röstlängden skulle därför kunna uppskattas till
omkring 20 000. Skillnaden dock kommerdessa inte stå kvarär att att

följandei röstlängd vilket kan bli fallet gällerdet Utlandssvenskar-när
avlidit.na som

Antalet avlidna utlandssvenskar ståkommer kvar i röstläng-attsom
den torde inte bli särskilt omfattande. nackdelEn med avlidnaatt

kan komma stå kvar i röstlängden längden efteräratt attpersoner
hand kan bli alltför omfattande och svår hantera. En nackdelatt annan
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möjligheten i dennågon använda sigrisken skulle röstaär attatt av
avlidnes ställe.

flyttar utomlands kvar istår alla norska medborgareI Norge som
de vill stå kvarflyttade Omröstlängden i tio år efter det de ut.att

iVäljaren dådet.tidpunkt får de ansökaefter denna tas uppom
dentio lösningunder följande åren. Enröstlängden de typenav

ändamålsenlig för undvikakommitténframstår enligt att attsom
tidsperiodomfångsrika.skall bli alltför Denröstlängderna som

såstå längden bör bestämmasutlandssvensken kommer kvar i attatt
i röstlängdenstå kvarutlandssvensken kommerden normale att

befolkningsstatistik framgårutlandsvistelse. Av SCB:sunder hela sin
åren 1982återinvandrat undersvenska medborgaredeatt somav -

tid år ochkortare 3% vistats i utlandet underhade minst 50 än1991
utlands-tiden% tid 5 år. Omoch 70 kortaremellan 60 än som en

med godtill tio år kommer,röstlängden bestämsstår kvar isvensk
ståSverigetillbaka tillandel dem flyttarmarginal, attstor somaven

utlandsvistelse. anmälanunder hela sin Enröstlängdenikvar om
för tidsfristen flyttasleda till utgångspunktenböri utlandetadress att

tid.motsvarandefram
sig möjlighetenför någon kan användariskendet gällerNär att av

legitimation vidavlidnes ställe innebär kraveti denröstaatt
risk.kan bemästra dennautlandsmyndigheternaröstning hos att man

möjligkommittén föreslår skallenligt vadbrevröstning,Vid varasom
två vittnengodtaskommittén det kanfartyg,också från attattanser

identitet, avsnitt 6.väljarensbekräftar se
finnas medavlidna utlandssvenskar kan kommaantalmindreEtt att

uppfattningkan enligt kommitténsröstlängden. Dettai accepteraman
motverkakan uppkomma gårnackdelardeeftersom attatt genomsom

skallväljarenochefter tio årgallras röstlängdenväljaren attgenomur
vidväljarenintygarsig eller vittnen ärlegitimera tvåha vemsom

röstningen.
medborgarskapsvenskaförlorat sittantalvisstEtt sompersoner

med-svenskröstlängden. Denockså i ärstå kvarkommer att som
eller medgeraktivt sökerhondetta han ellerförlorarborgare attom

svenskasittockså förlorakanmedborgarskap. Manfå ett annat
i allmän tjänstinträdamedborgarskap får attett nytt genomom man

sittförlorarmedborgaretill svenskEtt barni stat. somenannanen
också sittförlorardessanågotmedborgarskap sätt,svenska av

de svenskadelanmärkaskanmedborgarskap. Detsvenska att aven
tillhörutomlandskvarochemigrerarmedborgare stannar ensom
väljermedborgarskap ochtidigare haft attett annat somgrupp som

medborgar-sitt tidigarehemland och återtasittåtervända till gamla
med medborgar-vanligt dethuruppgifter ärNågra säkraskap. om

inte.finnsskapsbyte
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kommermedborgarskapsvensktförlustFrågan upp om enavom
svensktambassad ellersvenskvidsökerutlandssvensk ettnytt enpass
Det ärtio år förgäller isvenskkonsulat. Ett person.vuxenenpass
svenskfortfarandehon ärellerskall visa hansökanden attsom

med-beviljatssökanden harsigvisarOm det nyttmedborgare. att
Rikspolissty-tilldettautlandsmyndighetenskallborgarskap rapportera

kategoridennagällerdetOcksåRiksskatteverket. närochrelsen
utlandssvenskarfrågaiproblemmotsvarandeuppkommer omsom

omfattandealltförsikt blipåröstlängden kanutlandet;avlidit isom
möjlighetenutnyttjar rösta ävennågonuteslutet attinteoch det är att

Även detmedborgare. närsvenskinte längreeller hon ärhanom
står kvarväljare baraföreskriftkategori innebärdennagäller att enen

alltförbliinte kommerröstlängdenårtio attunderröstlängdeni att
ohanterlig.

ändring ianmärkaskanmissbrukförgäller risken attdetNär en
l99394:KU12,bet.199394:21,1993:1399,SFSvallagen prop.

innebär,januari 1994i kraft den l motl993l94z45rskr. trättsom
integrannländernordiskavåravistas iväljaredebakgrund att somav

påkravetuttryckligadetsaknat attdeeftersomkunnat attrösta pass,
tagits bort.utomlandsröstmottagningvidvisa attskallväljaren pass

skall kunnaintemedborgaresvensklängreinte ärdenFör att som
tänkakunnautomlands skulleröstmottagningvidlärrma röst manen
sådanEftersomåterinförs.röstningvid dennakravetsig enatt pass

ländernanordiskavistas i deväljareförsvåra för deskullelösning som
tioårsperiodunderdetbakgrundkommittén,vill attmotrösta enavatt

sittförloratantalbegränsatmycketsigtorde röra ett sompersonerom
lösning.föreslå sådanintemedborgarskap,svenska en

automatisktsådantröstlängden medifelaktigheterför ettRisken
diskuteratharkommitténdetkonstruerats sätt nusystem somsom

automatisktmedvinsterna systemliten. ställetIframstår är ettsom
risken för attsåkommitténs mening trotsenligt attstora man,

ändå börfelaktigheter,vissainnehållakan kommaröstlängden att
frånkommitténutgårbedömningVid dennasådantinföra system.ett

hållasammanhangdettaibörlågt. Manfel kommerantalet attatt vara
de allmännaframställningvidnuvarandedetminneti systemet avatt

antalvisstinnebärocksåröstlängdernasärskilda ettattoch personer
ändåansökningenrespektivekvalifikationsdagenavlidit eftersom

kvalifikationsdagenröstlängden. Genomimedfinnas attkommer att
minska.i sinantaldettakommer attvaldagen turattflyttas närmare

iskallutlandssvenskarsåledes tasföreslårKommittén uppatt
ifinnsuppgifterdebakgrundautomatisktröstlängd sommot av

folkbokföringssystemet.
kunnaböroch Norge,DanmarkiPå sätt mant.ex.somsamma

röstlängdbara haochröstlängdensärskildadenslopa gemensamen
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innehåller samtliga röstberättigade Utlandssvenskensom börpersoner.
då i röstlängd i det valdistrikttas där han eller honupp senast var
folkbokförd. Om det inte finns någon uppgift valdistrikt detom men
finns uppgift kommun där väljaren varit folkbokförd, bör han ellerom
hon i den röstlängd i kommunentas Skattemyndighetenupp som
bestämmer.

Från vilken tidpunkt skall utlandssvenskarna med i röstlängdtas

Vallagsutredningen föreslog alla svenska medborgareatt utvandratsom
sedan år 1985 skulle i röstlängd liksom de vidtas denupp senastsom
framställda särskilda röstlängden ansökt däri. Kommit-att tasom upp
tén delar uppfattningen framför allt därföratt röstlängdenattman,

kan bli alltför omfattande och ohanterlig, bör ha tidsgränsannars en
det gällernär vilka utlandssvenskar skall i dentas auto-som upp

matiska röstlängden den framställsnär första gängen. Kommittén anser
för sin del bör bestämmasgränsen till den tidpunktatt då det nya
folkbokföringssystemet i bruk eller den juli1 1991. De väljaretogs

finns i den upprättade röstlängden bör också med.senastsom tas

Övergångsbestämmelser

Vallagsutredningen föreslog också, för inte utlandssvensk skulleatt en
lida någon rättsförlust, avgiven skulleröst ansökanatt en anses som en

i röstlängden, allt under förutsättningatt tas kommitom röstenupp att
in till RSV torsdagen före valdagen. såEn vidsträcktsenast möjlighet
bör enligt kommittén inte införas. Men det torde finnas anledning att,
i fall under de första valenvart automatiskt förett systemsom
framställning röstlängder beträffande utlandsvenskarna används,av
betrakta avgiven liksomröst, anmälan adress,en en om som en
begäran rättelse röstlängden denna begäran kommerom av om

sista dagen för rättelse. Med hänsynsenast till det osäkert huräratt
framtidadet aviseringsförfarandet inom folkbokföringen kommer att

avsnitt 2.1 och därmed hurut, röstlängdsregister kommerse se ett
lämnarupprättas, kommittén inteatt något särskilt förslag till över-

gångsbestämmelser.
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Registerfrågor2. 11

2. 11.1 Allmänt röstlängdsregistretom

dagens för framställning röstlängden ochI den allmännasystem av
till från de s.k.röstkorten den hämtas alla personuppgifter person-

förs register hämtas i sinbanden länsvis. Informationen i dessasom
från folkbokföringsregistren. Uppgifterna frånde lokalatur person-

i Svenska kyrkan.banden kompletteras med uppgifter medlemskapom
fastighetsregister frånsamlade uppgifterna samkörs medDe ett

innehåller uppgiftfastighetstaxeringssystemet och registerett som om
kommunerna inhämtasvallokaler Från länsstyrelserna ochm.m.

vallokaler,valspeciñka uppgifter adress till valnänmderna,som
öppettider Beträffande den särskilda röstlängden så registrerasm.m.

för särskildansökt i den i personregisterde ettatt tassom om upp
register fördessa register förs rikstäckanderöstlängd. Utöver ett

duplettröstkort. register framställs inför val ochframtagning Dettaav
samtliga dessa personregister har RSVupphör efter valet. För

Datainspektionen.särskilda tillstånd av
för framställning röstlängder ochnuvarandeDet systemet av

1960-talet.sedan början De registerröstkort har vuxit fram somav
framställning och röstkorttill grund för röstlängderligger av

Sverigebefolkningen i ocksåinnehåller del ett stortstor menen av
i utlandet. Mot bakgrund de uttalandensvenska medborgareantal av

beträffande frågan behov särskildariksdagen gjort om avsom
för-199091:KUl1, bör, någonregisterlagar, bet. oavsettse om

röstlängdsframställningen genomförs, de registerändring somnuav
röstlängderframställning och röstkort reglerasligger till grund för av

särskild registerlag.genom en
framställning röstkort ochKommitténs förslag korta tiden föratt av

register förröstlängder utgår ifrån behövs ide uppgifter ettatt som
framställning också i fortsättningen skallröstlängder och röstkortav

register ochkunna hämtas folkbokföringssystemet, Svenska kyrkansur
fastighetstaxeringsregistret.

korta tiden mellanEn förutsättning för det skall möjligt attatt vara
kvaliñkationsdagen många uppgifteroch valdagen såär att som

finns RSV påpekat vidmöjligt samlade i enda ADB-register. Somett
röstlängderremissbehandlingen Vallagsutredningens förslag omav

det röstlängder inte gåskulle med dagens för framställningsystern av
fram tid 30 dagar. Enröstlängder och röstkort så kortatt ta som

till detså kort tid mellan kvalifikationsdagen valdagen lederoch att
väljarnainte praktiskt möjligt ha uppgifterdärär att ett system om
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hämtas antal register för fram det register kanett stort attur som
till förligga grund framställning röstlängder och röstkort.av

Aviseringsutredningen Fi 1992:12 har uppdrag lämnaett att
förslag till aviseringssystem för folkbokföringsuppgifter.ett nytt
Utredningen kommer i sina överväganden beakta valadministratio-att

behov personuppgifter. Olika lösningar för centraltettnens av
aviseringsregister inom folkbokföringssystemet diskuteras inom
utredningen. lösning innebära inrättasEn kan det centraltatt ett
aviseringsregister inom folkbokföringssystemet. En dennaär attannan
uppgift läggs hos SPAR. båda fallen skulle sådantI registerettman ur

tillgodose valadministrationens behov personuppgifterkunna av
beträffande eller har varit folkbokförda här i landet.ärpersoner som

uppgifter skulle då register på kvalifikations-Dessa kunna dettatas ur
dagen. sig adress, ålder folkbokföringsfastighetDet ochrör om nanm,

Ävenför har uppgift hur utländsklängerösträtt.personer som om en
medborgare har varit folkbokförd i därför finnaslandet bör i avise-
ringsregistret.

aviseringsregistret innebär formelltEtt det upprättasuttag attur
personregister. personregister kan sedan kompletterasDettanyttett

med valspeciñka uppgifter. Bearbetningen uppgifter från olikaav
register kan serviceföretag, RSV Data Service.göras ett t.ex.av
Därefter skulle ha det egentliga röstlängdsregistret.man

väljare skall förtidsrösta ellerFör kunna röstapostenatt en
på valdagen måste han eller hon ha röstkort. Om väljaren inteposten

befinner sig i sin hemkommun och inte har sitt röstkort med sig så bör
han eller hon kunna beställa sådant för kunna där hanröstaett att
vistas. Beställningar duplettröstkort ofta mycket kort tid föregörsav
valdagen. täcka detta behov finns i dag särskilt registerFör medatt ett
riksåtkomst för fram duplettröstkort. kunnaIntressetatt ta attav ge

enskilde haftden snabb service dagarna före valdagen har särskilden
Riksåtkornst tilltyngd. personregister medföra ökadanses annars en

risk för otillbörligt intrång i registreradesden integritet. Samma
service kunnabör lämnas inom för ett nytt system.ramen

Om aviseringsregister inte skulle komma innehålla deett nytt att
personuppgifter nödvändiga för framställa röstlängd ochär attsom
röstkort måste det inom valadministrationen i stället inrättas ett eget
röstlängdsregister på register skulle i principDetta beståsätt.ett annat

uppgifter register skapas på grundvalett ettav samma som som av
från aviseringsregister. I stället för detta skulle det dockuttag ett uttag

krävas röstlängdsregistret hela tiden får kontinuerliga aviseringaratt
förändringar från de lokala folkbokföringsregistren. sådanEnom

lösning vill kommittén emellertid inte förorda. Kommittén kommer i
frånstället utgå det kommer inrättas någon form centraltatt att att av
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aktuellabehovvaladministrationenstillgodosekan avregister som
folkbokföringsuppgifter.

fortsätt-också ikostnadsskälval börkyrkligaförRöstlängder av
tillröstlängdersamtidigtdistribuerasochframställas somningen

röstlängdsregistret upprättasOavsettriksdagtillvalordinarie omm.m.
skapasdet separatettelleraviseringsregistret omuttagett urgenom

folkbokföringsregis-frånaviseringaraktuellthållsregister genomsom
ochfullständigtskallröstlängdsregisterfördet varakrävs att etttren
tillröstkortochröstlängderframställningföranvändaskunna av

Svenskaimedlemskapuppgiftinnehållerregistretkyrkovalen omatt
kyrkansSvenskaibarai dagfinns egnauppgiftDennakyrkan.

aviserings-centraltifinnas nyttkomma etttorde inteoch attregister
frånröstlängdsregistrettillhämtasdärförmåsteUppgifternaregister.

förgällaskallkvaliñkationsdagOmregister.kyrkansSvenska samma
lands-ochriksdagtillvalenordinarieför devalenkyrkligade som

inomdetnödvändigt atttorde detkommunfullmäktigeoch varatings-
uppdateringdagligmedregister omförsvaladministrationen egetett

påhämtasställetiuppgifternaOm enkyrkan.Svenskaimedlemmar
svårtblidetkankyrkan attSvenskaförsregisterdetgång avsomur

deeftersomvalenkyrkligadeförkvalifikationsdagha samma
röstkortochröstlängderframställningförföreslås avtidsramar som

mycket snäva.är
inte separatupprättasdet ettböruppfattningkommitténsEnligt

valadministrationen.inommedlemmarkyrkansSvenskaregister över
kommitténsenligtbörregistersådantupprätta manför ettställetI att

liggervalenkyrkligaför dekvaliñkationsdagenmening attacceptera
hållasskalldetde ärunderriksdagsvalet somförtidigare än m.m.

bakgrundMotriksdagenochkyrkan avtillbådeval m.m.ordinarie
2.9.3,avsnittKyrkoberedningen,pågår inomf.n. searbetedet som

be-och denvalenkyrkligadefrågorberöratorde komma att omsom
denföljdpågårvaldag avkyrkans enfrågan somredning somomav

mandat-fyraårigriksdagspartiernamellanöverenskommelse enom
det1993, ärhöstenunderträffatsriksdagenförperiod somm.m.

någotframläggaändamålsenligt genom-intekommittén attenligt nu
kyrkligadeförkvalifikationsdagengällerdetförslaggripande när

iocksåkyrkovalenbör,meningkommitténsEnligt omvalen.
tillvalenordinariedeärhållasskallfortsättningen somsamma
förkvaliñkationsdagenkommunfullmäktigeochlandstings-riksdag,

eller.omkring 45årdettaaugustitill den 1bestämmaskyrkovalen
riksdagentillvaletföredagar m.m.
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l 1.2 Registerändamål

Röstlängdsregistren blir enligt l § datalagen 1973:289 ett person-
register. Den lagens bestämmelser till skydd registrerademot att

integritet kränks blir därför tillämpliga.personers Som kommittén
tidigare påpekat bör skyddet för de enskilda dessutom förstärkas

huvuddragen i registreringenatt läggs fastgenom i särskilden
registerlag för framställning röstlängd och röstkort.av

I registerlagen bör regleras frågor direkt hänger medsom samman
den personliga integriteten. I lagen bör det därför finnas förutom
bestämmelser registerändarnâl och registeransvar också bestäm-om
melser registerinnehâll, terminalåtkomst, uppgiftslärnnandeom och
sökmöjligheter.

Ändamålet med det röstlängdsregistret bör framställanya attvara
röstlängder och röstkort vid val till riksdagen och till landstings- och
kommunfullmäktige till val kyrkofullmäktigesamt eller direktvaltav

Ändamåletkyrkoråd. skulle också framställa röstlängderatt ochvara
röstkort vid lokala folkornröstningar

2.11.3 Registeransvar

Rättelse den allmänna röstlängden skall, enligt den ändringav av
vallagen i kraft denträtt januaril 1994, ske väljarensom attgenom
kontrollerar uppgifterna i den allmänna röstlängden på så hansätt att

del uppgifternatar röstkortet och rättelser förs in i röstläng-av att
den efter hand. När det gäller frågan vilken myndighet skallom som
handlägga rättelser röstlängden har regeringen under förarbetet tillav
ändringen prop. 199394:21 i valet mellan länsstyrelsen, som
tidigare handlagt dessa frågor, och Skattemyndigheten valt läggaatt

för rättelser hos skattemyndigheten.ansvaret Regeringen framhöll
dock detta inte innebär slutligtatt ställningstagandeett det gällernär

för röstlängdsframställningenansvaret eller för de regionala upp-
gifterna i valorganisationen i övrigt. Här hänvisar regeringen till
resultatet ställningstagandena denna kommitté. Fråganav av om

för rättelse röstlängden hängeransvaret nära med fråganav samman
skall ha registeransvar för denna.om vem som

När det gäller registeransvaret för röstlängdsregister så kan det,ett
sig det upprättats centralt aviseringsregistervare ett uttag ettgenom ur

eller läggas antingensätt, hos skattemyndighetenannat eller hos
respektive länsstyrelse. Det finns således inte något praktiskt hinder

lägga detta hos länsstyrelserna.mot att Enligt de planeransvar som
finns f.n. kommer RSV:s försorg samtliga länsstyrelser hagenom att
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register.sådanthandutrustning för kunnasystemanpassad ettatt ta om
eftermåstelägga avgörasväljerVar anseransvaret var manattman

ihophängerfråga näradet.lämpligt Dennagöradet är attmestatt
irättelseförskall hamyndighetvilken ansvaretfråganmed somom

väljarnaså kanSkattemyndighetenhosläggsOmröstlängden. ansvaret
terminalviaregistret än ansvaretgranskalättarehakomma omattatt

lokalaantalfinnsdeteftersomlänsstyrelserna stortetthosläggs
dockgällersig. Dettavändaskulle kunnaväljarenditskattekontor
lokalockså anordnarlänsstyrelsernainteförutsättningunderendast att

förfårlänsstyrelsernaför ansvarettillgänglighet. Ett attargument
länsstyrelsenregisteransvaret ärocksåoch attröstlängdenrättelse av

valadministrationen. Ett motför argumentsamlatfårdå ett ansvarmer
risk förfinnsdetlänsstyrelserna atthos ärdetta attlägga enatt ansvar

ochfrågangällerpraxis detolika närdå skapas persondet var enom
folkbokföring.reglernatillförhållandeiröstlängdeninskall föras om

ochgällerdet rösträttbeslutför närgrundtillliggaregler börDessa
fårlänsstyrelsernaröstlängden. Omiskall tas upppersonvar en

folkbok-tilltenninalâtkomsthardedärförkrävs attansvaret
aviserarkrävastorde detfallvilket attföringsregistret. I man

röstlängdsregistret.iändringarbegäranfolkbokföringsregistret omom
ochröstlängdernarättelseförfårskattemyndigheterna ansvaretOm av

fåRSVochlänsstyrelsernaså börregistretförregisteransvaret
till detta.tenninalåtkomst

systemförvaltareochskall systemägareFrågor varasomvemom
behandlaskommer inteansvarsaspekter attADB-mässigaandraeller

utredningsarbete.dettaförinom ramen

Registerinnehåll2.11.4

dentillhöruppfattning typreligiösa avUppgift personsom en
ADB-register.försiktighet isärskildomgärdas medböruppgifter som

enligtsärskilda skäldet krävskandettabelysning sägasTill attav
Enligtuppfattning.religiösaregistrerafåfördatalagen att personsen

uppgiftfår intedataskyddskonventionEuroparådetsi omartikel 6 en
inteADB-registerbehandlas iuppfattningreligiösa ett ompersonsen

hinderabsolutNågotskydd.tillräckligtnationella lagenden ettger
såledesfinnskyrkanSvenskaimedlemskapuppgifterhaattmot om

uppgiftifrågasättakunnaskulleMöjligen ominte. enomman
uppgiftsådaninnebäri realitetenkyrkani Svenskamedlemskap omen

Intressetkonventionen.iuppfattningreligiösa avsessompersonsen
fårröstlängdssystem vägasfungerandeadministrativt välha ettattav

börUppgiftenintegriteten.personligaskydda denintresset attmot av
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i fall så långt det möjligtvart är kringgärdas med restriktioner detnär
gäller möjligheterna göra systematiskaatt sökningar på denna uppgift.
Om det möjligtär någongöra begränsningatt i detta hänseende hänger

med det måste möjligtatt sökasamman på medlemskapatt ivara
Svenska kyrkan det gällernär röstkort och för fram de statistiskaatt ta
uppgifter behövs vid andra kyrkliga val val till kyrkofullmäkti-änsom

eller direktvalt kyrkoråd.ge
När det gäller andra personuppgifter bör hänsyn till reglernataman

skyddade personuppgifter. Det finns omkringom 4 700 personer som
har skyddade adressuppgifter i landet. För dessa gäller sekretess inom
folkbokföringssystemet. I dag särbehandlar inte dennaman grupp
inom för framställning röstlängder och röstkortramen vidänav annat
duplettkortshanteringen. I börett nytt intesystem hat.ex.man
fullständig terminalâtkomst samtliga uppgifter dessaav om personer.
Det bör dock möjligt utfärda duplettröstkortattvara ett utan att man
riskerar den skyddadeatt skadas. Här kommer reglerna i 7personen
kap. 15 § 1 sekretesslagen gälla för uppgifterna iatt röstlängds-p.
registret. När det gäller utlämnande uppgifter så kommer sekretess-av
reglerna för folkbokföringen således gälla här.ävenatt

Man bör också överväga denna kategori bör ha särskiltom ett
skydd också röstlängdernanär skrivits Ett heltsätt elimineraut. att
risken för uppgifter beträffande dessaatt röjs naturligtvisärpersoner

inte huvudöveratt med dem i röstlängdsregistret.taget ta Det skulle
i så fall innebära de inte kom med iatt röstlängden och alltså inte
heller skulle ha rösträtt. För detta krävs finns i gällandeatt man
röstlängd. En sådan lösning skulle enligt kommitténs mening attvara

för långt. Ett alternativ haannat är särskilda röstlängderatt för
denna kategori och dessa röstlängder finns iatt respektive vallokal. I
de flesta fall skulle sådan lösning innebära det ficken upprättasatt en
speciell röstlängd bara korn innehålla uppgifteratt ellersom ettom en
fåtal Detta inte hellerär lämplig lösning.personer. Det skulleen
sannolikt lättare upprätthålla skydd för dessaattvara ett personer om
de fanns i samlad röstlängd för kommunen ochen samtligaatt
hänfördes till och valdistriktett i kommunen. Denna lösningsamma
kan dock innebära risker för den enskilde hon eller han vill röstaom
personligen på valdagen i denna vallokal. Kommittén vill därför inte
heller föreslå sådan lösning.en

Kommittén i ställetär den uppfattningen denna inte börattav grupp
särbehandlas det gällernär de skall finnas i röstlängd och vidvar
framställning röstlängd. Den ökade risk det kan innebäraav som att

finnasöppet med i visst valdistrikt förett den skyddade personen
denuppvägs minskade risk det föreslagnaav försom systemet

framställning röstlängder innebär. Röstlängdsregistret skall,av enligt
vad kommittén förordar, skapas 30 dagar före val ellerett en
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omröstning. Röstlängderna kommer finnas i utskrift först veckanatt
före valet. Detta enligt kommitténsär mening starkt minskaägnat att
risken för den skyddade någon hjälpmed röstlängdenattpersonen av
skulle kunna röja den skyddade bor. Röstlängden skallvar personen
dessutom inte längre ligga framme för granskning. Kontrollen av
innehållet i röstlängden skall ske uppgifterna på röstkortet. Såmot
länge uppgifterna i röstlängdsregistret tillinte lett utskriften av
längden kommer de Sekretessregler gäller för folkbokföringen attsom
gälla också för röstlängdsregistret.

En kan medföra problem ärannan grupp som personer som
förkvarskrivits skydda dem trakasserier. blirDessaatt mot personer

folkbokförda församlingen och inte någon särskild fastighet.
Mot bakgrund de praktiska problem dessa införställsav som personer
vid sina kontakter med myndigheter så denna inte särskiltär grupp

Kommittén föreslår inte heller någon särregelring för dennastor.
grupp -

registeruppgifter2. 1 l Utlämnande på ADB-av
medium m.m.

fråga uppgifter iI utlämnande personregister 7 kap. 16 §ärom av
Regleringensekretesslagen intresse. innebär i huvudsak det förattav

personuppgifterutlämnande ADB-medium krävs att mottagarenav
tillstånd datainspektionen författningsstödhar eller för föraatt ettav

innehålla uppgifterpersonregister skall de skall länmas ut.som som
skallFinns det sådant stöd den utlärrmande myndigheten bestämmaett

vilken form skall ske. Beträffandei utlämnandet det röstlängds-nya
registret bör den registeransvariges självbefogenhet bestämma påatt
vilket uppgifter i röstlängdsregistret begränsassätt skall lärrmas ut
så detta bara får författningsstödske det följer särskiltsätt att om av
eller regeringen särskilt beslut medger det. Regeringenettom genom

också fåbör uppdra myndighet, Datainspektionen, prövaatten en
fråga utlämnande. kan regeringen iDet här särskildnämnas attom
förordning har givit de politiska partier fått än procentsom mer en av

vid föregående val gratis få utdrag röstlängden.rösterna rätt att ur
Även utdraget kompletteras adressuppgifter så skallmed utdragetom

gratis SFS 1992:609. Någon försäljning personuppgifter ärvara av
här inte frågadet om.

När det gäller försäljning personuppgifter det röstlängds-av ur
register här diskuteras framgår datalagen7 § 3 denattsom av om
enskilde inte har medgett försäljning så får myndighet inte säljaen
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förordning eller särskilt beslutuppgifter stöd lag,sådana utan avav
regeringen.

11.6 Sökbegrepp2.

hjälp urvalmedbegrepp göraMed sökbegrepp ettett vars manmenas
eller flerainnehåll kan sökaoch registretspersonregisteri utett enur

vilka sökmöjligheterkategori. Fråganviss somomav enpersoner
minstbetydelse intepersonregisteriskall få finnas är storett urav

offentlighetsprincipenmåste beakta detintegritetssynpunkt. Man att av
ochtillåtna sökbegreppmåste använda allamyndighetföljer att en

för desstill budsstår myndighetenmöjlighetertekniska att ursom
med stödnågon begärfram uppgifterADB-register ta avsom

uppgifternabegränsas baraoffentlighetsprincipen. Skyldigheten attav
enkeldvs. medrutinbetonade åtgärder,fram medskall kunna tas en

komplikationer.andranärrmvärda kostnader ellerocharbetsinsats utan
finnas ibörde sökmöjligheterutformningenVid ettsomav

framställningenpåtill kravetröstlängdsregistret bör hänsyn atttaman
effektiv förrationell ochskallröstlängderröstlängder och attvaraav

igrundläggande sökbegreppengod service. Deväljarnakunna enge
framståruppgifterregleras i lag. Deröstlängdsregistret bör somsom

Svenskamedlemskap ianvända sökbegreppkänsligasärskilt äratt som
också medborgarskap.kyrkan men

röstlängdsregisterOm upprättas ett nyttett uttagett urgenom
nödvändigt detskulle det inteaviseringsregistercentralt attvara

skulleställetröstlängdsregistret. Imedborgarskap iuppgiftfinns om
eller inteuppgift rösträttbehöva haröstlängdsregistret endast om

för.röstlängden framställtsomröstningi det val eller denrösträtt som

Gallring2.1l.7

uppgiftermedröstlängdsregistret kommer upprättasOm ettatt ur
bör detregistermotsvarandeaviseringsregister ellercentraltblivande

kraft.vunnit laga Detvalet harviss tid eftergallraskunna atten
skulle i såhar då upphört. Dettainrättats förregistretändamål som

personregister endastpåkravlinje med datalagensfall ligga i ettatt
kanändamål. På såvisstföras för sättochskall inrättas ett man
Registretenskilde.integritetskränkningar för denrisken förbegränsa

föranvändasmånad före valet,skulle då att ta utupprättas en
kraftlagavalet vunnitochför valetröstlängder och röstkort när

ytterligarekunna leva kvarskulle registretEventuelltdärefter gallras.
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någon tid för täcka eventuellt behov röstlängdatt ett enav som upp-
kommer därefter.strax

Om däremot röstlängdsregistret inte skulle grundvalupprättas av
uppgifterna i centralt aviseringsregister kan någon sådan gallringett
inte ske. För det helstnär skall möjligt framatt att tasom vara en
röstlängd med kort varsel måste i så fall registret hållas levande hela
tiden.

2.11.8 Säkerhet sårbarhetoch

Datainspektionen har utvecklat innebördennärmare datalagens kravav
på ADB-säkerhet i sina Allmänna råd ADB-säkerhet förom
personregister. Varje personregister bör hänföras till någon treav
integritetsklasser. Vilken integritetsklass register skall hänföras tillett
skall bedömas bakgrund hur integritetskänsligt registret Ettmot är.av
register omfattar i hela befolkningen och dessutomstort settsom
samtliga medborgare utomlands bör hänföras till hög integri-en
tetsklass. Röstlängdsregistret måste alltså redan integritetsskälav
skyddas oavsiktlig eller otillåten förstörelse eller otillåtenmot mot
ändring. Men röstlängdregister behöver också skyddas andraett mot
skador integritetsintrâng. Med hänsyn tillän den korta tiden mellan
kvalifikationstidpunkt och valdag och den tidspress röstlängd ochsom
röstkort skall fram under måste registret hålla god ADB-tas en
säkerhetsnivå det gäller hot eller störningarnär kan förorsakasom
förseningar, avbrott, förlust eller skador För hanteringenprogram.

röstlängdsregistret riktlinjerbör det finnas gäller skydd förav som
personal, verksamhet anläggningaroch skada eller förlust. Vidmot
utvecklingen ADB-systemet för röstlängdsregistret bör utföraav man

informations-, risk- och säkerhetsanalys. börDessutom fören man
röstlängdsregistret utarbeta katastrofplan. lösningar kringAtten ge
säkerhets- och sårbarhetsfrâgorna utanförligga förtorde dettaramen
arbete.

2.12 Andra sätt göraatt

röstlängdsframställningen effektivare

Utskrift röstlängden med utskriftsutrustningnuvarande 180-200tarav
timmar. Därtill kommer den manuella hanteringen röstlängderna.av
Utskriften sker i dag i 2 exemplar, original och genomslagsko-ett en
pia. Därefter delas exemplaren och röstlängderna häftas ihop efter
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minskakunna fram-skulle sannoliktförsamlingvaldistrikt. Man
i stället skulleröstlängdernaställningstiden för avsevärt manom
lösning kräversådani exemplar. Enröstlängden baraframställa ett

kopiaframberedskapfinns högemellertid det att taatt av enenen
röstlängder kommerförekommervisst distrikt. Detröstlängd i attett

brand.efter inbrott ellerförstörs,ellerbort t.ex.
röstlängderutskrifterdet gällergenomförandetpraktiskaDet när av
behandlar.kommittén intefrågordemdistributionenoch är somav

utanförtorde liggafrågordennalösningarlämnaAtt typ ramenav
med hurhängerfrågornalöserdetta uppdrag. Hurför sammanman

utarbeta deteknisk arbetsgruppstället börregisterfrågorna löses. I en
pekavill för sin delKommitténbeträffande detta.förslagennärmare

möjliga.lösningarpå olika äratt
utrustning ochmed hjälpkanröstlängderUtskrifter göras avav

centralt,antingenskatteförvaltningen,finns inompersonal som
står till budstidtill den kortaMed hänsyneller lokalt.regionalt som-

föredra.lokal utskrifttorde attvaraen
respektive kommun.ske hosskulle också kunnautskrifterLokala

röstlängder inomutskrifterförvill bindainteOm avresurserman
alternativ tänkakanskatteförvaltningen eller kommunerna ettsomman

privat företag. Ennågonläggs hosutskrifternasig t.ex ettatt annan,
utskriftdet gällerför övrigt redantillämpas närsådan lösning av

röstkort.
skrivakommunlät Osloifolketingsvalet NorgeVid det utsenaste

Oslodataföretag. Itid hosmycket kort störreröstlängder på ett
röstläng-försök med havalgenomfördes vidkommun attettsamma

skältekniskaföllFörsöketi vallokalerna.persondatorerderna i av
utvecklingensnabbamyckettill denMed hänsynvälinte somut.

inte helt uteslutaelektronik börochdet gäller ADBpågår när man
skullepåförröstlängderna, i ställetalternativet utatt tas papper,att

ipersondatorfinnas imedium ochelektronisktdistribueras ett en
fallhindrar ikommittén lämnarförslagvallokalen. De vartnusom

lösning utarbetas.sådaninte att en
partierpolitiskaför dedenbeaktabör rättsammanhangetI man

fågratisvalvid föregåendefått rösterna attän procent avmer ensom
Även adressupp-medkompletterasutdragetröstlängden.utdrag omur

det, utdragetbestämmelsersärskildaså skall enligtgifter varaom
minstinnebär f.n.partiernaför1992:609. Dennagratis SFS rätt att

skall skrivasadresserinklusiveröstlängdenutskrifter ut.åtta av
tidenOmvalen år 1991.införröstlängdertiodetTotalt skrevs ut

detdagar kommerblir 30valdagenkvalifikationsdagen och attmellan
utskrifter påså mångaframställaproblempraktiska attmöta stora

kanpartiernaledaemellertid intemåstetid. Dettadenna korta att
motsvarandeväljarkâren;uppgifterställaskomma att utan om
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kvaliñkationsdagen antingenföreskulle kunnauppgifter tas ut ur
ligga påbörröstlängdsregistret. DetaviseringsregistretSPAR eller ur

för dekostnadersärskildavalmyndighetencentraladen att, utan
till-föregående val,vidfåttpartier rösternaär procent avmer ensom

får bärasför dettaKostnadernaröst1ängder.handahålla sådan av
frågai dennabestämmelserNågra särskildaallmänna val.föranslaget

fram.kommittén dock intelägger
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ämningsmandatUtj och3

småpartispärr tillvid val

kommunfullmäktige

Sammanfattning3.1

med små-valen ha ordningvid de kommunalaTanken att en
rikspro-fanns redan då detutjärrmingsmandatpartispärr och

infördes i sambandför val till riksdagenportionella systemet
börjatdet slagetSedanförfattningsreformen.med ett system av

landstingsfullmäktige valet år 1976fr.o.m.val tilltillämpas för
införaförts fram krav påtid tillfrånhar det ettatt merannan

val till kommunfullmäktige.också förproportionellt system
lagstiftning.det tillflera gånger lettharFrågan attutanutretts

tio år denomkring sedanhar gåttDet senaste mernu
gjordes. detfrågan Kommitténingående analysen anserav

sådan utifrån deanalysbefogatdärför presenteraatt envara
kanSammanfattningsvisgäller i dag.förutsättningar sägassom

relativt proportionalitetgoddet nuvarande systemetatt ger en
vadförbättringarbegränsadedet möjligt uppnåäratt attmen

kommunfullmäktige.proportionaliteten för val tillgäller
eftersomnyordningavstår dock från föreslåKommittén att en

enighet i fråganuppnåintekommittén har varit möjligtdet i att
bör förenasvalsystemhuruvida kommunproportionelltettom

småpartispärr eller inte.med en

Bakgrund3.2

1970-1979

beslutande församlingarna ärkommunalariksdagen och deValen till
isamtliga valförrättadesproportionella. Till år 1970sedan länge
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enkammarriksdagens införandeValkretsar. samband medslutna I
för till riksdagen. valsys-introducerades valsystem val Dettaett nytt

riksproportionellt, tillämpades förstabrukar betecknastem, som som
riksproportionella valsystemetgången vid 1970 års riksdagsval. Det

fördelats, avvikelsersedan de fasta valkretsmandateninnebär bl.a. att
korrigeras med hjälpproportionellt rättvisande resultat,från ett av

riksproportionalitet genombrytsutjämningsmandat. Principen avom
endast partier fått minstsmåpartispärren innebärden s.k. att somsom

mandatfördelningen. parti% i landet får delta i Ett4 rösterna somav
dock i fördelningen de% i valkrets deltarfått 12 rösterna avav en

infördesriksproportionellavalsystemetfasta valkretsmandaten där. Det
riksdagsledamöternasbakgrund bl.a. synsättett nyttmot av

främst talesmän föruppfattatsställning. Från tidigare haatt som
företrädarekommit i första hand betraktasvalkretsen hade de att som

naturligt riksdagensdärförparti. framstodför sitt Det attsom
istyrkeförhållanden landetsammansättning skulle spegla partiernas

motverka mycket småSmåpartispärren infördes förhelhet. att attsom
tilldärmed upphovfå plats i riksdagen ochpartier skulle enge

baseraderiksproportionellavalsystemetpartisplittring.långtgående Det
Partiell för-Grundlagberedningens arbete,väsentligtsig i allt

de förhandlingaroch resultatetfattningsreform SOU 1967:26, av
kommunala valenfyra riksdagspartierna. Deförts mellan de storasom

Kommunalvalskommittén, tillsatts år 1967,inteberördes närmare. som
riksproportionellabl.a. detfått i uppgifthade dock prövaatt om

kommunala valsyste-modifikationer i detborde föranledavalsystemet
met.

valbetänkande KommunalaKommunalvalskommittén lade i sitt
berörde såvältill ändringarfram förslagSOU 1971:4 ctt som

primärkommunala valen.landstingsvalen desom

Landstingsval

dåvarande för valdetKommunalvalskommittén uttalade systemetatt
vidproportionalitetlandstingsledamöter inte somgav sammaav

Kommittén ansåg detönskvärt.riksdagsvalet, detta attattmen vore
resultatet. Denför uppnå dettatvåfanns attvägar att att ena var

riksdagsvalssystemetandra innebarstorlek.öka valkretsarnas Den att
stannade för detKommitténlandstingsvalen.tillämpligt påskulle göras

delordning till över-alternativet och föreslog storsomensenare
10 fasta valkretsman-dvs. 9nuvarandemed detensstämmer systemet,

småpartispärren föreslogsutjämningsmandat. fråga110 Idat och om
%.4 12spärrar om resp.
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kommunfullmäktigetillVal

detkommitténkonstateradekommunfullmäktigetillvalfråga attI om
småpartispärr,ochutjänmingsmandatdvs.valsättet,gällande utan gav

proportionalitetssynpunkt. Be-resultat fråntillfredsställandeganskaett
antalundersökninggrundade sig pådömningen, ettavensom

till någraberättigaemellertid inteansågsvalkretsindelade kommuner,
särskiltställetframhöll iKommitténslutsatser. ett systemgenerella att

förokänsligtproportionalitetssynpunlçt ärutjämningsmandatmed ur
anledningdennabl.a.valkretsindelningen och föreslogiändringar av

landstingsvalenförföreslagitsdetmotsvarandeett systematt som
frågavalen. Iprimärkommunalaockså vid deskulle tillämpas om

%, skullepå 4kommitténfann spärrsmåpartispärr att varaen
partiinnebördregelinte någonföreslogs att ettlämplig. Däremot av

mandatför-delta iskulle fåvalkretsi%fått 12 rösterna enavsom
undantogstolvprocentsregelntillAnledningen attdelningen. att var

be-praktisksaknaregel skullesådanvisatundersökningar att en
tydelse.

överlägg-ochremissbehandlatsbetänkandekommitténsEfter att
beslötsriksdagspartiernaföreträdare för attmellanhållitsningar

arbetetvidare. Detanalyserasskullesmåpartispärrenfrågan om
betänkandetdemokratin. IkommunaladenUtredningengjordes omav

1975:2,demokratin Ds Knkommunala presentera-Småpartier i den
%, för%%, och 4på 2 3medberäkningaringående spärrarbl.a.des

tillställninginteUtredningenkommuner.landstingsåväl togsom
ha fåttansåg siguttalade denväljasbordenivåvilken attmensom

deochriksdagsvaletmellanönskemålet likhetförbelägg att om
lägrelångt ochdrivas för spärrbordevalen intekommunala att en

valen.kommunalaför dekunnaborde övervägas

Landstingsval

fördelvistillförslaglades fram nytt system1975:101 ettI ettprop.
depchefenanslöt siglandstingsvaletfrågakommunala valen. Ide om

modifikationendenmedföreslagitkommunalvalskommittén atttill vad
föreslåbereddinte%.till 3 Han attsmåpartispärren ensattes var

eftersomriksdagsvaletitillämpasdentolvprocentsregel entyp somav
inkonsekventatillledaskulle kunnasituationerregel i vissasådan

resultat.

kommunfullmäktigetillVal

nänmdai densadeskommunfullmäktigetillvalVad gäller pro-
såfannslandstingsvalen, intefråntill skillnaddet,bl.apositionen att
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starka skäl talade för ordning med utjämningsmandat eftersomsom en
det gällande uppfyllde högt ställda krav proportionalitet.systemet

syfteI allt åstadkomma något bättre resultat i detatt trots avseendetett
föreslogs i stället mindre ingripande åtgärd, nämligen utökaen att
minimiantalet mandat valkrets från 10 till 15. Vad gäller små-per
partispärr sade depchefen det i och för sig önskvärt medatt vore
enhetliga regler remissutfallet varit så splittrat han inteatt attmen var
beredd lägga fram något sådant förslag.att

Vid sin behandling propositionen uttalade Konstitutionsutskottetav
KU 1975:19 bl.a.

Utskottet finner det i ositionen föreslagna valsystemet föratt pro
landstingsval innebär iga förbättringar och skaparväsent Ökad
rättvisa mellan partierna i förhallande till det gällande valsyste-nu

I likhet med föredragande departementschefen utskottetmet. anser
bör efter bästa möjlisträva proportionalitet mellanatt man a

partierna därför får driva krav så långt andrautan att etta attman
demokratiska värden kommer i fara. måsteMan undvikat.ex. en
så långt gående partisplittring de kommunala hand-att organens
lin skraft Utskottet ansluter sigäventyras. anförda skäl till
be ömningen vid landstingsval bör %.spärren vid 3sättasatt

För närvarande minimiantalet mandat i kommunvalkretsär tio.en
Valkretsar med så få mandat kan emellertid i vissa fall medföra risk
för bristande roportionalitet i kommunerna. Utskottet ansluter sigbegömningendärför till minsta antalet mandat i kommun-att en
valkrets bör femton. Med denna i propositionen föreslagnavara
ändring utskottet i likhet med departementschefen attanser
valsystemet vid tillval kommunfullmäktige uppfyller de krav på
proportionalitet rimligen kan ställas.som

Riksdagen anslöt sig till utskottet. De reglerna tillämpade förstanya
gången vid valet år 1976.

1980-1992

Landstingsval

Genom lagändring 1982 justerades reglerna för fördelningenen av
utjämningsmandat mellan valkretsarna i landstingsval vilket fick till
följd förutsättningarna för små Valkretsar erhålla utjämnings-att att
mandat förbättrades. Jfr 198788:22 s.51prop.

Val till kommunfullmäktige

1978 års Vallagskommitté frågan ökad proportionalitet itog upp om
Översynkommunfullmäktigevalen i betänkandet vallagen 2 SOUav

1980:45 med anledning riksdagsmotioner i saken.av
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Kommittén konstaterade bakgrund bl.a. analyser val-mot avav
från valen år det gällanderesultaten 1976 och 1979 systemetatt gav

uppnåproportionalitet möjligt vissagod det attattmenen var
förbättringar.

möjlighetbehandladeKommittén alternativ. En göraatttre vore
de fall dåfrivillig eller begränsavalkretsindelningen kommunerav

inte anledningvalkretsindelning skall ske. Kommittén fann dock att
inte framkommitalternativ bl.a. eftersom detdettaöverväganärmare

Vidare hade valkretsin-missnöje med reglerna i det avseendet.något
partiernapå vissa håll vunnit hävd blanddelningen anpassatsom upp-

andraindelningen. Denläggningen valarbetet efter den gällandeav
tillämpa uzjâmnings-kommittén behandlademetoden attsom var

fasta valkretsmandat ochKommittén konstaterade 910mandat. att
lämplig avvägning för valutjärnningsmandat skulle110 utgöra aven

intesmåpartispärr diskuteradesFrågankommunfullmäktige. om
bedömdesinförande utjämningsmandathänsyn tillMednärmare. att av

inteförändring och då det gällandegenomgripande systemetsom en
kommittén i ställetmissförhållanden starmadenågra allvarligauppvisat

förändring inom det rådande Dettaomfattandeför mindre systemet.en
förslag, innebarkommittén således gjorde till sittalternativ,tredje som

mandat.valkrets från till 20minimiantalet mandat 15ökning peraven
uppfattningen detförklarade sig depchefen dela198081I attprop.

tillfredsställande från proportionalitetssyn-fungeratgällande systemet
proportionali-befogat möjligt ökaändådetpunkt, attatt vore ommen

fordrademed utjänmingsmandatEftersom över-systemettteten.
kunde kommitténs betänkande intesmåpartispärrväganden i frågan om

antaletbedömning. Vad ökninggällerunderlag förutgöra aven
borde genomföras. Dåi och för sig kunnamandat sades förslagetatt

möjligaibeslutasändringar i valsystemet traditionellt brukar största
heller dettalägga framfanns det emellertidenighet inte skäl att

visathade det nämligenförslag. Vid överläggningar oppositionenmed
förslaget.uppnå någon kringsig svårt bredare enighetatt

förförsök bordeansåg förnyadeRiksdagen emellertid göras attatt
iproportionalitetförbättradlösning fråganåstadkomma en av om

fick därförDemokratiutredningvalkretsindelade kommuner. 1983 års
prövade kommunpropor-frågan.uppdrag Beredningeni pröva ettatt

utjänmings-och 1 10valkretsmandattionellt valsystem med 9 10 fasta
år 1976,1979valresultatensmåpartispärr grundvalmandat, utan av

mandatfördelningjämfördes medoch 1982. Systemet som omen
beredningenEnligtvalkretsindelade.hade varitintekommunerna

uppfyllde högtdet gällandevisade undersökningarna systemetatt
tilli förhållandemandatenproportionell fördelningställda krav av

skullekommunproportionelltövergång tillröstresultatet. En systemett
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förbättringar. Vidare undersöktes konsekven-innebära endast smärre
höjning antalet mandat valkrets till 20 25resp.av perserna av en

hänvisning tillBeredningen avvisade sådan höjning medmandat. en
från demokratisynpunkt. Be-Valkretsar nackdelstörreatt var en

således för föreslå nuvaranderedningen stannade att systematt
ställningstagandeterfarenheter vunnits.tillämpas till ytterligare

till 30 juni 1985.i skrivelse Civildepartementetredovisades en
reserverade sig till förmåninte enig. ledamöterBeredningen Trevar

småpartispärrutjämningsmandat någon c,medför utansystemett
vpk.och

depchefen han bakgrundförklarade198687:91I motatt avprop.
förslagfram någotinte beredd läggaberedningens bedömning attvar

mandatfördelning eller förordaförrörande ändrade regler att en
mandat.höjning antaletav

i riksdagendärefter behandlatsFrågan utjärrmingsmandat harom
avslog då motion-jfr Riksdagen1989. 198990:KU4.under hösten

tillhänvisningändring valsystemet medsyrkanden ovanom av
ställningstaganden.redovisade

motionstidenmotioner från allmännaanledning antalMed ettav
utjänmingsmandatfråganåter aktualiserat1990 och 1991 har KU om

harbetänkandet 19909l:KU4kommunfullmäktige.vid val till I
parlamentarisk medverkanunderuttalat frågan börutskottet att tas upp

också ivallagstiftningen. KU harden pågåendei översynen av
innebörd.uttalande199293:KU6 gjortbetänkandet ett av samma

och 199293:32.följde utskottet rskr. 199091:22Riksdagen

riksdagsmotioner3.2. Aktuella1

angivna be-grund för KU:smotioner legat tilldeAv ovansom
valkretsindelningen. Iavskaffaförslagettänkanden atttar en upp

valkretsskall finnasföreslås det endast199192:K 713 m attmot. en
små-Något uttalandekommunala valen.vid dei varje kommun om

i motionen.partispärr integörs
aktuellafram ochmotionsyrkanden därefter lagts ärI de somsom

utjärrmingsmandat.till medföreslås övergång systernettennu
förenhetligtbör valsystemet198990 K 605 s görasEnligt mot.

enligt motionärernalandsting.kommunfullmäktige och Dettill ärval
utvecklas i mångatill den partistrukturmed hänsynangeläget som-

synkroniseringaktualisera1980-talet återunderkommuner att en-
vidaremotionenkommuner. Ii landsting och sägsmellan valsystemen

denoch med dennapartisplittringenökarnuvarandemed systematt
kommuner.handlingsförlarnningen i mångapolitiska
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i valkretsin-mandatfördelningenEnligt 198990 K 624 kancmot.
skulle ha gällt vidstarkt avvika fråndelade kommuner vad ensom

fungerarValkretsindelningenproportionell fördelning.strikt som en
påmotionen exempelpartier. finns enligtmindre Det attspärr mot

vidbetydligt högrekommunalval i realiteten variti änspärren
lämpligen åstadkom-kanlandstingsval. bättre rättvisariksdags- och En

utjämningsmandat.införandegenom avmas
beslutar sådanföreslås riksdagen198990 704K mI attmot.

vidutjänmingsmandat tillämpasvallagen medändring i att ett system
landstingsval. Motionä-vidkommunfullmäktigval på sätt somsamma

kommunfullmäktig-fördel iockså det vissanför är ävenattatt enren
någranågot ellersmåpartier kommervalen ha spärr mot uppsomen

i detmotionären beaktasfråga bör enligtanförts i dennaår. Vad som
området.det kommunalareformarbetetfortsatta

Demokratibered-årserinras 1983705 m198990 KI attmot. om
vid kommun-föreslå nuvarande valsystemstannade förning attatt

erfarenheter vunnitsytterligaretillämpas tillsfullmäktigvalen attmen
medförsig till förmånreserverademinoritet fp, vpkc, ett systemen

detMotionärernautjämningsmandat procentspärr. attutan voreanser
införandevilka effekterbelystfå ytterligarevärdefullt ettatt avsom

för med sig.småpartispärrformutjämningsmandat och någon av

ordningGällande3.3

för val kommun-harframgår vadSom systemetsagts avovanav som
genomgåttintei detta sammanhang,intressesåvittfullmäktige, är av

valför1970, medansedanförändringarnågra systemetstörre av
följande lämnasdetIförändrats väsentligt.landstingsledamöter en
i dag.fungeraröversiktlig redogörelse för hur systemen

minst:i fullmäktige skallAntalet ledamöter vara
därunderellerinvånareröstberättigademed 000i kommuner 1231

därunder,invånare ellerröstberättigadelandsting med 140 000och i
röstbe-med 24 000ochtillmed 12 000i kommuner41 över

invånare,rättigade
röstbe-000och med 36tillmed 24 000i kommuner51 över

med000 till och140landsting medinvånare och irättigade över
röstberättigade invånare,000200

ochröstberättigade invånare,med 36 00061 i kommuner över
invånare.röstberättigadelandsting med 200 000i71 över

röstbe-300 000medlandstingoch överStockholms kommunI
minst 101.tillantalet ledamöter bestämmasinvånare skallrättigade
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3.3.1 tillVal landstingsfullmäktige

För val landstingsfullmäktige skall landstinget delas in i Valkretsar.av
Valbarhet inte inskränkt inom valkrets dvs. det föreligger inteär något
krav på kandidat skall bosatt eller folkbokförd i någonatt en vara
särskild valkrets inom landstinget. valkrets skall omfattaEn elleren
flera kommuner. Den bör utformas så den kan fåberäknas minstatt
åtta fasta valkretsmandat och kan omslutas sammanhängandeav en
gränslinje. Indelningen i Valkretsar bestäms landstingsfullmäktigeav
sedan kommunerna fått tillfälle sig. Mandaten i landstings-att yttra
fullmäktige fasta valkretsmandat och utjämningsmandat. Nioutgörs av

Återstodentiondelar fasta.mandaten utjämningsmandat.är ärav
Länsstyrelsen fastställer antalet fasta valkretsmandat i varje valkrets.

såDet valkretsen tillförs mandat för varje gånggörs sätt att ett som
antalet röstberättigade i kretsen jämnt delbart med det talär som
erhålls antalet röstberättigade i landstingskommunen delasnär med

fastaantalet valkretsmandat där. Fördelningen de fasta valkretsman-av
daten och utjämningsmandaten sker med tillämpning den jämkadeav
uddatalsmetoden. valkretsI där parti inte fått något fastetten
valkretsmandat används dock ojämkad metod vid fördelningen av
partiets första utjämningsmandat. Anledningen till ojämkadatt en
metod används i det fallet det ökar förutsättningarna förär attsenare

parti skall bli i så många Valkretsar möjligt.att ett representerat som
partierEndast har fått minst 3 % i landstinget fårrösternasom av

delta i mandatfördelningen. Utseende ledamöter inom varje partiav
sker heltalsmetoden.med i principErsättarna sättutses samma som

för riksdagsledamöter.ersättare

till3.3.2 Val kommunfullmäktige

För val till kommunfullmäktige indelasskall kommun i Valkretsar om
idet kommunen finns fler 24 röstberättigade invånare det000 ellerän

Överstigerför kommunen skall minst fullmäktige.51 antaletutses
6 000 röstberättigade invånare fåri kommunen kommunen indelas i
Valkretsar. kommun får indelas finnsAnnan i Valkretsar endast detom
synnerliga skäl grund kommunens geografiska storlek ellerav

förhållanden.liknande Valbarhet inte inskränkt till inom valkrets,är
dvs. det föreligger inte något krav kandidat skall bosattatt en vara
eller folkbokförd i någon särskild valkrets inom valkretsindeladen
kommun. Indelningen, såbestäms fullmäktige, skall ske attsom av
varje krets kan beräknas komma ledamöter, möjligt15att utse om
utformas så kretsen kan omslutas sammanhängande gränslin-att av en
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så territoriell församlingje, odeladmöjligt länmas och inte iatt om
flernågot fall delas i två kretsar mån det kanän i den skesamt, utan

utformasolägenhet, så varje krets kommer lika mångaatt att utse
ledamöter. Fördelningen kommunfullmäktigemandaten i sker förav
varje valkrets proportionellt med den jämkade uddatalsmetoden. Något
utjämningsförfarande mellan Valkretsar förekommer inte. Någon
särskild småpartispärr finns inte heller. Utseende ledamöter skerav

heltalsmetoden.med Ersättare beskrivsdet sätt nämnareutses som
i avsnitt 4.

årsInför 1985 val 73 kommuner valkretsindelade. Antaletvar
uppgick till siffror införValkretsar 182. Motsvarande valen år 1988

och 1991 78 vanligaste190 80 resp.192. Det ärsamt attvar resp. en
kommun indelad i två eller valkretsar. bil. finns för-I 2är tre en

indelningen.teckning samtliga mandat i kommunfullmäktig-Avöver
hänför sigvalen drygt tredjedel till de valkretsindelade kommu-en

nerna.

Överväganden3.4

författningsarbeteåterblick de decenniernas på valom-En senaste
rådet visar tydligt frågan ökad proportionalitet vid tillvalenatt om

inte fåttkommunfullmäktige har helt tillfredsställande lösning,ännu en
valkretsindeladesåvitt gäller de kommunerna. Detta delvistorde bero

från skiftande inställningenpå den tid till till huruvidaannan en
reform i syfte proportionalitetenöka också bör förenas medatt en
smâpartispärr. Anledningen till det varit svårt uppnå enighetatt att

önskemålettorde främst ökad proportionalitet egentligenattvara om
oförenligt med kravet röstetal skallpartier små uteslutasmedär att

möjlighetenfrån bli fullmäktige. småpartispärri Enrepresenteradeatt
tillleder alltid mindre resultat någonproportionellt än spärrett om

inte funnits.
kan redan fråganDet kommittén inte har kunnat isägas attnu enas

och detta har sin orsak i kompletteraolika behovetsynsättatt attav
kommunproportionellt småpartispärrmed och deladeett system en

meningar angelägenheten föri ha likartade val tillsystemattom
landstings- och kommunfullmäktige. Kommittén har därför valt att
avstå från lägga fram förslag. gradenFrågoratt ett om av pro-
portionalitet och förekomsten valsystem emellertidispärrar ärettav

den fråndet tid till kan finnas skål omprövaarten att attav annan
tidigare ställningstaganden med hänsyn till olika faktorer. Exempel på
omständigheter kan leda till ändrade bedömningar den framtidaärsom
utvecklingen i vad gäller partisplittring, hur kommunerna kommer att
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valkretsindelning de effekter eventuellti fråga och ettom somagera
Kommittén därförpersonröstningssystem kan komma få. detatt anser

kanunderlag för de bedömningar kommabefogat attatt, ett somsom
uppfattningarfram, redovisa skälen för de olikaske längre som nu

funnits till-delar det underlagförts fram presenterasamt somav
gängligt.

proportionellt medkombineraArgument ett systemmot att enmer
spärr

i valsystemetsmåpartispärr finns redan inbyggdformEn attgenomav
uddatalsmetoden högre Dettadivisorn i den jämkadeförsta är än

skullesmå partier i förhållande till vad hanämligenmissgynnar som
uddatalsmetod hade För deicke jämkadvarit fallet använts.om en

det för-del tillkommer dessutomvalkretsindelade kommunernas
viss spärreffektsådan medförvalkretsindelningenhållandet att som en

röstöverskott i varje valkretsregelmässigt fårparti ettettattgenom
påtagligaspärreffekter särskiltmandat.inte något Dessa ärgersom

proportionaliteten förverkligas intemed ökasmå partier. Syftetför att
små-kombineras medmed utjämningsmandatsystemett enom

partispärr.

medproportionelltför kombinera spärrArgument systemettatt enmer

rättvisare fördelningproportionalitet medför inte baraökadEn en av
fullmäktige,representerade imellan de partier redanmandaten ärsom

spärrrnekanismereftersom deockså till fler små platsleder tarattutan
Risken blir då förmedför försvagas.valkretsindelningen störresom

partisplittringen i fullmäktige ökar. I tab.l nedantilltagandedenatt
utvecklingenvalen till kommunfullmäktigede fyraför senasteanges

Övrigaredovisas under rubrikenpartier i SCB:s statistikför de som
partier.

gått tilllitet parti, kan ha valkan mycketVidare ett ensom
inte stårvågmästarställning få inflytandefråga,enstaka ett somgenom

offentligatill partiets stöd bland väljarna. Denrimlig proportioni
under år.också partisplittringen ökatvalstatistiken visar att senare

kommunproportionelltutveckling förstärks sannoliktDenna ettom
införs.spärrsystem utan

önskemålet få till ståndteknisk har varitskäl delvisEtt art att enav
ordning för de allmänna valen.enhetligmer
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valkretsindelade kommuner-spärrfråganpå betrájfande de ickeSynen

na

sig till enbart deinskränkasärskild fråga reform börEn är om en
omfattas.samtliga skall Devalkretsindelade kommunerna eller om

framhållit i de ickeharuttalat sigledamöter spärr attmot ensom
småpartispärr till följdfårvalkretsindelade kommunerna att pro-en

bedömtsvilketvad denportionaliteten blir lägre ärän somnu,
till stånd överlaghuvudsyftet fåparadoxalt då bör ettatt mervara

proportionellt system.
har hävdatmed småpartispärrAnhängarna attett system sammaav

beträffande deredovisatssmå partiermycketsynsätt ovansom
ickebeträffande dekan anläggasvalkretsindelade kommunerna
börlitet väljarstöd intemycketNämligenvalkretsindelade. att ett

gällerfullmäktige, sig detrepresentation itillberättiga envare
vidarekommun. De haricke valkretsindeladvalkretsindelad eller en

råderotillfredsställande det idagmåsteframhållit det sägas attatt vara
dvs.valkretsindelade,proportionalitet mellan defrågaskillnad i omen

valkretsindeladeoch de ickekommunerna,befolkningstätai regel
kommunerna.

övrigaredovisas under rubrikenför partierUtvecklingenTabell 1 som
valstatistikenoffentligai denpartier

%Sammanlagt Andel mandat ipartifall därAntalValår
antalantal mandat totaltfullm.iär avrep.

201 1,41982 75
216 1,6821985

1,878 2431988
2,295 3051991

SCB1982-1991,valen, del SCBKälla: Allmänna

Diskussion och underlag3.5

nuvarandeiProportionaliteten det3.5.1 systemet

undersöka detvaritför övervägandena harutgångspunktEn att om
för valnuvarandei detproportionalitetenbrister vad gäller systemet

kunnat konstateraKommittén harkommunfullmäktige.till att
i mycketvalkretsindelade kommunernamandatfördelningen i de icke

valkretsindeladegäller deröstutfallet. Vadåterspeglarhög grad

7 14-0360
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kommunerna proportionaliteten naturligt lägre. syfte bildaIär attnog
sig uppfattning hur förhållandena i det avseendet gestaltar sigomen

från inhämtat undersökningi dag har kommittén RSV meden som
och årsutgångspunkt från valresultaten vid 1985, 1988 1991 val visar

faktiska mandatfördelningen i valkretsindelade kommuner-bl.a den de
undersökningen framgår också hur mandatfördelningen skulleAvna.

det vidmed utjämningsmandat motsvarandeha gjorts ett systemom
med och småpartispärr. Vidarelandstingsvalen tillämpats, utan

inte varit valkretsinde-fördelningen för det fallet kommunenframgår
Undersökningen finns i bil.lad.

utfalletde faktiska valresultaten och hur skullejämförelse mellanEn
utjämningsmandat tillämpatsblivit medha spärrett system utanom

inte varit valkretsindelade visar vilka för-kommunernaeller om
proportionalitet möjliga uppnå, underbättringar i fråga är attsomom

behålls för-förutsättning den jämkade uddatalsmetodenatt som
skillnaderna mellan detdelningsmetod. kan då konstaterasDet att

proportionellablir falletfaktiska valresultatet och det som om mer
bil.2 framgår iförhållandevis begränsat. Av hurmetoder används är

vunnit förlorat mandatmånga fall partierna skulle ett systemomresp.
utjämningsmandat,110910 fasta valkretsmandat ochmed utan

fallVidare framgår i hur mångasmåpartispärr, hade tillämpats. nya
ifullmäktige. Resultatet hade blivitskulle ha tagit plats ipartier stort

där kommunernajämförelsen gjorts meddetsamma ett systemsett om
delundersökningen i dennavarit valkretsindelade. Resultatetinte av

mening väl med de slutsatserenligt kommitténsöverensstämmer som
fram till då införautredningar kommit detidigare övervägt att ett mer

kommunfullmäktige. kan såledesför val till Detproportionellt system
fåförhållandevisproportionaliteten går ökakonstateras attattatt men

vilken effektomfördelas. sakmandat kommer En äratt annan en
Som exempelomfördelning kan få i den enskilda kommunen.sådan

i kommu-kommunfullmäktigval. Sammanlagt1991 årskan nämnas
dessa 4 900fördela. Avfanns 13 500 mandat att var canerna

medvalkretsindelade kommunerna. Omhänförliga till de ett system
valkretsindelningellerutjämningsmandat spärr utanett systemutan

kommunernaför valkretsindeladeinföras hade sammanlagt deskulle
partierna. Omkringomfördelats mellanmindre 200 mandatnågot än

orepresenteradetill partier idaghade gått30 dessa mandat ärsomav
mandatomfördelningengäller denfullmäktige. Vadi närmare av

nuvarandeutjänmingsförfarande till detpartierna ledermellan attett
något.partier försvagastendens överrepresentera storaattsystemets

vinner mandatmindre partiernaalltså degenerellt kanRent sägas att
införs.proportionellt Detde bekostnadpå störres systemett merom

Såledesundantagslös regel.detta inte någonbör dock betonas äratt
förhållandenaundersökningen, bil.nämndaframgår det den attav
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kan sådana parti vinner ytterligare mandat på grundatt ett stortvara
ökad proportionalitet.av

3.5.2 Tänkbara metoder för proportionalitetenökaatt

Enligt kommitténs mening bör det inte komma i fråga alltförgöraatt
djupgående ingrepp i det nuvarande ändra desystemet, t.ex. attsom
grundläggande reglerna för mandatfördelningen mellan partierna. Den
jämkade uddatalsmetoden skall således lämnas orörd. finnsDet då i
princip olika metoder kan användas för uppnåtre att ettsom mer
proportionellt Den kanske från teknisk synpunkt minstsystem.
ingripande öka antalet mandat valkrets.är Det förhåller sigatt per
nämligen på det det nuvarandesättet störreatt systemet ger pro-
portionalitet fler mandat skall fördelas. Denna metod har,som som

tidigare för öka proportionaliteten. Såledesnämnts använts attovan,
ökades minimiantalet mandat valkrets från till inför10 15 valet årper
1976. Förslag ytterligare höjning antalet mandat lades framom av
1980 någon enighet nåskunde i frågan. 1985 undersöktesutan att
möjligheten på och avvisades med motiveringennytt störreatt
valkretsar demokratisynpunkt.nackdel Ett personröstnings-är en ur

det f.n. diskuterasslag skulle, det införs, kunnasystem av som om
leda till krav på de valkretsarna delas på flerastörre mindre.att upp
Särskilt med hänsyn till detta bör i första hand andra möjligheter att
öka proportionaliteten undersökas. En sådan möjlighet är attannan
avskajfa förvalkretsindelningen kommunernas del eller i fallvart

till sådan indelning.begränsa möjligheterna Någon principiell
invändning sådan ordning kan knappast särskiltmot en resas, som
valkretsarnas betydelse för fullmäktiges geografiska sammansättning

har underordnad Ytterligarebetydelse. skäl kanettnumera en som
anföras för slopande valkretsar indelningens betydelse förär attav
valutgången blir ointressant. nedan kan emellertidSom nämns
valkretsindelningen avpolitiseras också En fördelsätt.annat annan
med kretslöst skulle mandatfördelnings-ett system attvara samma
regler kunde tillämpas på samtliga kommuner storlek. Detoavsett
finns emellertid problem praktisk svåra kringgå. Förär attartav som

förstadet skulle det ställa sig tekniskt komplicerat, framställa såatt
omfattande listor kan komma för de kommu-behövas störstaattsom

Förutsättningarna för personröstningssystem skulle ocksåettnerna.
försämras avskaffande leddevalkretsarna till partiernaett attom av
kom använda sig få omfattande listor. Mot avskaffandeatt ettav av
valkretsindelningen talar också det förhållandet partierna i vissatt
utsträckning har sin organisation och valarbete till indel-anpassat
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möjligheten tillskapa kommunproportionelltningen. tredjeDen ettatt
utjänmingsförfarande mellan valkretsarnainföravalsystem är ettatt

framgårutjämningsmandat. undersökningen, bil.hjälp Avmed av
proportionalitetisådant stort ettsystem settatt ett samma somger

förenade medvalkretsindelning. nackdelarDe är ettutansystem som
Valkretsindelningen kommeruppstår inte.den sortensystem av senare

fördelpolitiska betydelse, vilket börförlora sinockså att ses som en
vaduteslutande med hänsyn tilldåeftersom indelningen kan göras

ocksåIndelningen kanadministrativ synpunkt.lämpligt frånärsom
råder i kommunen.särskilda förhållandentill delättare somanpassas

valkretsindelningen används förmisstankarEventuella attattom
grundlösa. Ettkan således avfärdaspåverka valresultatet systemsom

likforrnig-tillvidare ledautjämningsmandat kommer störremed att en
författnings-alltsedanvilket variti valordningenhet strävanen

reformens tillkomst.
övervägande utjämnings-medför metodenskäl talar således att

tillvalproportionaliteten vidvill ökaanvändasmandat bör om man
kommunfullmäktige.

ochvalkretsmandatRelationen mellan andelen fasta3.5.3
utjämningsmandat

antalet mandat% totaladetriksdagsvalet 11,4I ut-utgörs avav
utjämningsmandat.%landstingsvalet 10jämningsmandat. I är

andeleninförasskall börmed utjämningsmandatOm systemett
bliriskerarpartier över-så lågtsådana mandat inte sättas attatt

utjämningsmandatandelgrad.representerade i någon högre Ju större
partimässiga representativiteten.blir denanvänds desto bättresom

representationen blidock geografiskaSamtidigt riskerar den att
ingående övervägandenutredningsarbete harskevare. Under tidigare

fasta valkretsmandat ochlämplig relation mellanfrågagjorts i om en
kommunfullmäktige.jfr särskilttillvad gäller valutjämningsmandat

därvid1980:45 s.73 Man harbil. och SOUSOU 1971:4, 6 7 samt
landstingsvalet, 9 10-1 10,förrelation tillämpasfunnit denatt som

kommunfullmäktige. Enligtockså för val tilllämpligskulle vara
dennaundersökningen, bil. slutsatsbedömning visarkommitténs att

gäller i dag.än
valkretsmandat och utjämningsmandatmellan fastaförhållandeDet

framstår därför i förlandstingsfullmäktige ochför val tillgällersom
utjämningsförfarande mellanmedlämpligtsig ett systemsom om

kommunfullmäktige.tillskall införas för valValkretsar



SOU 1994:30 Utjämningsmandat.. 197

3.5.4 Särskilt nivån på småpartispärrom en

Som inledningsvis har nåsnågon enighet inte kunnat i frågannämnts
småpartispärr. har dock visst värdeDet bedömts kunna attom vara av
bakgrund dagens förhållanden några fakta gällerredovisamot av som

pånivån spärr.en
bedömningen frågan särskilt beakta detVid finns anledning attav

kommunalaarbete och de slutsatser Utredningen densom om
fram i sitt Småpartier i den kommunalademokratin lade betänkande

demokratin 1972:2. Utredningens beräkningarDs Kn om man-
på och % för valen finns återgivna idatspärrar 2,3 4 de kommunala

1975:101 s.73 ff.prop.
fråga i första hand utgjortsövrigt har kommitténs underlag i dennaI

från olika kompletterandeundersökning inhämtats RSV samtav som
bil. tämligenberäkningar utförts inom sekretariatet, 2. Det harsesom

diskussionen spärrnivå begränsasomgående stått klart böratt om en
% giltiga i dettill intervallet 2 4 de kommunen. Förutomrösternaav-

resultatmässiga utfallet olika alternativ har kommittén ansettrent av
förhållandet den kommunalpolitiska situationenbeakta detsig böra att

tidigare utredningar gjortmånga avseenden annorlundai än närär nu
för betydelsefulla frågor sedanbedömningar. Således harsina ansvaret

haroch antalet partier i kommunernadess förts till kommunernaöver
iväljarbeteendet annorlunda dag bl.a. denVidareökat. är genom

förändringar enligt kommitténsröstsplittringen. Dessa talarökande
mycket viktigt visa för olikadet lyhördhetmening för är attatt

påverka kommunpolitiken. skulleDetönskan att varagruppers
spärrnivå kom uppfattasolyckligt införandet att etten somavom

möjligheten. följdEn allt för högokänsligt ingrepp i den spärrav en
också kunna bli inför valen ellerskulle konstlade partibildningar att

möjlighetenutomparlamentariska endametoder denframstår attsom
%lägre nivå 2 börpåverka. talar för relativt lågDetta nivå. En änen

visar nämligeninte komma i fråga. valenResultaten från de senasttre
fullmäktige relativt sällan harpartier vunnit mandat iatt ettsom

antalet. Vid 1991 års valröstetal understiger %2 det totalasom av
i endast fall.förekom detta bland de valkretsindelade kommunerna ett

EnMotsvarande siffra för icke valkretsindelade kommunerna 40.de är
% verkningslös.nivå under 2 skulle således bli i det närmaste

Resultatet för de valkretsindeladespärrnivå på % framgår3av en
Hadekommunerna för de bil. 2 389-392.valentre senaste ens.av

valkretsin-sådan spärregel vid mandat i degällt 1991 års val skulle 55
fördelatsdelade kommunerna mandat hatotalt omkring 4 900

mandatarmorlunda. de icke valkretsindelade hade 184I kommunerna
totalt på bil.av omkring 8 600 mandat ha fördelats Sesätt.ett annat
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2 393-399 beträffande de icke valkretsindelade kommunerna. Avs.
samtliga mandat %berörs %.1,7 på 3 deFör partierspärrav en som
skulle ha förlorat representation i fullmäktige hade det sammanlagda

blivit följande.resultatet

Tabell 2 Partier förlorar irepresentation kommunfullmäktige medsom
småpartispärr %på 3en

Mp i 77 kommuner. sammanlagtAv 389 mandat förloras 85.tappar rep.
Nyd i 40 kommuner. Av sammanlagt 335 mandat förloras 43.tappar rep.

iV 44 kommuner. sammanlagtAv 574 mandat förloras 46.tappar rep.
Kds i 25 kommuner. Av sammanlagt 815 mandat förloras 26.tappar rep.
Fp i 3 kommuner. Av sammanlagt 1188 mandat förlorastappar rep

Övriga partier, bortsett från riksdagspartierna, skulle förlora samman-
lagt 21 totalt 305 mandat. dessa lokalt förankradeAv partierav mer

%kommer 20 mista i fullmäktige.representation Nedan underattca
tab. 4 i vilka fall så sker.anges

%Om läggs vid blir följande2,5 röstetalet resultatetspärren av om
valresultatet vid års till1991 val kommunfullmäktige läggs till grund
för beräkningarna.

Tabell 3 Partier förlorar kommunfullmäktigerepresentation i medsom
småpartispärr %2,5en

Mp i 48 kommuner. Av sammanlagt 389 mandat förloras 50.tappar rep.
Nyd i 23 kommuner. Av sammanlagt 335 mandat förloras 23.tappar rep.

i kommuner.V 23 Av sammanlagt 574 mandat förloras 23.tappar rep.
Kds i 6 kommuner. förlorasAv sammanlagt 815 mandattappar rep.

iFp 2 kommuner. Av sammanlagt 1188 mandat förloras 2.tappar rep

Övriga partier, bortsett från riksdagspartierna, förloraskulle samman-
lagt 18 totalt 305 mandat.av

Av samtliga mandat i kommunfullmäktigvalen berörs %0,9 av en
%.2,5spärr

Vid bedömningen utfallet småpartispärr bör observeraav av en man
samtliga de mandat gâr förlorade för något parti skall tillförasatt som

andra partier. innebärDet ovanstående siffror vad partiet kanäratt
förlora maximalt frågai antalet många fallmandat. I torde dockom
resultatet bli något mindre negativt. I de valkretsindelade kommunerna
leder nämligen utjämningsförfarandet mellan valkretsarna till småatt
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partier i fallvissa vinner mandat. de icke valkretsindeladeI kommu-
kan dessutom litet parti tillföraskan komma det mandatett attnerna

litet parti förlorar. beräkningarOvanstående torde dockett annatsom
ganska god bild hur skullesmâpartispärr komma slå.attge en av en

3.5.5 Jämförande beräkningar

Nedan några beräkningar bild effekternapresenteras som ger en av av
olika jämfört med det tab. visas såledesnuvarande. I 4system
skillnaderna mellan kommunproportionellt lands-ett system av
tingsmodell med och det jämförelsennuvarande. I tab. 5spärr görs
med kommunproportionellt båda fallenFörspärr.ett utan anges
särskilt effekterna för de lokalt förankrade partierna.mer

Tabell 4 Skillnader mellan faktiskt och Simulerat resultat med 110
utjämningsmandat och småpartispärr %3 i valkretsindeladeen
kommuner antal kommuner berörs förändringar.samt som av

Faktiskt Simulerat Antal
Parti resultat resultat Skillnad komm.

095 110 15M 1 1 32+
523 12C 511 25+

490 486 4Fp 18-
Kds 294 299 5 27+

139 18Mp 157 29-
Nyd 155 23155 +-O
S 1 892 1 889 463-

225V 24222 3-
Övr. 79 775 4-

4 898Tot. 4 898

Förändringarna i de sammanlagt valkretsindelade kommunerna får80
totalt bedömas bli tämligen måttliga.sett

Vad särskilt gäller effekten på % för de3mandatspärren merav
lokala partierna kan Samling i Norrtälje,Kommunalnämnas att
Arbetarpartiet kommunisterna i Frarnstegspartiet ochVärnamo,
Sveriges Pensionärers Intresseparti, båda Helsingborg, Pensionär-i
spartiet i Halmstad förlorat fullmäktige. Någothade sina platser i resp.

sådant parti hade inte tagit plats.nytt
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det framföralltvalkretsindelade kommunernade 206 icke ärFör
redovisats i vilkenharbetydelse. Ovanmandatspärren ärsom av

fullmäktige. Vadförlora plats ikommerutsträckning partier attsom
falla förpartierföljandepartierna kommerlokalagäller de attmer

Sveriges FörenadeHumlornai Markaryd,Framstegspartietspärren:
i Klippan,FramstegspartietBåstad,Bjärepartiet iOlofström,iStater

Vellingepartiet iSjöbo,Sjöbopartiet ii Höör,Sverigedemokraterna
pensionärspartiHärryda opol.Laholm,Pensionärspartiet iVellinge,

Ljusdalsbygden iRäddaTjörn,alternativKommunaltHärryda,i
Fria NorrlandRagunda,Timrå, Arbetarlistan iiArbetarlistanLjusdal,

Åre, ArbetarpartietGällivareikommunisternaArbetarpartieti samt
i Pajala.kommunisterna

% gällt vid3mandatspärrsåledes konstateraskanDet att omom en
kommitpartierlokalasammanlagt 103hade 21valet år 1991 merav

fullmäktige.plats iförloraatt

små-ochutjämningsmandatmed 1 105 Ett utanTabell system
års valresultat1991tillämpatpartispärr

NYDMPFPKDSCM
2316 278 13 7mandat ++ +Vunna + ++

2318 13mandat 25 11Förlorade ----- -

ÖvrVS
22 188mandatVunna + ++

54 ll 1mandatFörlorade -- -

dei 30 kommuner. Förtagit platspartier hadeorepresenteradeI dag
partier fått platsföljandeblivitresultatethadelokala partierna attmer

Framstegspartiet iSvenskaStockholm,Bilistpartiet ifullmäktige:i
Framstegspartiet i Växjö,Norrköping,iSverigedemokraternaMotala,

Ängelholm KPMLr-revolutionärerna iTrelleborg,ochKarlshamn,
Borås Arbetar-ochi Kungälvliberala partietSvenskaGöteborg, samt

Piteå.Falun ochlistan i

analysenSlutsats3.6 av

nuvarandedetsammanfattningsvisKommittén systemetatt geranser
uppnåmöjligtdetproportionalitet, ärgodrelativt attattmenen

ökaändamålsenliga sättetavseendet. Deti detförbättringar attmest
utjämningsmandat.medinföraproportionaliteten är ett systernatt
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andelenmellan valkretsmandat ochRelationen andelen fasta ut-
landstingsfullmäktige,jämningsmandat bör för val tillvara samma som

kombineras medskall9 10-1 10. Om sådantdvs. ett systern en
beaktande syftetsmåpartispärr bör nivån på denna medavvägas attav
skull så högtpartisplittring, för den sakensmotverka sättas attutan att

då finnas anledningdemokratiska värden träds för Det kannära. att
gäller för val tillnivå med denöverväga överensstämmer somsomen

till enhetlighetlandstingsfullmäktige. skulle också ledaDetta störreen
i valsystemet.

bedömningSammanfattande3.7

förknippadproblematik finnsredovisats dendet föregående harI som
sådantoch hurkommunproportionelltmed frågan system ettettom

till kommunproportio-Något förslagbör konstruerat. ettsystem vara
betänkande eftersomdock inte fram i dettavalsystem läggsnellt

frågan småpartispärr, delsstarkt i dels iåsikterna gått allt för sär om
tillvalordningen för valangelägenhetenvad gäller göraattav

gäller för övriga val.lik den Detkommunfullmäktige ärsommer
de redovisade bedömningarnaförhoppningemellertid kommitténs att

tjäna underlag förpresenterade fakta skall kunnamedtillsammans som
i frågan.kommande diskussioner
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4 kommunalaDet ersättarsystemet

Sammanfattning1

detta avsnitt behandlasI några frågor gäller försystemetsom
hur i kommunfullmäktige. Anledningen tillersättare utses att
kommittén det kommunala till be-ersättarsystemettar upp
handling framförallt det har gjorts gällande detär att att utses

småför för partier. Med anledning fram-ersättare av en
ställning från Göteborgs kommun, behandlas också frågan om
antalet i fullmäktige, till skillnad från i dag, börersättare vara
fast under mandatperioden. diskuteras möjlighetenDessutom att
förhindra ledamot i situationervissa blir ersättare.att utanen

Kommittén den nuvarande kan skapaatt systemetanser
praktiska svårigheter för partier representerade iärsom
fullmäktige med endast eller två mandat. Därför föreslåsett en
ändring innebär det lägsta antalet förersättareattsom en
ledamot i fullmäktige ökas från till två på det fördetsättet atten
partier har fått eller två mandat i kommunfullmäktigeettsom

Vad ialltid skall två övrigt gäller antaletersättare.utses
kommittén ersättarantaletordning därersättare ärattanser en

fordrarfast mycket grundläggande delaringrepp istora av
valsystemet några fördelar vinna. En sådanstörre ärutan att att
ordning avstyrks därför. vissa justeringarDäremot föreslås i
sammanräkningsreglerna ledamot blirför undvikaatt att utanen

i vissa situationer.ersättare

2 Bakgrund

Vid 1970 års val tillämpades för första gången kommunaltett
Systemet fakultativt det kommun-ersättarsystem. sättet attvar

fullmäktige inte.avgjorde skulle eller I de fallersättare utsesom
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vilket innebarlisttrogetskulle tillämpadesersättare system,utses ett
ledamotenlista bidragit tillutsågs från denersättaren attmestatt som

ordinarie ledamöternaför devald. Möjlighetenblivit ersättareutseatt
höjts såväl förföregåtts debatt därfullmäktige hadei rösterav en

sådan ordning. Ettinförande ersättarsystem, motett avsom enav
besluten inte skulleinföraför ersättarsystemett attattargumenten var

fullmäktigesmåste utebli frånledamotpåverkas att samman-av en
oproportionerligtvisadefrån valet år 1970träde. Erfarenheterna att ett

kommuner därkommit i valkretsindeladeantal ersättare utsesattstort
behandladesbakgrundenflera listor. dengått fram med Motpartierna

denoch UtredningenKommunallagsutredningenersättarfrågan omav
bestämmelser fördemokratin i delbetänkandet Nyakommunala

kommunfullmäktige C 1971:4. Deför Dssuppleanterutseende av
ochrevideringledde tillförslagen ersättarsystemetframlagda aven

parti ochför varjeskullebl.a. minstinnebar ersättare attutsesatt en
till-reviderademaximerades. Detantalet ersättare systemet, som

Principenfortfarande fakultativt.årvid valet 1973,ämpades omvar
påutsågsfrångåtts, vilket innebarhade dock ersättarnalisttrohet att

Kommunalbetänkandetjämförelsetalens storlek. Igrundval av
kommunaladenUtredningen1975:41 föreslogdemokrati SOU om

gälldeobligatoriskt. Vadskulledemokratin görasersättarsystemetatt
fungeratutredningenframhöllantaletfrågan ersättare att systemetom

föreslogs därför inte.avseendetändring i dettillfredsställande. Någon
obligatorisktförslag tilllades fram1975762187I ettettprop.

kommunfullmäktigeinnebar bl.a.kommunalt ersättarsystem, attsom
skulleskulle Antaletmångabestämma hurskulle ersättare utses.som

hälften antalet platserdock högstviss andel,utgöras somavenav
vissredovisadespropositionenkommunfullmäktige.fått i lvarje parti

gickKritiken bl.a.då gällandeframförts detkritik systemet.motsom
ledamotföransågs tillfredsställandedet intepå ersättareattut att en

vilken ledamotenfrån andra listor den påhämtaskunde än var
återinföras. Ettbordelisttrogen metod därföruppförd och nyttatt en

Riksskatteverket RSVbyggdelisttroget system, avsom en
sin behandlingkonstaterade vidföreslogs. KUupprättad promemoria,

å sidanförelåg mellandiskrepanserpropositionen vissaatt enaav
och å andra sidani landstingsvalen ersättarsystemetersättarsystemet

författnings-kommunfullmäktige, ansåg dessaför val till attmen
ordningenföreslagnainkonsekvenser kunde Denmässiga accepteras.

års val.vid 1976 Denoch kom tillämpastill lagstiftningledde att
förenklades något.sammanräkningenmedförde bl.a. att
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Särskilt antalet ersättare4.2.1 om

antaletbl.a.innebarinitierade attRSV ersättarsystemetDet av
det antalhälften,andel, dock högstvissskulle utgöraersättare aven

hurkommunfullmäktige. Reglererhöll ivarje partiplatser omsom
ochkommunallagenbådefanns iskullemånga ersättare utsessom

helt meddock inteöverensstämdekommunallageniReglernavallagen.
häranledning närmarefinns inteDetbestämmelser. attvallagens

vunnitpartide fallfördockbörDet nämnas ettpå olikheterna.in att
vallagenskommunallagenledde såvälmandattvåeller somett

utsågs.endasttill ersättarebestämmelser att en
Vallagskormnittéårs1978antaletFrågan ersättare togs upp avom

Översyn Utredningen1980:45.SOUvallagen 2betänkandeti av
partiersmåmedförakundereglernadåvarandedekonstaterade attatt

försvåradesfullmäktigeiarbetetpraktiskadetfåfick så ersättare att
utseendeförreglernaändrabefogatdärfördetoch att avatt var

framhöll dettaochförslaglade framUtredningen attettersättare.
sakligtvadfler änkom ersättaredetmedförakunde att utsesatt som

övervägde.fördelarnadockansågUtredningenbefogat. attsett var
flerpå såändrades sätt attledde till ersättarsystemetFörslaget att

eller flerfåttpartifalli dekundetidigare treettän utsesersättare
ändringf. Någon5819808l:170fullmäktige. prop.iplatser s.

mandat.eller tvåendastpartiet fåttfallinte för de ettvidtogs däremot
Översyn föreslog1982: 1Ds Juvallagen 3slutbetänkandesittI av

rörande detförändringarytterligareVallagskommittéårs1978
regelinförandeföreslogsBl.a.kommunala ersättarsystemet. somav en

till förräcker ersättalista intepå attinnebär ersättarnaatt enom
inomvalkretstillskall överförsmandatetledamöter,avgångna amian

1981822222.jfrlagstiftningledde tillFörslagetkommunen. prop.
sakligtdel dentill vissundanröjdes settlagändringarnaGenom

ochvallagenkommunallagen ochmellanöverensstämmelsenbristande
bringades ikommunfullmäktige över-störretillför valreglerna

landstingsfullmäktige.tillför valbestämmelsernamedensstämmelse
1991:900kommunallagenmed densamband antogsI att nya

tillkommunallagenfrånbestämmelseröverfördes vissa ersättareom
vallagen.

nuvarande4.2.2 Det ersättarsystemet

kommunfullmäktige hurvallagen bestämmer18 §Enligt 14 kap. a
fullmäktige.iledamöternafinnas förskallmånga ersättare som
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Antalet skall viss andel, dockutgöra högst hälften, det antalav
platser varje parti får i kommunen. Uppkommer brutet tal skallsom
det avrundas till hela tal. fullmäktigenärmaste Det bestämdaupp av
antalet ligger till förgrund tillämpningen bestämmelserna hurav om

Ersättareersättarna enligt 14 kap. 19 § vallagenutses. utses ettgenom
successivt sammanräkningsförfarande. För varje ledamot inom
samtliga valkretsar i kommunen sammanräkning inomgörs deten

förparti vilket ledamoten blivit vald. Till den kandidatersättare utses
står först på flest de valsedlar bidragit till ledamotensom attav som

blivit vald. Varje valsedel gäller därvid hel Systemetröst. ärsom en
alltså listtroget. Om det efter dessa sammanräkningar visar sig att
antalet ersättare understiger den fullmäktige bestämdautsettssom av
andelen och förersättare eller flera ledamöterutsetts görstresamma
för dessa ledamöter ytterligare sammanräkning för ersättare.att utse
Är antalet fortfarande inte tillräckligtersättare och har samma

till fem eller fleraersättare ledamöter för dessa ytterligareutsetts görs
sammanräkning för Förfarandetersättare. för deatt utse upprepas
ledamöter vilkas för sju ellerersättare flera, nio eller flerautsetts osv.
till dess tillräckligt många harersättare Kan någonatt ersättareutsetts.
för viss ledamot inte detta inte någonsättutses ersättare.utsesen

Om parti har vunnit mandat alltidett Harett ersättare.utses en
partiet vunnit tvâ mandat kan, beroende på omständigheterna, elleren
två komma till Om mandatersättare. erhållits,att utses trepersoner
och den andel fullmäktigeersättare bestämt hälften, kommerärsom
det minst två och högst För partier vunnitatt utses ersättare.tre som
fyra mandat blir motsvarande antal två fyra.ersättare Ett partiresp.

fått fem eller mandat kommer få minst ochersättareattsom tresex
högst fem förutsättningEnersättare. för antalet ersättareattresp. sex
skall bli fler vad fullmäktige bestämtän partiet gått framär medatt
flera listor.

det följandeI antal exempel för visa hurett ersättarsystemetattges
fungerar.

4.2. 3 Exempel

Exempel 1
Utseende ledamot och iersättareav en en
kommunfullmäktige

I kommun har parti gått fram med listor. Partiet fåttharett treen ett
mandat i kommunfullmäktige.
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200Lista 3100 Lista 2 120Lista 1
BAA
CXB
DYC

eftersom X,på lista 2blir närför A Xförklaras vald. ErsättareA
tillbidragitvalsedlarflest destår förstfrån A,bortser somavman

på den listaledigaförstablir alltsåErsättareinval A. somnamnav
det gällerNärordinarie ledamoten.inval denbidragit till attmest av

märkadettill invalbidragitlista ärvilken attattavgöra mestsom
ibeskrivsSituationen närmarehelvalsedel räknasvarje röst.som en

exempel.nästa

2Exempel
itvå och ersättareledamöterUtseende av

kommunfullmäktige

medparti gått framvalkretsindelad harintekommun ärI ettsomen
kommunfullmäktige. Andelentvå mandat ihar fåttPartietlistor.tre

ordinarie.hälften deuppgå tillskallersättare av

3 250100 ListaLista 2300Lista 1

BAA
AXB
EYC
FZD

från den listaskallförstavalda. Denförklaras ersättarenoch BA tas
blir C.Ersättarelistabidragit till inval A. Det ärmest avsom

bidragit till invalfrån listaskall denNästa mestersättare tas avsom
helbetraktassammanhangvarje valsedel i dettaEftersomB. som en
påfått 300harfrån lista B rösterkommer ersättarenröst att tas

lista 3. Ersättare250från endastbortser Alista 1 när motman
alltså ochbeskrivna falletsåledes C. detblir I utses sammaennu

två ledamöter.till förersättareperson
fått 350så lista 3ändras endastförutsättningarna sättOm att

från lista Ersättaretagitsför kommit haskulle Bersättareröster att
kommitochC E,Således hade tvåhade då blivit E. utsesattpersoner,

valda.för detill ersättare
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Exempel 3
Utseende förersättare ledamöterav sex

kommunI har parti gått fram med tvâ listor och fåttetten sex
mandat. Andelen har bestämts till hälften.ersättare

Lista l Lista 2
A G
B H
C I
D K
E L

valdaDe A,B och C från lista G, och frånär 1 H I listasamt
tillD för A,B och C. blir förersättare K G,H ochutses ersättare

Två har för ledamöter.ersättare Det fullmäktigeutsettsnu sex av
bestämda antalet, dvs. har inte uppnåtts. Dessutom varjeärtre,

i detta läge för eller flera. Ytterligareersättare ersättare tre samman-
räkning måste därför Vid sammanräkning blirgöras. E och Lnästa
utsedda till Den fullmäktige bestämdaersättare. andelen ärav

attdetuppnådd. Exemplet visar kan komma fler ledamöteratt utses
fullmäktigevad bestämt.än

Exempel 4
förUtseende 13ersättare ledamöter i kommunfullmäktigeav

kommun harl parti gått fram med fem listor. Partiet fåtthar 13etten
mandat. Fullmäktige har bestämt andelen till hälften, dvs. sjuersättare
efter avrundning. Kandidaterna ovanför strecken valda. Ingenär
kandidat vald från lista 4är

Lista Lista1 2 Lista 3 Lista 4 Lista 5
Andersson A-lund A-gren A-vik A-ström
Bertilsson B-lund B-gren B-vik B-ström
Carlsson C-lund C-gren C-vik C-ström
Davidsson D-lund D-gren D-vik D-ström
Eriksson E-lund E-gren E-ström

F-lund F-gren F-ström
G-gren G-ström
H-gren C-gren

Andersson
B-lund
H-ström
C-lund
I-ström
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från listasammanräkningen till Carlsson C-förstaI ersättareutses
fullmäktigefrån 3 och Detfrån lista 2 C-gren listalund, samt av

tillhar dessutomantalet har inte uppnåtts. C-grenbestämda utsetts
sammanräkningYtterligareför eller flera ledamöter.ersättare tre en

ochVid lista 3 H-strömdärför denna kommer D-grenskall göras.
i fråga eftersomB-lund kommer inteAndersson ochlista 5 att utses.

ledamöter.de valda till Ersättare ärär nu:

C-grenC-lund C-grenCarlsson -
H-strömD-gren

fortfarande inte uppnåtts ochbestämda andelen harfullmäktigeDen av
Vidfem eller flera ledamöter.föroch H-strömC-gren ersättareär

lista 3 C-lundtill E-grensammanräkning ersättarenästa samtutses
lista 2 och 5. Ersättare är nu:

C-grenC-lund C-grenCarlsson -
H-strömD-gren
C-lundE-gren

uppnådd C-lund, C-gren och H-inte ochandelenEftersom ärersättare
ytterligareeller flera ledamöter skallför sjuär ersättareström nu

listatill D-lund lista 2 F-grenDen ledersammanräkning ske. att ,
Ersättarelista 53 och I-ström ärutses. nu:

C-grenC-lund C-grenCarlsson -
D-lund H-strömD-gren

C-lundE-gren
I-strömF-gren

fullmäktige bestämda andelen harnio.Antalet Denersättare är nu av
överskridits. Ytterligareuppnåtts,inte bara utan t.o.m. samman-

skall därför inte ske.räkningar

överväganden förslag4.3 och

framhållits sårbarhetenriksdagsmotionen har199192:K606kdsI att
vad gäller vidpåtagligför partier med endast närvaronersättare ären

motionen föreslås antaletkommunfullmäktiges sammanträden. I att
minimeras till i likhetkommunfullmäktigeför ledamot iersättare tre

i betänkandetlandstingsfullmäktige. KU harvad gäller försom
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föreslagit199293:KU4 översyn ersättarsystemet görsatt moten av
bakgrund vad uttalats i motionen.somav

från 1991 års val till kommunfullmäktigeResultatet visar det iatt
åtskilliga fall förekom parti fick endast eller två platser iatt ett en
fullmäktige. tab. förI 1 nedan antal län i hur många fallett ettanges
parti med eller två mandat i kommunfullmäktige.är representerat ett

tidigareSom endast partiet vunnitnämnts ersättare närutses etten
de fall partiet vunnit två tvåmandat. I mandat kan haersättare utsetts

förutsättning gått fleraunder partiet fram med listor. tab.Av 2att
framgår det relativt vanligt partierna i kommunfullmäktig-äratt att

går till val med lista valkrets. finns därförvalen Detänmer en per
utgå från partier tvåanledning vunnit mandat inte sällanatt att som

kommit få två vanligaste torde dock endastDetersättare.att attvara
för två valda ledamöter.ersättare utsesen

skäl förts fram för ökning antalet iDe ersättaresom nu en av
kommunfullmäktige delvis desamma lades framär argumentsom som
för införandet i fullmäktige. Då, liksom framhöllsersättareav nu,
risken för majoritetsförhâllandena skulle kunna kommaatt att

parti vidförskjutas helt saknar omröstningar iett representanterom
fullmäktige. Problemet blir naturligtvis synbart då litet partimest ett

vågmästarställning. Den förbättring för små partier i frågahar om
genomfördes förslag 1978 års Vallagskom-antalet ersättare, som av

mitté omfattade inte partier vunnit eller två mandat. Enligtettsom
kommitténs mening det naturligt och minstaangeläget deär ävenatt
partierna i fullmäktige får arbeta under sådana betingelser inteatt
praktiska svårigheter förhindrar dem fullgöra det uppdragatt som
väljarna dem.gett

För bilda sig uppfattning problemets omfattning haratt en om
kommittén haft kontakt blakanslichefernamed i antal kommuner.ett

framkommithar därvid frågan små partiets vidDet närvaroatt om
sammanträdena i fullmäktige inte bedöms problem. Deett stortvara
små partierna således oftast representerade. Emellertid harär
framhållits små partier i bland har problem med dånärvaronatt
fullmäktiges sammanträden måste flyttas. Från partihåll har däremot
framförts det önskvärt med fler Därvid har inte baraersättare.att vore
frågan i fullmäktige berörts, arbetssituationen inärvaro utan stort.om

framhållitsDet har antal allmänt skullestörre ersättareatt ett rent
bidra tillkunna underlätta arbetet för ledamöterna bl.a.att attgenom

arbetsuppgifterna då kan fördelas på fler personer.
Kommittén frågan fler i syfteersättareatt att utse attanser om

lindra arbetsbördan för ledamöterna i fullmäktige faller något vid sidan
uppdraget. Bedömningen bör i stället med utgångspunkt frångörasav

vad rimligt med tanke små partier, vid förfall förär attsom en
ordinarie ledamot, kan bli orepresenterade vid fullmäktiges samman-
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träden. Kommittén delar uppfattningen nuvarandedet ersättarsyste-att
sådaninnebär risk för små Särskilt påtaglig riskenpartier. ärmet en

för partier har eller två platser i fullmäktige och därmed oftasom en
endast Reglerna bör därför ändras på så detersättare. sätt atten
normalt kommer i dessa fall.än ersättareatt utses mer en

har i tidigare riksdagsmotionen föreslagitsDet den nämnda att
för minimerasantalet partier i kommunfullmäktige tillersättare tre.

Anledningen till antalet till torde sådan ordningatt satts tre attvara en
tillämpas för valet till landstingsfullmäktige, och f.ö. också vid

Ävenriksdagsvalet. det i för sig önskvärt medochom vore en
enhetlig ordning för de allmänna det ifrågasättas detvalen kan ärom

många förlämpligt alltid så minst ledamotersättareatt utse tresom en
kommunfullmäktige. främsta härtill den förhållande-i Den orsaken är

vis ökning antalet detta skulle innebära. Omersättarestora av som
partier med eller två mandat skall få bör nämligen, iersättareett tre
konsekvensens gälla det minsta antalet för deersättareattnamn,

fyra mandat från två till sådanpartier har eller utökas Entre tre.som
skulle visserligen i vissa fallutökning antalet kunnaersättareav

imedföra arbetsbördan för ledamöterna partier med fyra mandatatt
färre blev mindre. Emellertid skulle någon motsvarande effekteller

uppnås för ledamöterna i partier. Följden skulle bliinte större att
i fullmäktigepartier med representation på mellansamtliga ochetten

komma få möjligenmandat skulle kunna Det kanersättare.att tresex
godtagbartifrågasättas detta på skulle spegla valutgången. Detettom

de valadministrativakan inte heller uteslutas myndigheternas arbeteatt
både i samband medmed valet och under mandat-ersättareatt utse

Med beaktande huvudsyftetperioden komma öka. äratt att attav
framstårmotverka platser i fullmäktige lämpligdettomma som en

föravvägning antalet minimeras Risken de minstatill två.att att
blir i fullmäktigepartierna orepresenterade sammanträdenavid

minskar samtidigt de nackdelarna medredovisade ett stortsom ovan
antal undviks.ersättare

Kommittén föreslår således för ledamot iantalet ersättareatt en
kommunfullmäktige minimeras det för partiertill två det sättet att

fått tvåhar eller två mandat alltid skall ersättare.ett utsessom



kommunala.. SOU 1994:30212 Det

Tabell 1

i fullmäktige med ellerpartierna representeradeAntal fall där är ett
tvâ mandat

ÖvrKdS NyD s vM C FP MP

Stockholms län
10 620 17 16kommuner 1225 -

Östergötlands län
8 1 6 1313 kommuner - -

Jönköpings län
4 6 56kommuner11 - --

Värmlands län
10 29 12 7kommuner 116 -

Malmöhus län
108 92 15 1720 kommuner -
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Tabell 2

kommunfullmäktigevalen 1991partierna iförAntal listor

Antal
KdS TotMpVFp SCValkretsar MLän

21231 25303329 313344Stockholms
6 466 4126 661Uppsala l

668 899 149 916Södermanlans
93Östergötlands 111 120 1112 131321

243461146 93744 50Jönköpings 17
136148 6211628 349Kronobergs
1001612 1113 1416 1815Kalmar

181 13 134 53Gotlands
535 58 59 68 7Blekinge

123191129 91930 3417Kristianstads
20 1472122 120 129 2426Malmöhus

7066 61212 131510Hallands
ochGöteborgs

252412035 1543 475122Bohus
173Älvsborgs 16 2122 92734 4426
17618 202226 11374220Skaraborgs

16 1391327 132220 2817Värmlands
93Örebro 159 1015 14151515
80ll 1l13 1112 11lVästmanlands 12 1

1391630 1417 1520 2719Kopparbergs
969 1316 21 1016114 1Gävleborgs
81l18 7 114 79 1512Västernorrlands

8 88871722 119 15Jämtlands
1686 2242 112938Västerbottens 17 17
1061514 l 12120 1516 18Norrbottens

ellerledamöter4.4 Att närersättareutse

avgårersättare

regleroch gällandeBakgrund4.4.1

förtid skall denavgår i ersättarekommunfullmäktigeiledamotOm en
det ingentjänstgöring. Finnsin förinträda kallasstår i atttursom

sammanräkning förskall länsstyrelsenkalla in göraersättare att en ny
i 14 kap.bestämmelserdetillämpaDâ skallefterträdare.att utse man
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19 § vallagen beskrivits tidigare. Om i anspråk påersättare tassom en
detta eller avgårsätt anledning huvudregelnärav annan att en ny

skall Frånersättare den regeln gäller dock viktigt undantag,utses. ett
vilket följd partiär kan ha fått fler vadatt ett ersättare änen av
fullmäktige bestämt. En skall nämligen,ersättare enligt 14 kap.ny
23 § vallagen endast avgången medför antaletutses ersättareattom
kommer understiga den fullmäktige bestämda andelenatt ersättare.av

14 kap. 23 § vallagen lyder:

Har för landstingsledamotersättare eller för fullmäktig inträtten
ordinarie ledamot eller avgått orsak,ersättaresom som av annan

skall länsst relsen på anmälan landstingsfullmäktigesrespektiveav
kommunfu lmäktiges ordförande vid fentlig förrättning utse0
ytterligare för varje berördersättare ledamot. Ytterligareen

för fullmäktig skallersättare dock endast antalet ersättareutses om
mindre detär antal fullmäktigeän har bestämt. Vid densom n a

sammanräkningen tillämpas 18 § det gällernär ersättare ör
landstingsledamot och 19 § det gäller för fullmäktig.när ersättare

Finns någon kan till för landstingsledamotersättareutsessom
eller kommunfullmäktig skall därvid bero.

Begränsningsregeln, har i kursiv stil, infördes år 1985angettssom
efter framställning från RSV. Syftet komma till medrättaatten var
vissa problem. Det hade nämligen visat sig kap.14 23 § vallagenatt
i sin tidigare lydelse, dvs. begränsningsregel, i vissa fall kundeutan
leda till antalet ökade under mandatperiodenersättareatt attgenom en
avgången med fleraersättare Detta detersattes trots attpersoner.
återstående antalet varit tillräckligt.ersättare Sådana effekter kunde
exempelvis uppstå i valkretsindelad kommun, parti gicketten om
fram med flera olika listor med delvis jfrsamma nanm prop.
198485:l19 29.s.

För illustrera begränsningsregeln i 23 § exempel.att ettges

Exempel 5
14 kap. 23 § vallagen

I kommun har parti gått fram tvåmed listor och fåttetten sex
mandat. Andelen har bestämts till hälften.ersättare

Lista Lista1 2
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frånoch I lista 2. Doch C från lista l G, Hvalda A,BDe är samt
för och Tvåoch blir G,Htill för A,B C. K ersättareersättareutses

fullmäktige bestämdaför ledamöter.har Detersättare utsetts sex avnu
i dettavarjeinte uppnåtts. Dessutomantalet, dvs, har ersättareärtre,

sammanräkning måsteYtterligareför eller flera.läge ersättare tre
tillblir och L utseddaVid sammanräkning Edärför nästagöras.

fullmäktige bestämdaG,H och Denför och CA,Bersättare avresp.
således föruppnådd. harFyraandelen ersättareär utsetts sex

kvarstårsituationenavgår. denD Iledamöter. Anta treattnu
skall inteNågonnämligen K och L.E, ersättare utsesersättare, ny

fullmäktige beslutadeunderstiger denantalet inteeftersom ersättare av
andelen.

detDå kommeravgåristället både D och K ersättare.Anta att som
kommer dessutomtvå E och L. Definnasendast ersättare, attatt vara

måstesammanräkningledamöter.för eller flera Enersättare tre ny
tillämpas.kap. 19 § Detskall reglerna i 14Vid dennadärför göras.

tillleder till X och Y ersättare.utsesatt
såendast tillämpasbegrånsningsregelnframgårdet sagdaAv att

andeluppgår till minst denkvarvarande antaletlänge det ersättare som
iregelNågot undantag från dennafullmäktige. görsbeslutats av

efter avgångar,ledamot,för den situationenlagtexten inte att enens
i exempel 6.Situationen beskrivskommer sakna ersättare.att

Exempel 6

mandat. Fullmäktigelistor och fåttgått fram medEtt parti har tretre
till hälften.har andelenbestämt ersättare

ListaLista 31Lista
GDA
HEB

F IC

avgår. IAnta Hvalda. B, E och Hoch GD är ersättare.A, är att
för G. återstårnågon Detsituation skall inte ersättaredenna utses

bestämdafullmäktigevilket innebär dennämligen två ersättare, att av
alltsåskall tillämpas.underskridits. Begränsningsregelninteandelen

listan,tillgång till från deninte hakommerG ersättare trotsatt egna
ytterligare på denna.det finnsatt nanm
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överväganden4.5 och förslag

Till kommittén har överlämnats skrivelse från kommunstyrelsen ien
Göteborgs kommun. skrivelsen,I upprättad 1987, uttalarärsom
styrelsen bl.a. den antalet skall konstantersättareatt attanser vara
under hela mandatperioden. Vidare sig styrelsen finna detsäger
orimligt fullmäktigeledamot under del mandatperioden kanatt en en av
komma sakna inte har frånersättare valsedelatt utsettssom samma

ledamoten.som

4.5.1 Ett fast antal ersättare

Kommittén behandlar först frågan fast antal underersättareettom
mandatperioden. De komponenter i valsystemet, främst bidrar tillsom

ersättarantalet kan komma variera under mandatperioden,att äratt
möjligheten för partierna flera listor för väljarna ochatt presentera att

listtrogen metod för ersättarvalet används. villOm förändraen man
på sådant antalet förblir fast det därförsätt ersättare ärsystemet ett att

naturligt undersöka de nämnda komponenterna. Möjlig-närmareatt
heten gå fram med flera listor utslag den fria nominerings-äratt ett av

Om denna inskränks, exempelvis så partirätten. fårrätt att ett
endast eller två listor kommun skulle detpresentera en per vara

förhållandevis enkelt åstadkomma ordning där antalet ersättareatt en
korn variera i mycket ringa utsträckning. Enligt kommitténs meningatt

det inte motiverat tillgripa så genomgripande förändringär att en av
valsystemet i syfte åstadkomma justering ersättarsystemet.att en av
Vad därefter gäller det listtrogna finnssättet ersättareatt utse
anledning erinra den metod vidanvändes valet âr 1973.att om som

innebarMetoden i princip ledamö-ersättarna, sättatt samma som
utsågs grundval jämförelsetalens storlek. En metod därterna, av

grund sina jämförelsetalersättarna bör leda till stabilitet iutses av
fråga antalet Således torde inte kunna inträffa flerersättare. att,om

vad fullmäktige beslutat kommerersättare än ickeDenatt utses.
listtrogna metoden medför dock betydligt tidsödandeett mer samman-
räkningsförfarande, eftersom strykningsvalsedlarna måste registreras
i utsträckning. Dessutom lederstörre den till kan kommaersättarnaatt

hämtas från andra valsedlar den på vilken ledamoten vald.än Deatt är
angivna följderna det skisserade ansågs innebärasystemetnu av

sådana nackdelar det efter valet år 1973 dåövergavs listtrogenatt en
metod återinfördes. framstårDet inte ändamålsenligt återgå tillattsom
det tidigare systemet.
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ordninguppnåogörligt attförefaller garanterarDet att somenvara
samtidigtmandatperiodenunderförblir konstantersättarantalet attutan

sådanaOmregelsystemet.grundläggandei detbetydande ingreppgöra
listtrohetprincipen änbörskalllikvälförändringar göras snarareom

be-visas hurexempel 7vika.få lnomineringsrättenfriaden ge
ersättarantalethållasyfteimodifieraskangränsningsregeln att

detdetändrassåledes sättetkan23 vallagen attkap. §14konstant.
detefter ersättaresammanräkningskall attalltid göras ennyen

flerdettillledadock intefårSammanräkningen utsesattavgått.
denfimisså länge dettidigare, ersättare motsvararänersättare som

undvikaregelnmedSyftet ärbestämt. attfullmäktige attandel som
fler eller färrefårmandatperiodenunderavgångarföljdpartiet till av

med dennaProblemetvalet.medi sambandfickvad detänersättare
metodenochuppstår ärslumpmässighetviss attlösning är att en

krånglig.förhållandevis

7Exempel
begränsningsregelmodifieradEn

medframparti gåttharvalkretsindeladinte är ettkommunI somen
Andelenfullmäktige. ersättareifyra mandatfåttPartiet harlistor.tre

hälften.uppgå tillskall

4Lista3 320ListaLista 2300Lista l
SBRA
TCXB
UFZC
VD

lista 3.frånoch Blista 1frånvalda. Aförklarasoch SR, BA,
tillblir X Tför RErsättareblir C. utsesför och BAErsättare .

följervadänhar ersättareför S. Detersättare utsetts sommerennu
avgårochför B,AC,beslut. Om ersättarefullmäktiges ärsomav

ingenbegränsningsregeln, ersättarenuvarandedenmedkommer, ny
begränsningsregelnågonHadeåterstår tvåDet ersättare.att utses.

Antalettill ersättareoch F ha ersättare.skulle Dfunnitsinte utsetts
begränsnings-modifieradenämndadenMedalltså ökat.hade ovan

blirProblemetochför B.A attskallregeln ersättare utses nuen ny
någotinte kvarfinnsdessa. Detskall ersättaavgöra namnsomvem

förblifår DAntingen ersättareochför lista 1är gemensamtsom
och B. För avgörabåde Afår Foch eller attA B ersätta vem som

Exempelvis kantänkas.olika metoderkanbliskall ersättare resp.
variantavgörande. En ärfå blijämförelsetal attledamots annan

lottning.tillgripa
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Kommittén delar i och för sig uppfattningen det önskvärtatt vore
antalet förblev konstantersättare under mandatperioden. Denom

omständigheten antal varierar iersättarnas viss omfattning kan dockatt
inte så problemsägas utgöra det för den sakens skullett stort att är
befogat djupa ingrepp igöra valsystemet eller föreslå modifieradatt en
begränsningsregel det slag beskrivits Kommitténav som ovan.
avstyrker därför förslaget ändra enbart i syfteersättarsystemetatt att
få fast antal ledamöter i fullmäktige. Det bör dock framhållasett att
de förslag nedan, i syfte, kan fåpresenteras annat antassom en
stabiliserande inverkan på antalet ersättare.

4.5.2 Ledamot från listanersättare denutan egna

Begränsningsregelni 14 kap. 23 § vallagen kan, leda tillnämnts,som
ledamot kommer sakna frånatt ersättareatt utsettsen som samma

valsedel ledamoten själv, timisdet ytterligare påtrots attsom namn
valsedeln. En förutsättning för situationen skall uppstå detäratt att
antal återstår efterersättare avgångar minst den andelmotsvararsom

fullmäktige bestämt.som

Exempel 8

Ett parti har gått fram med listor och fått mandat. Fullmäktigetre tre
har bestämt andelen till hälften.ersättare

Lista Lista1 2 Lista 3
A D G
B E H
C F I

A, D och G valda. B, E ochär H Anta avgår.är H Detersättare. att
återstår två vilket innebärersättare, den fullmäktige bestämdaatt av
andelen inte underskridits. Begränsningsregeln skall alltså tillämpas,
vilket medför det inte kommer någonatt ersättareatt utses trots attny
I skulle kunna i anspråk.tas

Enligt kommitténs mening det otillfredsställandeär begränsnings-att
regeln kan få till följd ledamot blir från denatt ersättareutanen egna
listan. Kommittén föreslår därför 14 kap. 23 § vallagen ändras påatt

sådant isätt de fall ledamotenersättare i fallett att utses annat
Ändringenkommer stå från den listan.ersättare skulleatt utan egna

i det angivna fallet medföra I utsågs till följdEnersättare.attovan av
förslaget blir något fler kommer i anspråkatt än att taspersoner nu
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för uppdrag förslagI kommitténs till lagtext finnsersättare.som ny
den föreslagna bestämmelsen i 5918 kap.

Övriga4.6 frågor

Det nuvarande för till kommunfullmäktigeval skiljerersättarsystemet
sig avgörande punkter från vad gäller för val till riksdagen ochsom
landstingsfullmäktige. Systemet kan inte heller helt enkeltsägas vara

tillgodogöra sig. Kommittén har anledningmed därav tagit framatt
riktlinjer för något annorlunda Vidsätt ersättarna.ett att utse
diskussioner med företrädare RSV har det framförts invändningar av
både praktisk och principiell riktlinjerna. Ytterligare över-art mot
väganden torde därför fordras inför allmän tillväga-översynen av
gångssâttet för utseende sådanEn ingår inte iersättare. översynav
kommitténs uppgifter enligt direktiven och har heller inte varit möjlig

genomföra med hänsyn till tidden kommittén har haft till sittatt som
förfogande.

Kommittén vidare föreslåhar möjlighet i vissaövervägt att atten
situationer från lista den på vilkenersättaren änutse en annan
ledamoten står det inte blir möjligt någon ersättare.att utseom annars
Det har emellertid visat sig sådan regel inte kommer uppfyllaatt atten
rimliga krav på förutsebarhet.enkelhet och Med hänsyn till detta och
då skulledet kan sådan regel komma tillämpas relativtantas att atten

kommunfullmäktigvalet,sällan vad gäller avstår kommittén från att
lägga fram förslag i frågan.ett

följdlagstiftningenI samband med till kommunallagen kom
bestämmelser tjänstgöring överföras i oförändra-ersättares sakattom
de från kommunallagen till 14 kap. vallagen prop. 199192:17.19 §
Reglerna handlingsregler för kommunfullmäktigeär och saknar
betydelse för länsstyrelsernas sammanräkningsarbete. Kommittén
föreslår reglerna återförs till kommunallagen 14 kap. 19 §att

i kommitténs förslag till lagtext 18 kap. 5O1§.motsvaras avny
Detsamma gäller regeln i 14 kap. vallagen bl.a.18 § attsom angera
det kommunfullmäktige mångaär skallhur ersättareavgörsom som
utses.

Förslaget öka minimiantalet från till två kommeratt ersättare atten
Ävenleda till antalet ökar. kommitténs förslag i övrigtersättareatt

kan medföra viss ökning antalet Detta innebärantas ersättare.en av
kostnaderna för blir något i dag. Det svårtersättarnaatt större än är
med något mått exakthet hur fördyringenstörre blir.att storav ange

Det emellertid inte troligtär i varjeantalet fullmäktigeersättareatt
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Kostnadsökningen för varjemed fåtal.ökakommer än ettatt mer
måste bedömas bli marginell.enskild kommun
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Symboler på valsedlar5

Sammanfattningl

valsedlarkommittén förslagavsnitt behandlardettaI ett attom
parti valsedelnvisar för vilketförses med symbolskall somen

sådanfördelarna medKommitténs slutsatsgäller. är att en
och kostnader kande olägenheterordning inte uppväger som

till förslaget.därför negativKommittén ställer siguppstå.
anledningdet kan finnasKommittén dock att taatt uppanser

fria nomine-deni samband med denfrågan på översynnytt av
för närvarande planeras.ringsrätten somm.m.

reglerBakgrund och nuvarande5.2

föreslagits valsedlar skalll99l92zK702 s harriksdagsmotionenI att
partiernassymboler tordeDeförses med symboler. som varaavses

Moderaternasexempelvislogotyper, Socialdemokraternas ros,
liberalernas blåklint,Folkpartietfyrklöver,stiliserade M, Centerns

VänsterpartietsKristdemokratiska samhällspartiets monogram,
Demokratis ansiktestiliserade med infälld nejlika,V Ny samt

Miljöpartiets maskros.
användningframhållits bl.a.skäl för förslaget harSom att av

med valdeltagan-i sambandsymboler skulle kunna till hjälpstorvara
analfabeter.och förför begåvningshandikappadedet personer

frågan kundeuttaladeavstyrkte bifall till motionen,KU attmen
inomutredningsarbetetkomma behandlas inom det fortsattaatt ramen

för Vallagsutredningens uppdrag.
väljarens preferenser iförmedlarValsedlarna de verktygär som

uppgift fyller valsed-fråga parti kandidater. dennaoch Förutomom
partibeteck-informativ uppgift de innehållerlarna bl.a. atten genom
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ning och vanligtvis också på kandidater val- och valkrets-samtnamn
beteckning.

Man kan skilja två huvudgrupper valsedlar. Namnvalsedlarav
innehåller förutom partibeteckning också på eller fleranamn en
kandidater i den ordning partiet önskar dem invalda. Partimar-som se
kerade valsedlar endast parti och valbeteckning och saknarupptar
således kandidatnamn. Dessutom förekommer blanketter till valsedlar.
Dessa blanka. Centrala valmyndigheten, RSV, tillhandahållerär efter
beställning valsedelsblanketter och förser dem på begäran be-av
ställaren med partibeteckning och kandidatnamn vissa andrasamt
uppgifter.

I 6 kap. vallagen finns regler vad valsedlar skall och börom
innehålla. Det endast uppgift obligatorisk i denär meningenåren som

valsedel ogiltig inte uppgiften finns. Således måsteäratt en om
partibeteckning alltid angiven. partibeteckningMed förstås detvara

eller den beteckning sammanslutning ellernamn som en grupp av
väljare uppträder vidunder valet. Avgörande den beteckning underär
vilken partiet går till val i praktiken vad står på valsedlarna ochsom
inte vad partiet sådant har antagit för Partibeteckningen försom namn.
Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti vid 1991 års val var
Arbetarepartiet- Socialdemokraterna.

En partibeteckning kan under vissa förutsättningar registreras hos,
RSV. Genom registreringen får partibeteckningen visst skydd.ett
Skyddet konstruerat på det partierna har möjlighetär sättet att att
anmäla kandidater till valet. Om parti har anmält kandidater måsteett

valsedel med den registrerade beteckningen första upptaen som namn
någon de anmälda kandidaterna. fall tillgodorä-Inamnet annatav

knas endast partiet och påverkar inte fördelningenrösten mandatav
Äveninom partiet. de regler gäller för RSV:s prövningsom av

ansökningar registrering innebär skydd. Således fårettom en
partibeteckning inte registreras den, enligt i kap.5 3 § vallagenom

angivna regler, kannärmare leda till förväxling med tidigareantas
registrerade partibeteckningar. Möjligheten skydda partibeteckningatt

registrering skall bakgrund vad brukar kallas denmotgenom ses som
fria nomineringsrätten. nomineringsrättenAtt fri innebär det stårär att
varje väljare fritt den partibeteckning och de hanatt ange personer
eller hon vill valsedeln. Denna möjlighet innebär partibeteck-att
ningar kan missbrukas olika Vid varje val brukar sådanasätt.
försök förekomma. vanligasteDet tillvägagångssättet underär att en
etablerad partibeteckning föra inte har någonupp personer som
anknytning till partiet. Missbruket bygger på väljarnaatt attgenom
den etablerade partibeteckningen angiven vilseledsär att atttro
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samtliga på valsedeln står för partietsnamn avser personer som
politik.

Utöver det administrativa namnskydd registrering hos RSVsom
medför kan också upphovsrättsliga regler politiska partier visstettge
privaträttsligt skydd. Detta kan omfatta inte bara ocksånamnet utan
partiernas symboler. Som exempel kan Folkpartietnämnas att
liberalerna och Ny demokrati enligt uppgift har låtit registrera sina
partisymboler varumärken.som

Skyddet enligt varumärkeslagen kommersiellt och innebärär
till märket för från andras eller tjänster skiljaensamrätt att varor

Ävensådana partiet tillhandahåller i sin rörelse. firmalagenssom
regler torde kunna tillämpas, i fall analogivis, på politiska partiersvart

och symboler.namn
privaträttsligaDet skydd den upphovsrättsliga lagstiftningensom

kan innebär dock inte någon garanti illojala förfaranden imotge
samband med valet, eftersom de olika regelsystemen inte har någon
direkt koppling till varandra.

överväganden5.3

Tanken förslaget symbolerbakom valsedlar förunderlättaär attom
dem svårt själva tillgodogörahar sig innehållet på valsedlarna.attsom

förutsättning olika partisymbolernaUnder de verkligen har denatt
särskiljande effekt förutsätts kan slutsatsen gälla fulltsägas utsom
beträffande partimarkerade valsedlar, där endast partibeteckningen är
förtryckt. fråga namnvalsedlar bidrarI partisymbol naturligtvisom en
inte till någon kännedom vilka kandidater finns uppförda påom som
valsedlarna. I de fall parti gått fram med endast lista, kanett en
således partisymboler tjäna syftet underlätta för den icke läskunnigaatt

vederbörande beredd partiets nominering. de fallIär att accepteraom
det förekommer flera listor för dock värdetpartiet blir symbolav en
på valsedeln mindre. Visserligen väljaren inte i frågabehöver tveka

vilket parti kommer få hans eller hennes röstattom som men
vederbörande får ingen vägledning i fråga valetom av person.

Enligt kommitténs mening måste utgångspunkten varjeattvara
väljare bör ställning inte bara till partivalet också till vilkata utan

skall partiet. ordning därEn valsedlarnarepresenterapersoner som
försetts med partisymboler hänsyn icke läskunnigatillav personer
innebär därför inte någon avgörande fördel. Skulle personröstnings-en
reform komma genomföras måste också värdet reformatt av en av nu
angivet slag bli förhållandevis begränsat.sägas
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valsedlarpartisymboler påinnebär trycktadet sagdaFörutom attnu
valsystemet. Sommöjligheter missbruka nämntsdet öppnas attnya

varumärkesregistreringupphovsrättsligt skyddutgör ex.somovan
Således kansamband med val.förfaranden igaranti illojalaingen mot

valsedlar medbeställernogräknademindretänka sig att personerman
valsedlarna medförserpartibeteckning ochfriståendeför sigi ochen

direktförfarande kan förutomsådantsymbol. Ettpartisetablerat attett
allmäntocksåläsainte kan ägnatväljarelura rentatt gevarasom
partiideologi detförespråkarpartietintryck att varssomsammaav

olikadeDärmed riskerarvalsedlarna.påsymbol förekommer
särskiljningsför-förlora bådefall på sikt,ipartisymbolerna vartatt,

good-will.måga och
därförvalsedlarna måstesymbolermedgerEtt system som
liggervid val. Detskyddar symbolerna ävenmed reglerförenas som
enligtbestämmelserdessakonstrueraförsökatill handsnära att

Emellertidpartibeteckning.registreringförfrån reglernaförebild av
följdfrågor.svårlöstasymbolerregistreringsförfarande förväcker ett

sanktionerassymboleranvändningotillåtenmåsteSåledes aven
påförsöka snyltaintressantblir mindredet ettsådant attsätt attett

mängdspridsvalvidrenommé. detAntapartis ettatt enannat
dessapartiet,Socialapartibeteckningenmed attvalsedlar samt

sådetvidareSocialdemokraternas Antamedförses att avgesros.
tillför sig räckeri ochdedennavalsedlar ettmånga sort attav

Socialatillgodoräknassituationvalsedlarna i dennaSkallmandat.
Någonogiltigaförklarasskall deellerSocialdemokraternapartiet,

partibeteckningenangivnavalsedelnlåta denlösning än attannan
Socialatillmandatet skalltänkas, dvs.kan knappastavgörandebli

nuvarandefrån deförebildefterdå möjligenkanpartiet. Man
före valetsymbol,valsedelfordrareglerna upptaratt somensomen

föranmältskallförstahos RSV,registrerats uppta ett namnnamnsom
ordningsådanvalsedel. Omförekommersymbolpartidet envars

registreringsför-blirgällandemed detskall samordnas systemetnu
svårauppkommaefterhanddet ioch dessutom kanfarandet tungrott

intesymbolenanvända ärdenexempelvistolkningsproblem, om
snarlik.endastetablerade partiets,med detidentisk utan

vill missbrukasituation dentänkbar är systemetEn att somannan
detför skänkasymbolerutomståendesig heltanvänder att egnaav

VärldsnaturfondensExempelvis kan detlegitimitet.partiet attantas
attraktiv symbol.skullepanda, vara en

nuvarandedet i dettalar förDet systemet, utanatt an-mesta
gårintenomineringsrätt,med fripartier ochmälningsplikt för att

nämndadelösningtillfredsställandeheltåstadkomma pro-aven
blemen.
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Slutligen kommer ordning symboler valsedlamamed atten
medföra problem teknisk vilket främst hängerrent art, sammanav

valsedlarnas maskinella utrustning finns förmed storlek. Den som
anpassad till det nuvarandeframställning valsedlar och kuvert ärav

sig betydande kostnader.formatet och låter inte ändras utan
narnnvalsedlardag det ofta så beträffandeRedan i är att utrymmet

minska det i dagknappt. Det går inte nämnvärtär utrymmeatt som
valkretsbeteckning.för partibeteckning, kandidatnarrm, val- ochfinns

finnas tillräckligtvissa fall inteinnebär det i kommerDet attatt
aspektpartisymbol. Ytterligareför tryckaattutrymme en aven

särskiljande tryckasför verka börteknisk symbolernaär attnatur att
valsedelsfrarnställningen.öka kostnaderna föri färg, vilket skulle

försekommittén värdetSammanfattningsvis att attavanser
för missbrukde riskervalsedlar med partisymboler inte uppvägs av

sådan skulle medföra.kostnader ordningoch de ensom

behandlingKommitténs på frågans fortsatta5.3.1 syn

detkommitténs arbete meddelatsslutskedethar underDet attav
riksdagspartier fråganmellan samtligaöverenskommelseträffats atten

parlamentarisktskall behandlasnomineringsrättenden fria av enom
symbolerFörslaget förse valsedlar medberedning. attsammansatt om

medvad vissa beröringspunkterframgåtthar sagtssom ovansom av
i vallagenYtterligare likhet detfria nomineringsrätten.den är atten

användningenuttryckligen förbjudernågot stadgandeinte finns avsom
valsedelmedförnågon bestämmelser direktsymboler eller attsom en

förklaras ogiltig. dock observerasskall Det börmed symbol somen
omständigheter torde kunnasymbolförsedd valsedel under vissaatt en

vallagen finns det inteunderkännas avsiktligt märkt. Ikomma att som
symbolförsedda valsedlar.någon skyldighet för tillhandahållaRSV att

fördelsymboler medEnligt kommitténs uppfattning kan frågan om
nomineringsrätten,behandlas i samband med den friaöversyn aven

uppstår då detframför med hänsyn spörsmålallt till de likartade som
missbrukas.gäller finna ordning förhindraratt att systemeten som

8 14-0360
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6 Röstning i utlandet

1 Sammanfattning

Röstmottagning svenska utlandsmyndigheter sker idag igenom
mycket omfattning. Enligt gällande praxis anordnas röst-stor
mottagning utomlands platser där ñmus flerdet tiotalän ett
svenska medborgare.

En särskild form röstning brevröstningen. Brevröst-ärav
ningen har enligt särskilda bestämmelser kunnat från tvâgöras
länder vid årvalen 1991, nämligen Tyskland och Schweiz.
Bakgrunden till detta dessa länder inte tillåtit det därär att att
anordnas ordinär röstmottagning för val i andra länder. Vid
brevröstning ställer väljaren i ordning sin och sänder denröst
med vanlig direkt till valnärrmd.post resp. e

föreslårKommittén inte brevröstningen generell sågörsatt att
alla befinnerväljare sig utomlands skall kunna brevrösta.som
En viss utvidgning brevröstningen föreslås dock. väljareDeav

befinner fartygsig på skall enligt förslaget kunnaettsom
brevrösta.

det formföreskrifternaNär gäller vid brevröstningen föreslår
kommittén kravet bifogaväljaren skall sitt röstkort tillatt att
brevrösten bort. Kravet brevrösten skall förseddtas att vara
med poststämpel klart frånvisar land därsäntsröstenatt ettsom
brevröstning tillåten skall finnas kvar. Om frånär rösten sänts

fartyg skall det på motsvarande framgå stämpel ochsättett av en
intyg befälhavaren gjorts i ordningbrevrösten ombordett attav

på fartyg.ett
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Gällande6.2 rätt

Röstmottagning utlandsmyndighetema6.2.1 genom

allmänna valenanordnas vid devistas utomlandsde väljareFör som
konsulat. Reglerbeskickningar ochröstmottagning på svenska om

i §§ vallagen.röstmottagning finns 10 kap. 7-11sådan
be-utlandsmyndigheter RSVde svenskaRöstning sker hos som

Röstmottagaresamråd med Utrikesdepartementet. är,efterstämmer
utlandsmyndigheten eller denchefen för§ vallagen,enligt 10 kap. 10

bestämmer.hansom
utomlandsröstmottagningsmyndighetförbeslut chefenEfter enav

finnsdär detanordnassärskild röstmottagning störrekan ettorter
röstmottagningsmyndighet saknas.medborgare därantal svenska men

svenskaifrågaröstmottagning kan således kommaSärskild
medisoleradeeller störrepå avlägsnabyggarbetsplatser, orterorter,

FN-bataljonersvenskadär ärturistkoncentration, kursorter, orter
stationerade etc.

röstberättigademinst 10-15tillämpas f.n. krävsEnligt vad som
Omständig-anordnas.röstmottagning skallsärskildför attpersoner

röstmottagningsådanadockenskilda fallet kani detheterna attvara
års valVid 1991för mindrefrågaikan komma även grupper.

dessaplatser. Avomkring 300röstmottagninganordnades var
fannsUSAröstmottagningsställen. Isärskildastyckenomkring 30

särskildastycken8 röst-35 platsermöjlighet röstaatt varvarav
särskiltexempel kan röstmottag-mottagningsställen. Som nämnas att

ocksåYorkikyrkans lokaler Newi Svenskaningsställe inrättades men
Greensboro.privatperson ihos en

iutlandsmyndigheternavid svenska ärFörfarandet vid röstning
emellertid intekrävsvid poströstning. Dethuvudsak detsamma som

visarsin hanfår lämna röstnågot röstkort. Hanväljaren haratt om
så fall skallidentitetshandling. I upprättagiltig röstmottagarenupp en

i ytterku-röstkortet läggsi förväljaren, ställetadresskort förett som
ochidentitetshandlingenmed ledningAdresskortet upprättasvertet. av

röstandesdenadresskortet skalluppgifter. Påden röstandes egna
Är väljarenfolkbokföringsortoch senaste anges.personnummernanm,

adresskortet.ocksådetsärskild röstlängd skalliupptagen anges
den 1har beslutatriksdagenändring vallagendenGenom somav
1993:45, SFSKU12, rskr.199394:21,1993 prop.december nr

vid röstning hosväljarenpåobligatoriska kravet1399 det atttogs en
till dennaBakgrundenbort.utlandsmyndighet alltid skall visa pass

våra nordiskai någotvistassvenska medborgareändring är att avsom
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medförde dennagrannländer ofta inte har påKravet attpasspass.
kategori väljare inte kunde rösta.

vid ordinarieRöstmottagningen får, vid påliksom röstning posten,
tjugovid andra val dagarval börja tjugofyra dagar före valdagen och

tillutlandsmyndighetenföre valdagen. sändsDe rösternamottagna av
beräknaskanRöstmottagningen får pågå så längeRSV. rösternaatt

Utlandsmyndig-valdagen.till RSV kl. 12.00 dagen förekomma senast
RSV distribuerartill kurirpost.sänder RSV medheterna rösterna

valnämnd.därefter till respektiverösterna

Röstning fartyg6.2.2

röstning fartyg.bestämmelservallagen finnskap. 12-16 §§I 10 om
föreskrivs bl.a. följande.Där

utrikes fart. RSVpå svenska fartyg iRöstning anordnaskan
röstning skall Rättval vilka fartyginför varje ägabestämmer rum.

personalbesättningen ellertillhörombord har denröstaatt annansom
börja tidigastRöstning på fartyg fårpå fartyget eller är passagerare.

avgivnavaldagen och pågå så längeförefemtiofemte dagenden att
förekl. 12 dagenRSV till handaberäknasvalsedlar kan senastvara

börjaval får röstmottagningenordinarieVid andra valvaldagen. än
befälhavare be-före valdagen.trettionde dagen Fartygetstidigast den

eller den hanröstning Befälhavaren,och ägernärstämmer rum.var
tillharDen rättär röstmottagareär röstmottagare.utser, som

nödvändiga utgifter för uppdragetsstatsverket förersättning av
bestäms RSV.enligtfullgörande avnormer som

huvudsak vidfartyg i detsammaröstningFörfarandet vid är som
utlandsmyndigheter. Precisröstning vid svenskapoströstning och som

väljaren hardet intevidvid röstning utlandsmyndighet krävs ettatten
sjöfartsbok ellervisa sinfår ändå hanröstkort. Han kanrösta om

giltig identitetshandling. så fallI upprättar röstmottagaren,annan
adresskort,utlandsmyndighet,vid röstning vidsätt ett somsamma som

för röstkortet läggs i ytterkuvertet.i stället
rskr. 137.1962:53, KUFartygsröstning infördes år 1962 prop.

innehållhuvudsakförfarandet då iBestämmelserna hade sammaom
börja tidigarefick emellertid integällande Röstningen änrätt.som nu

längst valdagen.pågåden 30:e dagen före valdagen och kunde t.o.m.
medtid försändelsernaskulle avslutas i så godRöstningen dock att

till handaöverstâthållarämbetetvalkuvert kunde beräknas senastvara
företeskyldigfjärde efter valdagen. Väljarenden dagen attvar

få sinantingen röstkort eller sjöfartsbok för röst.att avge
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År ändrades perioden för fartygsröstning1982 198182:83,prop.
rskr. fick tidigastbet. 198182:KU83, 198182: 137. Röstningen börja

den dagen före valdagen och skulle avslutas i sådan tid45:e att
valförsändelserna kunde beräknas centrala valmyndigheten tillvara

kl. dagen före valdagen. Utsträckningen tiden förhanda 12senast av
röstningsperioden började så detröstning motiverades med sent attatt

flera fall visat sig omöjligt genomföra röstningen i sådan tidi att att
i tid.kom fram till sarnmanräkningsmyndigheten Avrösterna samma
årutsträcktes tiden för röstning till dagar 1988 prop.skäl 55

198788:KU32, rskr. 198788:182198788:22,
fartyg där röstning ñck har också utvidgats.Kretsen ägaav rum

gällt fartyg kunde beräknas befinna sigFrån tidigare ha utomatt som
hela den period då röstning fick ske, kan röstning efterriket under nu,

fart.anordnas på samtliga fartyg i utrikes Därmedbeslut RSV,av
någon gång under röstningsperioden lämnar svensktfartyg somavses

under inte alltför kort tid.territorialvatten en

genomförande omfattningFartygsröstningens och

regelmässigt medinför fartygsröstningen inledsFörberedelsearbetet att
och ombordanställda i syftekontaktar organisationerna för redareRSV

röstningsperioden kommer gåvilka fartyg underklarlägga attatt som
beretts tillfälle sigutrikes fart. Sedan organisationernai att yttra

skall förteckningRSV vilka fartyg röstning Enbeslutar äga rum.
tillsammans med valkuvert,fartyg trycks och sändsdessaöver

skerövrigt valmateriel till fartygen. ivalsedelsblanketter och Detta
rederi förunder juni månad. Som regel respektiveregel attsvarar

dock, eftervalmaterielen sänds till fartygen. I enstaka fall har den
försorgöverenskommelse mellan RSV och redaren, RSV:sgenom

skickats direkt till fartyget.
tillhörandeanordnades 306 fartyg 66Vid 1973 års val röstning

tab. framgår delsrederier och det 3 628 där. Av 1rösteravgavs
fyra valen, delsfartyg där röstmottagning anordnats deantalet senast

fartygmånga kommit in till RSV från dessahur röster samtsom
genomsnittligt fartyg.antal röster per
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Tabell 1

År Fartyg Röster Rösterfartyg

1982 206 2025 9,83

1985 164 3791 8,40

1988 142 83 657 4,62

1991 133 57 885 6,65

inom fartyg med 0 rösterparentes anges

bakgrund tillSom de redovisade uppgifterna kan nämnas attovan
fartygsanställdaantalet svenska fartyg i fjärrfart under 1991 var

8 554 denna kategori bådeI ingår svenska och utländskapersoner.
medborgare. ingår ocksåDär anställda på fartygärsom som

Östersjön.visserligen går i fjärrfart trafikerar Nordsjön ochmen som
Antalet fartyg i den svenska handelsflottan har på tid sjunkit.senare

År 1960 fanns i svenska handelsflottan 604 fartyg minst 500 tonom
Motsvarande oktoberbrutto. antal 1993 omkring 200 stycken. Avvar

Östersjöndessa går omkring 50 fartyg i tjärrfart utanför och Nord-

S]0ll.
års1978 Vallagskommitté behandlade fartygsröstningen i sitt delbe-

Översyntänkande vallagen SOU 1978:64. Till denna kommitté1av
hade Svenska Sjöfolksförbundet lämnat följande beskrivning av
förutsättningarna för röstningen.

frånEn hamn i Euro till Arabiska viken åter tillochresa norra a
tankfartygEuropa med sju-atta veckor. Under denna tid kantar

och avlämna endast destinationsortema ochta emot postman ev.
vid då fartygetKapstaden där. Under sådana förhållandenpasserar

risken besättningen får avstå från idelta valet, särskiltär stor att att
hamntiden så kort inte hinner förrätta valet medanär attsom man

kvar på den lats där valmaterielen förts ombord. Förbundetärman
pekade på det efter de valtillfällena, mottagitsatt senaste tre
påpekanden från medlemmar inte kunnat delta i valetattom man
eller valmaterielen kommit fart till handa så detatt get sent attskulleuppstått tvivel försändelsen nå centrala valmyndighetenom
inom föreskriven tid. Förbundet framhöll också de långaatt resorna
innebär på del fartyg får mycket små tidsmarginaler föratt man en
röstning skall hinna i tid vidarebefordra avgivnaattom man
valsedlar till RSV.
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röstningsperioden. Kommitténföreslog förlängningFörbundet en av
röstningsperiodenförslag och föreslog i sinanslöt sig till detta tur att

från till dagar.förlängdes 45 55
anställda fartyg avlösningssystemhar de svenskaIdag är ettsom

eller hon ombord ochanställde ledig lika länge handär den ärär som
fyra månader. vanligastelängsta tiden ombord Detdär den ärär att

och det sällananställde har kortare tid ombordden är som en resaen
från till hanm. bakgrundtid veckor hamn Motlängre än tretar av

antaletuppskatta totalaavlösningssystem kandetta att avman
givenpå fartyget vidså högst hälften ombordombordanställda är en

tidpunkt.
anställdaombordanställdafinns också mindre antalDet ärett som

svenskinnebärinternationaliseringsavtal. Dettaenligt s.k. attett en
svenskfartyganställd påmedborgare kan ägsett av en mensomvara

fartyg.svenskregler inte betraktaenligt särskilda är ettatt somsom
honskattefria han ellerblir i dessa fallanställdes inkomsterDen om

tolvmånadersperiod.löpandeminst dagar underombord i 183är en

länder på fartygröstningi andra nordiskaBestämmelser om

våra nordiskavalförfattningarna iSverige innehållerLiksom i
möjligt för sjömän på fartyg ibestämmelser detgrannländer görsom

sina valsedlar vidi avlämnafart delta valutrikes attatt genom
huvuddragombord i sinaFörfarandena vid röstningförtidsröstning. är

röstningsperiodensgällersvenska fartyg. När detdesamma som
dock skillnader.längd finns det

börjautrikes kan röstningfartyg befinner sigPå danska tresom
familjerSjömän på danska fartyg och derasföre valdagen.månader

folketingsval.fartyget från dagen efter Dennapå röstkan rösta ett
då folketingsval.gäller nästa

befinner utomlands kan röstningPå finska fartyg sig äga rumsom
före minståttonde dagen valen underden artonde denfr.o.m. t.o.m.

befälhavaren bestämmer.två de tiderdagar som
antingen innan han lämnarsjömannorska val kanI röstaen

sig utrikes.fartyget det befinnerhemlandet eller ombord när
juli valåret. ValetFörhandsröstning kan ske tidigast den l äger rum

september.i
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fartygsröstningengällerdetsynpunkter närRiksskatteverkets

331992-08-27 Dnrårs val, PM1991utvärderingvid sinharRSV av
fartygsröstningen.gällerdetföljandeframhållit när92 120,970

slutligfå framsvårttämligenvisatåren attharDet engenom
vilkabeslutRSV:sförlliggakanförteckning omgrunsom

bFartyganordnas.skallröstmottagning ter nanmfartyg som
ömmandesällanalltförmed interederitillhörigihet terocheller

fåsvårtsigvisatgångermånga attdetintervaller. Dessutom ar
påkanröstmottagning ägarederiernafrånklartecken rumatt

rederiernaifrågasättasdet dessutomPrincipiellt kanfart omgen.
väljandehindraför ellerförsvåramöjlighet rentl haska enatt av

sjömansskattensärskildadenOmsin rösträtt.från utövaatt
då inteRSVuppståproblemytterligare attskulleavvecklas genom

kanfartyg,register övernågottilltillgånghaskulle eget som
ning.beslutför röstmottaifrågakomma om

kontaktervalen,lmännadeavslutande tasefterOmedelbart av
försesskallfartygvilkam.fl. för utrönarederiernamed att som

mycketEftersomRiksdagen.val tillförmaterialmed extraett ev
till dessvalbeslut atteftertill buds extrastårfå dagar ett om

avtal medträffaRSVmåsteinledas,fårfartygåröstmottagningen
beslutefterdirektRSVdärmedinnebär ettrederi. Avta attvarje et

röstmottagning.får hafartygvilkabestämmaval kan somextraom förenaomständligasynnerligen samtrutinerOvanstående är
det någonfinnshellerkostnader. Intehögatidsåtgång ochmed stor

materialmedförsesbörvilka fartygbeträffandesäkerhettotal som
be-mycketväljanderöâtmottagning.Dessutom ärför gruppen

ransag . motsvarighetinteifrågasättaanlednindärförfinnsDet att enom
kunnabilligt ersättaochenkeltiskt,skullebrevröstningtill pr

fart.utrikesfartyg ipåröstmottagningen
skulle kunnafartygröstberättigadeBrevröstningsmaterial för

efteroch,organisationerombordanställdasderederierna,tillskickas
ombord.personalellerfartygskaptenentilldirektbeställning, annan

Brevröstning6.2.3

brevröstaVem kan

genomföraskunnatröstmottagning intenågonårs val har1956Sedan
års1979och sedanSchweiziutlandsmyndigheternasvenskadehos

Tyskland.ihellerval inte
val ideltar imedborgareutländskaTysklandSedan accepterat att
medhemlandettillvalsedlarsända sinahemländersina attgenom

val1982 årsinförriksdagenbeslöt attbrevröstning,s.k. somposten,
röstberättigadedebrevröstning förinföraförsöksverksamhet somen

infördesvalårsInför 1985l98182:224.Tyskland prop.ivistades
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motsvarande bestämmelser tidsbegränsad lag brevröstningom en om
i Förbundsrepubliken Tyskland prop. 198485: l 19. Också vid 1988
års val kunde brevröstning ske från Tyskland. Bestämmelserna om
brevröstning gällde då inte enbart ordinarie val ocksåutan ett extraom
val eller omröstning skulle infalla under perioden fram till nästa
ordinarie val. Inför 1991 års ordinarie val beslöt riksdagen att
brevröstning skulle möjlig inte bara från Tyskland ocksåutanvara
från Schweiz. Bakgrunden till denna utvidgning Schweiz,attvar som
sedan år 1956 inte tillåtit utländsk medborgare utfört någon val-att en
handling schweiziskt territorium, beslutat tillåta brevröstning.
Röstning vid svenska utlandsmyndigheter i Schweiz tillåts fortfarande
inte.

Genom särskild lagstiftning de tidsbegränsade[se lagarna 1991:
189 och 1994:1404 brevröstning i Förbundsrepubliken Tysklandom
och i Schweiz] har det således föreskrivits väljare befinner sigatt som
i dessa skall kunna lämna sina brevröstning.stater röster 1991genom
års lag tidsbegränsad och gällerär till utgången år 1994. Den harav

lag gäller till utgången år 1997. Förersatts attav en ny som av en
väljare skall få brevrösta förutsätts inte han eller hon finns i denatt
särskilda röstlängden. Motsvarande gäller f.ö. den röstmottagning som
sker de svenska utlandsmyndigheterna. RSV skickade särskildgenom -
information brevröstningen, tillsammans med valmaterial för sådanom
röstning, till de väljare fanns i den särskilda röstlängden medsom
adress till Tyskland resprespektive Schweiz.

Tyskland har förklarat sig kunna tillåta röstmottagning vidnumera
svenska utlandsmyndigheter. förutsättningEn för sådant tillståndett

från svensk sidaär ansöker anordna röstmottagningatt attman om
minst månader före valet.sex

Formkrav för brevröstning

Regeringens förslag prop. 199394:21, bet. 199394:KU12, rskr.
199394:45 brevröstning skall möjlig för väljare befinneratt vara som
sig i Tyskland eller i Schweiz vid 1994 års val och val tillextra
riksdagen eller folkomröstningar infaller före år 1998 harsom
godtagits riksdagen.av

För brevröstning gäller följande. Väljaren skall själv lägga in sin
valsedel i innerkuvert. I två vittnen skall han därefternärvaroett av
lägga innerkuvertet i ytterkuvert och klistra igen detta. Påettner
ytterkuvertet skall Väljaren, på heder och intyga han harsamvete, att
gjort på detta och försändelsensätt ställts i ordning i Tysklandatt
respektive i Schweiz. Väljaren skall också ytterkuvertet intyga att
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ocksåföreskriven tid. skallordning brevrösten inom Hanhan gjort i
sitt personnummer.ange

väljaren inte ifolkomröstning fårVid ordinarie val eller göra
Sistatjugofyra dagar före valdagen.sin brevröst tidigareordning än

Viddagen före valdagen.i ordning brevröstendagen för ärgöraatt
företidigast tjugo dagarfår väljare i ordningandra val röstengöra

valdagen.
väljaren självskriftligen intygaskall tvâ vittnenPå ytterkuvertet att

något förhållandetillförsäkran och de inte kännerundertecknathar att
ytterkuvertet.väljaren lämnatde uppgifterstrider mot somsom

fylltVittnena skall haytterkuvertet.adress skallVittnenas anges
barn får inteeller makensVäljarens make eller barnår.arton vara

barn.Väljarens sambo eller samboshellervittne inte
tillsammansomslagskuvertsedan läggas iskallYtterkuverten ett

också klistras igen. DetOmslagskuvertet skallröstkort.med Väljarens
kommun därValnämnden i denvanligt brev tillsändasskall som

väljarenröstlängd eller,i allmän ärväljaren upptagenär upptagen om
särskildakommun där dentill valnärrmden i densärskild röstlängd,i
finns påvalnämndtillgänglig. Uppgiftskall finnasröstlängden rättom

röstkortet.
antecknaskall nämndenin till ValnämndenkommerbrevröstNär en

rösträkning brevröster-protokoll. Granskning ochsärskiltdetta i ett av
skallValnämndenonsdagsräkning.valnämndens s.k.sedan vidskerna

avlämnatsomslagskuvertet harkontrolleragranskning bl.a.vid sin att
medkontroll skerSchweiz.Tyskland eller i Dennapostbefordran iför

poststämpelnhjälpomslaget. Medpoststämpelnhjälp avav
föredageninte har lämnatsockså brevrösten änkontrolleras att senare

valdagen.

många underkännsbrevrösterHur

brevröstning frånröstade väljareårs val 2 235Vid 1985 genom
väljareval röstade 2 966vid 1991 årsTyskland, valet därpå 916 ochl

de informa-Schweiz. Trotsfrån Tyskland ochbrevröstninggenom
underkända brevrösterfrån andelenRSVtionsinsatser görs ärsom

% felår 1991. De% % år 1988 och 12,2är 1985, 138stor, som
varit igenkli-intesaknas, ytterkuvertetröstkortförekommer är attatt

Enligtvarit felaktigt.saknats ellerdatum på ytterkuvertetochstrat att
dåväljaren den dagval skullegällde vid dessade regler angesom

199394:21. Detytterkuvertet;gjorts i ordningrösten prop.se
gått utläsa brevrös-poststämpleln inteockså detförekom att attatt av

eller poststämpelrespektive Schweizavsänd i Tysklandär attten
inte skickatsmed brevrösternavissa fall har dettasaknas. I göra attatt
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ordinariemed med kurirbefordran inom Utrikesdeparte-post utan
kurirpost. Samtliga dessa fel kan upptäckas först vid valnämn-mentet,

dens granskning vid den s.k. onsdagsräkningen.

Valprövningsnämndens angåendeslutsats påkrav poststämpling

Valprövningsnämnden behandlade i sitt beslut 1991-11-13, Dnr. 32-
frågan1991 kravet poststämpling brevröster. Bakgrunden tillom av

ärendet tillhörde15 ambassadpersonalen i Bonnattvar personer som
sina brevröster med kurirpost till Sverige. omslagskuvertet tillAvsänt

därförbrevrösterna kom det inte framgå lämnats förrösternaatt att
postbefordran i Tyskland. Valprövningsnämnden uttalade i sitt beslut
följande. I lagen brevröstning liksom i vallagen regleratärom noga

röstningsförfarandethur skall till, bl.a. i syfte valnämndernaatt
inte skall behöva ställning till förfarande detänta annat ut-om
tryckligen angivna kan godtas. Klagandena har inte lämnat sina
brevröstningsförsändelser till postbefordran på det föreskrivssätt som
i lagen brevröstning. Valprövningsnämnden lämnade över-om
klagandena bifall. Två nämndens ledamöter skiljaktiga ochutan av var
ville bifalla besvären.

frågan påKonstitutionsutskottets behandling krav post-av om
stämpel

ansåg, å sin sida, i betänkandet 199293:KU6, det inteKU äratt
tillfredsställande brevröster sänds med utrikesförvaltningensatt som
kurirpost och valmyndigheterna tillhandakommer inom före-som
skriven tid inte kan godtas därför det inte finns någon poststämpel,att
åsatt i brevröstninglandet, på respektive brevröst. Erforderliga
uppgifter avsändningsdag bör, enligt utskottet, kunna framgåom av
expeditionen kurirposten. fanns därför enligtDet utskottets meningav

låta Vallagsutredningenskäl de aktuella reglerna och läggaöveratt se
förslag tillämplig lösning.fram Sju ledamöter alla s reserverade sig

utskottets majoritet och ansåg de formella kraven för brevröst-mot att
utformadening måste så högsta möjliga säkerhet kanattvara

upprätthållas. kunde enligt minoriteten i utskottet, förutsättasDet att
centrala valmyndigheten Utrikesdepartementetden och genom

erforderlig information kan berörda svenska röstberättigadege
medborgare kännedom brevröstningsreglerna.om
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överväganden och förslag6.3

Utgångspunkter6.3.1

1992:49Dir.länmatstilläggsdirektivdegrundvalPå somav
utlandssven-förunderlättafråganVallagsutredningenövervägde att

tillerkända.principide ärdensiganvända rösträttskarna att somav
reglernaförenkla närtilläggsdirektiveni äråtgärder attnämnsDe som

utvidgaellerröstlängdensärskildai den attbligällerdet upptagenatt
Vallagsutred-redovisasavsnitt 2brevröstning. Itillmöjligheterna

finnsDärröstlängden.särskildadengällerdetförslagningens när
längd.dennagällerdetövervägandenkommittés närdennaockså

brevröstningengällerdetöverväganden närVallagsutredningens
föreslåintedockvaldeutredningennedan. attDenhärredovisas

röstning.formdennautvidgningnågon avav
skallutlandssvenskarnaoch hur tasutlandetröstning iFrågan om

ibehandlasdärföroch bör ettröstlängd hänger närai sammanupp
sammanhang.

generellbrevröstningen görasBör6.3.2

på landRöstning

Vallagsut-anfördelandsbrevröstning tillutvidgadgällerdetNär en
EkonomiTeknikOrganisationdelbetänkande VALsittiredningen

följande.t1992:108 211SOU s.

möjlighetinfördebakgrunden tillframgått attSom enmanovan var
formelltvaritintedetSchweizochTysklandi attbrevröstaatt

utlandsmyndig-svenskadevidröstmottagninganordnamöjligt att
vistasför demmöjligtpraktisktdetdär. För göraheterna somatt

brevröstnintillmöjligheteninfördesländerdessa röstai att . denreglernaförenkla örfråganbehandlasavsnitt 9 attI om
tilläggsdirektiv sägs ettutredningens attröstlängden. Isärskilda

valdeltagande kanutlandssvenskarnasförförenkla varasätt attannat
brevröstning.siganvändaför demmöjligheternautvidga att avatt

skulle,möjlighetgenerellbrevröstningInförande somensomav
ytterligareinnebäraâpekade, ettRösträttskommittéårs1984

prin-grundläggandevalsystemsstriderförfarande rtmot vsom
mycketdetinföras börskallmöjlighetdennaFörciper. mnasatt
möjlig-generellinföraförSkälettill det.skälvägande att entungt

Valdeltagandetutlandetisvenskar ärför allabrevröstnin atttillhet
generellFråganunderlättas.skullei högdemför meraenomgra

rösträttskom-års1984behandladesbrevröstningtillmöjlighet av
medboroch1984:11 RösträttSOUhuvudbetänkandetimitté ar-

öllbrevröstningtillmöjligheternagällerdetskap. När
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kommittén det svenska valsystemets tvåatt grundprinciper,
nämligen röstnin skall ske vidatt personlig inställelse inför
valförrättaren i det distrikt där väljaren pförd iär röstlängdenva u
och väljaren själv skall lämna sin valsedelatt valförrättaren eller
röstmotta Dessa principer hänger med de hö kravaren. samman a
på tillförlitlighet ställs på valförfarandet. Vad det han larsom om

det måste finnasär garantier för valenatt sker under formeratt som
valhemligheten.tryggar

Kommittén konstaterar det saintidi har angelägetatt t ansetts att
alla kategorier röstberättigade skall å praktiska möjligheterav att
delta i val. Ett antal har därför gjorts från de två grundprin-avsteg
cipcrna. Väljare kan årösta hos utlaiidsmyiidighet eller påposten,
fartyg. I samtliga dessa all krävs röstningen enomförs påatt skañsådant valhemlighetensätt Väljarenatt också lämnagaranteras.
valsedeln till särskilt utsedd Undantag frånröstmottagare. kraveten
på personlig inställelse finns det gällernär röstning valse-genom
delsförsändelse. När det gäller den brevröstning har anordnatssom
från Tyskland och Schweiz ställs, naturliga skäl, inte något kravav
på personlig inställelse inför röstmottagare.en

Kommittén konstaterade erfarenheterna brevröstningenatt av
utvisade det inte någotär administrativt problematt större att
hantera brevrösterna. Kommittén ansåg dock andelen underkändaatt
röster stor.var

När det gäller frågan möjligheterna till brevröstning börom nu
utökas så kan, redan 1984 års rösträttskommitté konstaterade,som
framhållas administrationen brevröster inte innebär någraatt av
egentliga administrativa problem. Vad förorsakat vissa problemsom

kravet brevrösternaär måste poststämplade iatt respektivevara
land; försändelsen poststämplad i Sverigeär eller saknarom
poststämpel det grund förutgör underkänna rösten.att

Brevröstnin innebär emellertid vissa principiellaproblem. För att
berättigat på skydd för väljarnasett val emlighet skall kunnarav

upprätthållas uppställs vissa formkrav det gäller hur brevröstnär en
skall få anordnas. Motsvarande krav ställs f.ö. beträffande valse-
delsförsändelser. Formella krav innebär emellertid alltid risk fören

slutligen blirröst underkänd. Trotsatt RSV inför varje valen att
där brevröstning har förekommit särskilt informationsmaterialsänt
direkt till de berörda väljarna har andelen underkända brevröster
inte minskat i någon nämnvärd mån. Trots dessa omfattande in-
formationsinsatser framgåttär, andelen underkändasom ovan,

fortfaranderöster oacceptabelt hög. felDe ofta förekommer ärsom
röstkort saknas, ytterkuvertet inte varit igenklistratatt elleratt att

datum saknas på ytterkuvertet.
Ett där utlandssvenskarna i röstlängd,system tas motu p

bakgrund de uppgifter finns i folkbok öringssystemet, skulleav som
leda till det inte längre blir möjligt sändaatt röstkort till dematt

finns i röstlängden. Det blir då inte heller möjligt skickasom att
denna information direkt till väljarna. Informationentyp får iav
stället lämnas motsvarande övrig informationsätt röst-som om
mottagnin Aven de formella kraven mukas någotm.m. om upp
kommer risken för antal brevröster lle kommaatt ett stort atts
underkännas finnas kvar. Detta hängeratt med väljarenattsamman

det gäller brevröstningnär inte blir uppmärksammad å eventuella
formella fel innan han sänder iväg sin brevröst, vil han hadeet
blivit vid normal röstmottagning.en
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den in-isäkerhetenmedhängerproblemEtt annat samman
frånbrevröstamöjlighetgenerellpostgången. En attternationella

vissaförökarriskentillleda attskullevärldendelar attalla av
problem kandessaBådaosthanteringen.iförkommerröster säEerheten Dennablirvalförfarandet sämre.itillledasåledes att

generell brevröst-fördelardeskallkonsekvens vägas mot ensom
utlandet.svenskar iförinnebärning

antalvidröstmottagninganordnades stortettårs val1991Vid
utlandsmyndigheternaintarframgåttSomutlandsmyndigheter. ovan

särskildanordna röst-gällerdetattityd när attmycket generösen utlands-antaldetfinnslerdessa ettgenerösamotta Trots re
mycketborUSA,inre desärskilt i deanskesvens somarna av

fallvissakan iAvståndenröstmottagningsställe.frånlångt närmaste
eller tilldyrtblir detutlandssvenskardessamil. För50änmervara tillMed hänsynsin rösträtt.omöjligtpraktiskt utövamedoch att

röstmottagninganordnagällerdettillämpas när attpraxisden som
möjlighetenfrånutesluts attväljareantalettordeutlandeti som

detfinnsutlandssvensdennaFrånrelativt litet. arrösta gruppvara
brevrösta.möjlighetfåintressestarkt attdock attett

ställa påbörkravtill derelationibörintresse sättasDetta man
kansäkerhet. Manpåkravställa högamåsteManvalförfarandet.

bortkommerväljarnas rösterandelintedå storattacceptera aven
härbörskäl. Detformellaunderkändabliriskerardeeller att avatt

så långtavgivitsvarjegrundläggande krav röst somatt somettvara Denvalresultatet.slutligadetförgrundtillliggaskallmöjligt
hansifrånutgåenkelt kunnaskall helt attlämnat röstväljare ensom

information-någrabakgrundMoträknas. attkommerröst att av
möjlig ochinte kommerväljaretill dessa attdirekt varasinsatser

brevröst-gällerdetfinns närerfarenhetertill dehänsynmed som
brevrösternadelifrånåkunna storatttordening ut avenman
nedanutvecklavi kommerunderkännas. att anserriskerar att om

detformföreskrifter närsamtligaslopabörintenämligenvi att man
brevröstning.gäller

baraintekanbrevröstamöjlighetgenerell att resasMot en
invändningarocksåfinnskanDetinvändningar. avprincipiella

praktisk natur.mera val-preliminäradetFöröka.kommer attbrevrösterAntalet att
detsåskall ligga näravalnattenunderframresultatet tassom

brevrösternaövervägamöjligt bör attresultatetslutliga mansom
fallet,inte,och ärvallokalernairäknasgranskas ochskall som nu

giftdennaläggaAttonsdagsräkning.valnämndens upvid
igt. Detlämpmindreförefallervaldagenundervalförrättarna vara
gransk-dennaförutbildades göraattvalförrättarnaskulle kräva att

kommervaldistrikt baraantalviddetsamtidigt stortning ettsom
antal brevröster.litetförekomma ettatt

tilltveksammamycket attviskäl ställerdessagrundPå ossav Vårbrevrösta.utlandssvenskarförmöjlighet attgenerellinföra en emellertidutlandet haribrevröstninggenerelltillinställning en
tidigareviSomvalhandlingen.åvårmedockså göraatt syn

väsentligttillförlitlighetvalets attför arrangemangendetåpekat är
valhemlighetväljarens garanteras.sådanaröstningen är attring insynmöjlighetberedasskall utanatt,väljarenbådegällerDetta att

hanteringenfortsattadenochvalsedelsinordningiställaannan,av föravseddbrevröstning är attvidVittneskravetväljarens röst.av dennavidvalhemlighetpåupprätthålla kravetmöjligtlångtså som
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röstning. Samma garantiertyp vid normal röstmottagningav som en
kan däremot lämnas. Ominte Utlandssvenskaraccepterar attman
generellt kan få rösta brevröstning det enda skäletgenom attav
denna form röstning framstår smidig och enkel för väljarenav som
måste samtidigt ställa sig frågan varför inte motsvarandeman sätt

skulle kunnarösta vid röstningatt inom landet. Skälet tillterasacce
detta medär dan röstning inteatt kan väljarensman en garanteras
;Ilalhemlighetoch då inte kan upprätthålla valensatt tillförlitlig-man

et.

Som föreslog Vallagsutredningennämnts inte någon generell möjlighet
brevrösta från utlandet. Men utredningenatt konstaterade detatt om

i något land inte finns någon formell möjlighet anordna ordinäratt
röstmottagning de svenska utlandsmyndigheterna så måstegenom man
godta brevröstning för de väljare finns i sådant landatt över-ettsom
huvud skall kunna rösta.taget

Eftersom något alternativ till brevröstning inte finns för dem som
befinner sig i Schweiz ansåg utredningen kan godta brevröst-att man
ning för dem. Mot bakgrund Tysklands förändrade inställning tillav
röstmottagning vid de svenska utlandsmyndigheterna ansåg utred-
ningen traditionell röstmottagning kommer kunnaatt anordnas däratt
vid ordinarie val. Utredningen föreslog därför brevröstning frånatt
väljare befinner sig i Tyskland slopas. Den lagensom nya om
brevröstning, SFS 1993:1404, gäller både Tyskland och Schweiz
prop. 199394:21. Enligt lagen skall brevröstning kunna genomföras
både i Schweiz och i Tyskland vid alla val hålls fram tillsom
utgången år 1997. Man torde emellertid utgå ifrån vid deav att man
ordinarie valen år 1994, bakgrund Tysklands ändrademot av
inställning, kommer ansöka få anordna röstmottagningatt vidattom
de svenska utlandsmyndigheterna där. Om sådan röstmottagningen
anordnas vid dessa val bör brevröstning inte tillåtas dessutom. Detta
bör framgå lagtexten.av

Som Vallagsutredningen anförde strider brevröstning vårtmot
valförfarandes grundläggande principer det gäller möjlighetennär att

väljarens valhernlighet också det gällergarantera valförfaran-närmen
dets tillförlitlighet och säkerhet. När det gäller tillförlitligheten kan
brevröstningen ifrågasättas framför allt på grund hög andelattav en
brevröster underkänns och det gäller säkerhetennär så måste man
räkna med generell möjlighet brevrösta skulle innebäraatt atten en
ökad risk för försvinnerröster i postgången i vissaatt andra länder.

Fördelen med brevröstning det framstårär enkelt för denatt som
enskilde väljaren ställa i ordning sin brevröst ochatt sända iväg den
till valmyndigheten. Administrationen brevrösterna torde inte hellerav
innebära några problem även antalet brevröster skulle öka, tvärtom

så framstår brevröstning också för de valadministrativa myndig-om
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billigt, alternativ till vanligsmidigt och enkeltheterna röst-ettsom
mottagning.

ändå tveksam tillLiksom Vallagsutredningen ställer sig kommittén
förgrundläggande skyddetstarka skäl från detgöra avstegatt utan

personlig inställelse skallligger väljaren vidvalhemligheten i attsom
särskilt utseddtill valförrättare ellerlämna sin röstmottaga-röst en en

någotväljaren inte kansådant skälEtt rösta,är att somannarsre.
röstmottagning.visst land inte tillåter vanlig Ettfalletär annatettom

till praktiskaemellertid det med hänsynsådant skäl kan storavara om
omständligt och dyrtadministrativa problem ställer sig alltföreller att

röstmottagning.anordna
inte bara ihop medtveksamhet kommittén känner hängerDen som

från kravet på personliginte vill föreslå någrakommittén avstegatt
i form budröst-Från detta krav finns redan undantaginställelse. av

säkerheten finnsockså med de brister ihängerning. Den somsamman
för väljarensdet gäller riskenbrevröstning framförallt röstvid när att

underkänd.blir
väljarenstillgodose skyddalångt möjligt kravetsåFör attatt

fri finns det vid brevröst-väljaren viljavalhemlighet och röstaratt av
Vallagsutredningenuppfyllas.fonnkrav skall Somning vissa som

för väljaren missarformella krav alltid riskkonstaterade innebär atten
därför blir under-sådant krav och brevröstenuppfylla något attatt

%.vid års val 12,2underkända brevröster 1991känd. Andelen var
inte såvid brevröstning behöverunderkändaandelenMen röster vara

del16 maj 1993 genomfördessametingsvalet denhög. Inför storen
förbrevröstning. i röstlängdenFörröstningen att tas uppgenomav

röstberättigadepersonlig anmälan. Samtligaförutsattesvalet en
valmaterial och information brevröstningenhurfick allt ompersoner

till brevröstningensig. Föreskrifterna förtill skickadeskulle
för brevröstning igällermotsvarade i de föreskrifterstort sett som

brevrös-625 väljare. AvTyskland och Schweiz. Totalt brevröstade 2
underskriftväljarensunderkändes 48 förstycken, 24 atttema varav

direkt i ytterkuvertsaknades och 14 för valsedeln lagts utanatt
1,8% vilket fårinnerkuvert. Andelen underkända brevröster var

andel underkändalågabetraktas mycket låg andel. Dennasom en
valmyndigheten införmån medbrevröster kan i viss hänga attsamman

valetväljarnabred informationsinsatsdet valet genomförde mot omen
informationenvaltekniskavia och i tidningarna.TV Denannonser

fickövrigt väljarnaröstkort, valmaterial och information i somsom
till utlandssvenskar iinte omfattande dendock säntsän somvar mer

Tyskland och Schweiz.i
utlandssvenskar skall iavsnitt föreslår kommitténI 2 tasatt upp

anmäler sin adress iröstlängd automatiskt. En utlandssvensk som
få informationutlandet skall få riöstkort och skulle då också kunnaett

;
i
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brevröstning. det inte baraMen utlandssvenskarärt.ex.om som
skulle kunna brevrösta, andra svenskar vistas tillfälligtäven som mer
utomlands skulle i så fall omfattas. skulle därför inteDet att vara
möjligt distribuera information direkt till alla väljare. Andelenatt
underkända brevröster skulle denna bakgrund inte kunna bli så lågmot

sannolikt komma liggavid sametingsvalet. Andelen skulle attsom
på minst nivå vid valen år 1991, nivå måstekvar som en somsamma

oacceptabelt hög. Om formkravet det gäller röstkortbetraktas närsom
sin skallbort kan dock detta i leda till risken för under-röstturtas en

sjunker något. detta avsnitt 6.3.3.kännas Se iom
i länder därSom Vallagsutredningen konstaterade det, deär röst-

framför påmottagning möjlig, allt väljare bor liggerär ortersom som
röstmottagningsställe har starkt intresselångt ifrån ett attett som av

tidsödande förfå möjlighet brevrösta; det kan bli både dyrt ochatt
vid röstmottagningsställe. En lösning skulle kunnadem rösta ettatt

hani stället lämna det den enskilde väljaren avgöraatt att omvara
eller vid röstmottagningsställe i landet ochskall brevrösta rösta ett att

parallellt eller vissa länder. sådantillåta båda i visst Ensystemen ett
föreslå. problem förlösning vill kommittén inte skulle innebäraDet

fallet verkligenvalnämnderna välj i det enskilda haravgöraatt om aren
informera väljarnabrevrösta. kan också svårtDeträtt att att omvara

möjlighet. väljaren kännavilka har denna Vidare kan osäkerhetsom
förts fram ocksåvad egentligen gäller. Ett ärargument somom som

möjligheter för någon skullebrevröstning skulle kunna öppnaatt att
för finns röstlängden. risk skullebrevrösta avliden i Dennaen som

finnas personlig inställelse, med krav på legitimation, hosinte om en
också i fortsättningen skall huvudregel. Dettaröstmottagare vara

bakgrund bevittning brevröstentorde, de kravargument mot av av
finns inte så starkt.som vara

Några administrativa problem anordna röstmottagning finns inteatt
det gäller de länder där röstmottagning anordnas idag. Kommitténnär

därför fråninte bör något det normalagöraatt avsteganser man
röstningsförfarandet för på så tillgodosekunna relativt litetsättatt ett
antal röstande. Kommittén vill inte ställadärför sig bakom en
utvidgning möjligheterna brevrösta till länder där ordinärattav
röstmottagning möjlig.är

Röstning till sjöss

RSV har bakgrund de administrativa svårigheterna och de högamot av
kostnaderna fartygröstmottagningen svenska i utrikes fartsom
medför ifrågasatt inte motsvarighet till brevröstning skulleom en
praktiskt, enkelt och billigt kunna denna röstmottagning.ersätta
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befinner påAntalet ombordanställda vid varje tidpunkt sigsom
Östersjön Nordsjön kan, bakgrundfartyg i fjärrfart utanför eller mot

till omkring 4.000.sjöfartens avlösningssystem, uppskattasav
många demdock inte röstberättigade i svenska val. HurSamtliga är av

på fartyg under hela denröstberättigade och befinner sigär utesom
fram.inte gåtttid då röstmottagningen pågår i Sverige har att ta

fartygsröstningen det påproblem finns medEtt de är attav som
ofta blir svårtnationalitet relativtfartyg byter ellergrund ägareattav
röstning skallde fartyg därfram slutlig förteckningfå överatt en

rederistöd prop.l993-Regeringens förslaganordnas. permanentom
utflagg-det gäller in- ochtorde leda till mindre turbulens94:69 när

administrativaså kommer defartyg. Erfarenhetsmässigtningen av
ändå kvarstå.och ägarbyteproblem attsom namn-

utvidgasärskilt skäl förKommittén har tidigare uttalat attatt ett
röstmottagningordinariebrevröstning kanmöjligheterna att pga.vara
alltför kostsamtadministrativa problem ställer sigpraktiska och att

uppfattning, detfinns, enligt kommitténsSådana skälanordna. när
därför fartygs-Kommittén föreslårfartygsröstningen.gäller att

väljare brevrösta.möjlighet för dessaröstningen medersätts atten
ombordanställda eller andrafråga deväljarkategori det ärDen är om

Östersjön elleri fjärrfart utanförbefinner sig fartygsompersoner
vidpå i Sverige ellerinte kanNordsjön och röst-rösta postensom

svensk utlandsmyndighet.anordnasmottagning avsom

brevröstning förenklasreglerna för6.3.3 Bör

förenkling för brevröstningfrågan reglernadet gällerNär an-om av
Organisation TeknikVallagsutredningen i betänkande VALförde sitt

Ekonomi SOU 1992: 108 följande.

tidigare påpekats,Andelen underkända brevröster hänger, som
anordnandetuppställs vidmed de formella krav avsamman som
infördes förbifogaspå röstkort skalldessa Kravetröster. attatt

förväljarens identitet ochtillfredsställande garantier förskapa att
vilja 198182:224försändelsen skall lämnats prop.ha med hans s.

särskildadet gäller denMed den ordning vi föreslårll. närsom
automatiskt kunnanågot interöstlängden kommer röstkort att

röstkortetpåskickas till väljare finns i utlandet. Kravet attut som
till dettabehållas. Skäletskall bifogas brevrösten skall dock är att
kontrolleravid brevröstning inte finns någotdet sätt attannat att

innebär denhan sig förväljarenden Dettaär attutger att somvara.
röstkort. kanfrån Schweiz måste beställa Dettavil brevrösta ett

olägenhetför väljaren. Dennagivetvisuppfattas olägenhetsom en
samråd mellanminimeras information efterdock läm ligan utlandsmyndiglliet,genom
förslag endastenligt vårtRSV och berörd som

finns i Schweiz.
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Frågan kan lätta på något dessa krav förär annat attom man av
därigenom minska risken för underkännande.

föreskrifter finnsDe det gäller brevrösternär överensstäm-som
i med gäller för röstning med valsedelsför-stortmer var som

Väljaren självsändelse. skall lägga valsedel i innerkuvert ochner
han skall i två vittnen lägga innerkuvertet inärvaro ettav ner

försärskilt ytterkuvert brevröstning. Ytterkuvertet skall klistras
Påigen. ytterkuvertet skall väljaren intyga på heder och attsamvete

röstningen ått till detta och försändelsen gjorts i ordningsätt att
i det land rån vilket det tillåtet brevrösta, Vld 1991 års valär att
Tyskland och Schweiz. också sittHan skall anteckna personnummer

försändelsenoch den dag ställts i ordning.som
skriftligenVittnena skall intyga väljaren själv skrivit på för-att

sändelsen och de inte känner till något förhållande strideratt som
pgifter väljaren ide lämnat. Ytterkuvertet skall läggasmot u som

särski omslag, tillhandahållskuvert, RSV.ett t som av
formföreskrifternaNär det gäller för brevröstning bör såman

långt möjligt ha regler det gäller röstning mednärsamma som
valsedelsförsändelse. tidigare vittneskravet vidSom nämnts är
brevröstning för så möjligt upprätthålla kravetlångtavsett att som
på valhemlighet vid denna röstning. Motsvarande krav finnstyp av

det gäller röstning med valsedelsförsändelse. Vittnena kan sägasnär
i detta valförrättare eller Med hänsynersätta röstmottagare.moment
till tillförlitlighet bör inte bort denna föreskrift.kravet taman

ytterkuvertet skall igenklistrat hängerKravet att sammanvara
med väljarens valhemlighet skall kunna iden fortsattaatt garanteras
hanteringen försändelsen. heller detta krav bör bort.Inte tasav

så skallfråga kravet på datumangivelse på ytterkuvertetI om
får ställas i ordningdetta bakgrund brevröst baramot attses av

viss tidsperiod. Vid ordinarie val till riksdagenunder ären
företidsgränsen dagar före och vid andra val 20 dagar24 valdagen

denna dag. får inte iordningställd dagenBrevröst änsenarevara
före brevröstningslagen brevröst skallvaldagen. I 2 § sägs att anses

då lad.avgiven den dag den är poststämvara
föres agit beträffande röstningöverensstämmelse med vad viI

med valsedelsförsändelse så bör väljaren på ytterkuvertet kunna
intyga har ställt i ordning inom den angivnahan brevröstenatt

fall uppnå visstiden. Genom denna ändring kan i vart enman
fallsänkning andelen underkända brevröster framför i de därtav

väljaren misstag skrivit fel datum.av

Eftersom brevröstning för dem befinner sigskall möjlig alla somvara
på fartyg i fjärrfart kan upprätthålla kravet på väljareninte attman
skall bifoga sitt röstkort vid brevröstningen. Vallagsutredningen hade

både förden uppfattningen röstkortet här har betydelseatt att
frisäkerställa väljarens identitet och för han eller hon röstaratt av

vilja. Kommittén delar för sin del inte denna uppfattning utan attanser
valförsän-kravet två vittnen intygar väljaren själv skrivitatt att

delsen tillräcklig i fall kan säkerställamed grad säkerhet vartav anses
därförväljarens identitet. på röstkortet skall bifogas kanKravet att

avskaffas.
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såpoststämpelskall ha ärbrevröstendet gäller kravetNär att en
granskningsinvidValnämndenuppställt fördet kravet att enav

kategori väljaredentillhörväljarenskall kunnabrevröst avgöra att
brevröstningEftersom sättbrevröstning. äranvända sigfår ettavsom

normalafrån det röstaundantag sättetinnebär attrösta ettatt som
dettaförvillkorenkontrolleravalmyndigheterna kunnamåste att

enkeltpoststämpeln sättkontroll äruppfyllt. En attundantag ettär av
skallföreslårkommitténEnligt vaddetta.göra personer somovan

sig brevröst-användaockså kunnai fjärrfartpå fartygbefinner sig av
stämpelmedförseskrävas brevröstenfall bör detning. dessaI att en

bekräftas fartygetsstämpel börpå fartyget. Dennaombord av
kontrolle-enkeltblir detunderskrift. På såmed sättbefälhavare atten

blirVad däremotfartyg.ordning påiställtsrösten ett somattra
fartygordning påiställtskontrollera rösten ettsvårare är somatt om

Östersjön. emellertidfårosäkerhetDennaNordsjön ellergår i man
acceptera.

poststämpelsaknarBrevröster som

poststämpel ellerpågäller kravundantag detnärSkall det göras ett
kurirpostbefordrats medbrevröstergällerstämpel detnär somannan

199293:KU6betänkandei sitthar ansett attKonstitutionsutskottet
framgåavsändningsdag bör kunnauppgiftererforderliga ex-avom

kurirposten.peditionen av
sändsVarje kuvertföljande.gällerkurirpostgällerdetNär som

kurirförteckning.iförtecknasochkurirbefordranmed ennumreras
tillmedoriginal tillsammanssänds iförteckning postenDenna

stämpel ellerfinns ingenrespektive kuvertPåUtrikesdepartementet.
Detkurirpost.medVisar kuvertet säntsofficiell anteckning attsom

Beträffande brevrösthand.dit förkuvertet har skrivs ensomnummer
gransk-förValnämndentillkommerpå detta ochsättsänts somsom

tillhörväljarensäkerställainteValnämndendetta skick kanning i att
särskiltValnämndenåläggakategori får brevrösta. Att attden som

falltid i dessaeller ilandordning i rättställts iutreda rättröstenom
särskildföreslå någonintedärförKommittén villrimligt.inteär
Utrikes-fråninhämtatsvadEnligtför dessa fall.bestämmelse som-

formella kravendeinformationsärskildså kommerdepartementet om
införutrikesmyndigheterberördatillställasbrevröstning särskiltför att

val.nästa
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Vart skall brevröstema skickas

Enligt de bestämmelser gäller f.n. skall väljaren sända sinsom
brevröst med direkt till valnänmden i den kommun där han finnspost

i röstlängden. Om kravet på röstkort bortupptagen kan intetas
väljaren säkert vilket valdistrikt han tillhör och till vilkense som
kommun skall sändas. Brevrösternarösten bör, liksom andra utlands-

i stället sändas till RSVröster, och distribueras därifrån till respektive
valnämnd. Denna ändring kräver väljaren skriver sittatt personnum-

utanpå omslagskuvertet för brevröst. I fall kan någonannatmer
sortering interösterna RSV kuvertengöras öppnas.utan attav av

Vilken lag skall reglera brevröstningen på fartyg

De nuvarande reglerna brevröstning finns i särskild lag ärom en som
tidsbegränsad. Den möjlighet brevrösta på fartyg kommitténatt som

föreslår bör också den gälla under viss tid. En utvärderingnu av
reglerna brevröstning på fartyg bör genomföras direkt efter deom att
tillämpats. De bör därför inte föras in i vallagen bör regleras iutan

lag reglerar brevröstning till lands.samma som
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Identitetskontroll röstning ivid7

vallokal

Sammanfattning7.1

skall införaskommittén frågan detavsnittdettaI etttar omupp
sig deskall legitimeraobligatoriskt på väljarnakrav näratt

f.n. inte. Vidkrav finns detsin vallokal. Något sådantiröstar
utlandsmyndighet det däremotpå eller vidröstning ärposten

de inte kändaväljare legitimerar sigobligatoriskt äratt omen
regelinte motsvarandeKommitténför röstmottagaren. attanser

skullevallokal. Med sådan regelvid röstning iinförasbör ennu
legitima-väljare saknarvissa dekunna riskera att somavman

delta i val.inte kantion

Gällande7.2 rätt

i vallokalRöstning7.2.1

röstning ivid personligkap. 3 § vallagen väljarenEnligt 8 bör
väljarenframgårröstkortetmedföra sittvallokalen röstkort. Av om

röstberättigad. Väljarentill vallokal vilka val hankommit och i ärrätt
val han fårvalkuvert för varjesitt röstkort och får dåvisar ettupp

skall han överlämnavalkuvertdelta han har ställt i ordning sinaNär
ordförande. Om ordföranden begärtill valförrättaredessa den ärsom

födelsetid hemvistochväljaren sitt fullständigadet skall nanm,uppge
särskilda röstläng-i deninom valdistriktet, eller han är upptagenom

Utgångs-folkbokförd.den, hemvistet i den där han senastort var
väljaren länmar.uppgifterpunkten skall godta deär att somman

uppgifternakontrollerasDessa uppgifter kan i viss utsträckning mot
i röstlängden.

RSV utfärdat inför valende anvisningar valförrättningenI somom
såår 1991 751-10 väljaren inte har röstkortRSV Utg 3 sägs, att om
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han tillfrågas fullständigtbör och Dessaom namn personnummer.
uppgifter bör kontrollera uppgifterna i röstläng-röstmottagaren mot

Enligtden. dessa anvisningar bör, osäkerhet råder identiteten,om om
väljaren kunna visa legitimation.

bereda sig eller tillfälleAtt uppträdaröstaatt attannan genom
falsktunder eller i flera valdistrikt kan enligt kap.rösta 17attnamn

brottsbalken straffbart8 § otillbörligt verkande vid röstning.vara som

7.2.2 Röstning på postkontor

Vid röstning postkontor skall väljaren enligt 10 kap. 4 § vallagen
alltid medföra sitt röstkort. harDetta med den avgivnagöraatt att

skall kunna sändas till Valnämnden i den kommun där väljarenrösten
i röstlängd för i sin skall kunna finnas medär röstenupptagen att tur

preliminärai den rösträkningen på valdagen. Väljare inte kändärsom
för skall legitimera sig. han inte fårGör det han interöstmottagaren

Utgångspunkten här således väljaren kan undgå visarösta. är att att
legitimation endast han känd. det vilkenNär gällerär typom av
legitimation kan användas så finns det inte några särskildasom
bestämmelser detta i vallagen. Normalt godtassett typom samma av
legitimationshandlingar vid vanliga postärenden.som

Röstning7.2.3 hos utlandsmyndighet

Vid röstning hos utlandsmyndighet bör, liksom vid röstning i vallokal,
väljaren ha med sig sitt interöstkort. Om han har det skall röst-

med ledning giltig identitetshandling och de uppgiftermottagaren av
väljaren lämnar adresskort. Utlandsrösterna sänds till RSVupprätta ett

sedan, med ledning uppgifterna på adresskortet, distribuerarsom av
till respektivedem valnämnd. Väljare inte känd förär röst-som

skall kunna legitimera sig. han inte det får han inteKanmottagaren
rösta.

7.2.4 Röstning på fartyg

fråga röstning fartyg gäller regler vid röstningI om samma som
utlandsmyndighet med väljaren kan legitimerahos det undantaget att
med sjöfartsbok liksom legitimation. Liksom vid röstningsig annan
utlandsmyndighet skall adresskort förhos röstmottagaren upprätta ett
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ske medskallsig. Dettamedröstkortnågotinte harhanväljaren om
väljaren lärrmar.uppgifteroch deidentitetshandlingenledning somav

röstningvididentitetskontrollförReglerna7.3

ländervissa andraivallokali

vilketvaljkortsittlämnahaninnanskall väljaren röstarDanmarkI
reglerdeidentitetskontrollReglernaröstkort. motsvararmotsvarar om

skall väljarenSåvallokal.iröstningvidi landethärgällersom
det finnsOmfödelsedata.hemvist ochsittförfrågan namn,uppge
väljarenundanröjas;tvivelskall dettaidentitetväljarenstvivelsmål om

Folketingettilvalg§ Lovkap. 47legitimation, 7avkrävasdåkan om
finnsSchweizFinland och motsva-1987. I Norge,majaf 13271nr.

skallNederländernaIvallokalen.röstning ividbestämmelserrande
innanbland valförrättarnaordförandentillröstkortsittlämnaväljaren
påmarkeringarval skerAllavalsedel.sinfår enhan genomut -

siglegitimeraskallväljarenkravfinns ingetvalsedel. Det att men-
legitimation.avkrävaskanhan

legitimationväljarnaröstplikt, avkrävsharväljarnadärBelgien,I
inteväljare röstardeninnebärRöstpliktenfårde attinnan rösta. som

ochröstkortsittföreteväljaren[Frankrike måstetill böter.dömaskan
vallokalen.ifårinnan han röstasiglegitimera

utnyttjavilldenpåUSA byggeriflertaleti attSystemet stater som
staden Newdetsig. Iregistreramåste systemsin rösträtt somnya

väljarenskommer1990-taletslutetunderi brukskallYork ta av
röstlängden.tilloptiskt föras överregistreringenvidnamnteckning att

vidröstlängdensigneraskall hanvallokalenfår iväljaren röstaInnan
jämföraskall kunnadåvalförrättarnaTankensitt nanm-är attnanm.

identitetenfastställaskall kunnavalförrättarnateckningarna. För att
väljarensi USAdelstaterandrai vissaförekommer det attväljarenhos

röstlängdeniantecknaskroppslängd motögonfärg ochhårfärg,
registreringen.vidframuppgifterdebakgrund tassomav

väljarensfrågorställaendastfårStorbritannien röstmottagarenI om
uppställsval. Detihartidigaredenna röstatoch sammaomnamn

intehuvudbehöverröstande över tagetoch denlegitimationskravinget
identitet. Attsinbeträffandedokumentationnågonuppvisa uppge

imperso-Straffet förstraffbart.röstningenvid ärnågon annans nanm
Påföljden förböter.obegränsadeellerårs fängelsetill 2nating är upp

000.till f 2val böteritvå gånger ärröstar uppsammaperson somen
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7.4 Skall reglerna identitetskontroll vidom

röstning i vallokal ändras

7.4.1 Konstitutionsutskottets behandling fråganav

I motionen 199192:K719 nyd föreslogs denna utredning får iatt
uppdrag frågan identitetskontrollöver vidatt röstning ise om
vallokal. Enligt motionären innebär de nuvarande reglerna för
röstavgivning i vallokal kraven där lägre vid röstningär än påatt

eller vid utlandsmyndighet. finnsDet möjlighetposten för obehörigen
utöva Denna riskrösträtt. enligt motionärenatt är istörreannans stora

valdistrikt i små. De nuvarandeän reglerna speglar gången tid meden
personkännedom. Enligt motionären kan förslagenstor en person som

känner till väljare inte på valdagen,att redarösta påatten taavser
dennes persondata och bege sig till vallokalen och där lämna rösten
under förebärande dennes Om den väljarenrätteav t.ex.namn.

före valdagenpoströstat kan hans lagliga komma bli bort-röst att
kastad.

Konstitutionsutskottet uttalade i bet. l99293:KU6 s.16 följande.
Enligt utskottet det vikt föreskrifterär rörande röstning istor attav
vallokal utformade så allaär kan sin Att införautöva rösträtt. kravatt
på identitetshandling måste uppvisas kan enligt utskottetatt leda till att
väljare avstår från Nuvarande föreskrifterrösta. enligtatt ger
utskottets mening tillräcklig säkerhet missbruk. Utskottetmot -
avstyrkte motionen.

7.4.2 RSV:s synpunkter

RSV redovisar i sin PM 1989-06-16 Erfarenheter från 1988 årsm.m.
allmänna val, det har förekommit uppgifter delsatt iattom personer
vallokal i andraröstat och dels enskildaattpersoners namn personer

flertal gångerröstat med hjälp olika röstkort. RSV förett sin delav
framhåller enbart vetskapen sådana företeelseratt kan före-attom
komma och de bristande kontrollmöjligheter finns otill-ärsom nu
fredsställande. RSV framhåller väljaren inte känd föräratt om
valförrättaren kan, enligt nuvarande bestämmelser, tillfredsställandeen
säkerhet aldrig uppnås väljaren den han sigäratt attuppger vara.
Enligt RSV:s bedömning kan det ifrågasättas inte identitetskontrol-om
lerna bör lika oberoende röstningsform. RSV har i sin PMvara av -
1992-08-27 Erfarenheter från 1991 års val på ifrågasatt behovetnytt
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förändring på legitimationskontroll idet gäller kravetnärav en
vallokalen.

Vad talar för förändring7.4.3 en

identitetskontroll vidframgått skiljer sig reglerna förSom ovan
förtidsröstning röstning på på valdagen och röstning ieller posten

vid röstning ivallokalen. skäl införa legitimationskravEtt att samma
också påpekat,vallokalen vid förtidsröstningen RSVär, attsom som
röstning likavärde i reglerna vid alla former sådet ligger ärattett av

möjligt.som
de nuvarandeframfördes i motionen 199293:K719Som gör

fuska sig fördet möjligtreglerna utger attatt att en persongenom
i ochnågon både någon röstaratt annans namnannan, genomvara

olikaflera gånger med hjälpröstaratt av personerspersongenom en
röstkort.

vidare förde nuvarande reglerna deproblem medEtt är att
siginnebära de, i situation där de kännervalförrättarna kan att en

han för inte säkrapå väljaren den sigosäkra är ärattutger vara,om
utfärdat ingetgäller. de anvisningar RSVpå vad I sägs t.ex.som som

röstkortvalförrättaren skall väljare saknarhur agera om somenom
legitimation eller hur skall tillinte kan visa någon väga omman

har inte denmisstänker röstkort äratt som person somen personman
Får i så fallför valförrättare begärahan sig attutger vara. man som

situation kan och vadlegitimation, i vilken detgöra görman man om
legitimationnågon med sig Skallinte har vägraman enpersonen

sig legitimationdet visar han inte har någonrösta attatt omperson
blir dessa frågor olika i olika delar landet. IFöljden hanterasatt av

medan i andravissa vallokaler krävs väljarna legitimationpå ärman
med hänsyn till villmycket restriktiv med justdetgöra attatt man

sig tvingadundvika hamna i situation kännerdär vägraattatt en man
någon rösta.att

någon, endastRöstlängden Attuppställd efterär personnummer.
kan beredas möjlighet röstaatt ett attgenom uppge personnummer,

f.n. begränsakan strida de strävanden finnsmot att enanses som
Enligt detta börokontrollerad användning synsättav personnummer.

i ökad utsträckning visstettuppger personnummeren person som
öka skyddet för denavkrävas legitimation. kan på såMan sätt

obehörigpersonliga integriteten minskaatt en personsgenom
möjlighet missbruka identitet.att en annan persons
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7.4.4 Vad talar förändringemot en

Det KU framhöll införa generellt legitima-argument mot att ettsom
tionskrav vid röstning i vallokal det kan leda till väljareär att att som

legitimation hindrassaknar Utskottet framhöll vidare derösta.att att
nuvarande reglerna tillräcklig säkerhet missbruk.motger en

Ett generellt legitimationskrav innebärakan risk för sänkten
också förvaldeltagande den väljare har legitimation. Omgrupp som

sådan väljare inställer sig för röstning i sin vallokal ha tagitutan atten
sig någon legitimationmed skulle han eller hon tvingas gåkunna att

hem och hämta legitimation och komma tillbaka och Här kanrösta.
det finnas risk han eller hon låter bli rösta.att atten

Kommitténs7.4.5 slutsatser

redovisningeni avsnitt framgår frågan identitetskontrollAv 7.3 att om
lösts på olika i olika länder. obligatoriskTill de länder harsätt som
identitetskontroll hör Frankrike och Belgien. kanDet nämnas att
Belgien har mycket högt valdeltagande, jämförelse i frågaett men en

Valdeltagandet blir inte rättvisande med hänsyn till harattom man
röstplikt där.

ligger naturligtvis, också framhållit, värde iDet RSV ett attsom
reglerna för identitetskontroll vid former röstning så likaolika ärav

möjligt. också viktigt legitimationskravet behandlasDet likaär attsom
i vallokalerna i hela landet. också kunnaEtt legitimationskrav skulle

anpassning valförfarandet till utvecklingen i samhälletses som en av
det gäller krav legitimation. Men viktigare det gällernär än när

valförfarandet medborgarna känner förtroende för detta ochär att
därmed för valets resultat riktigt. Kommittén denär äratt av
uppfattningen hela tiden bör efter så hög säkerhetsträvaatt man en

möjligt i valförfarandet. Några direkta belägg för det skulleattsom
förekomma några oegentligheter finns emellertid inte. Enbart en
teoretisk möjlighet det kan förekomma oegentligheter innebär enligtatt
kommitténs uppfattning inte någon risk för medborgarnasstörre att
förtroende för valförfarandet rubbas.

säkerhet finnsDen idag valförrättarna kan kontrolleraär attsom
väljarens uppgifter sin de uppgifter finns imotom person som
röstlängden och, i flertalet fall, det röstkort han har med sig.som
Enligt innebärRSV detta inte med säkerhet kan avgöraatt attman

i fråga verkligen den han sig förär utger attpersonen som vara.
måsteDetta emellertid ställas obligatoriskt legitimations-mot att ett

krav skulle kunna innebära risk för vissa väljare hindrasatt atten
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för sig inte leda tilli ochi val. konsekvens behöverdelta Denna ett
valstatistik.valdeltagande isänkt kan avläsassom

varje slag legitima-då saknarFinns det verkligen väljare avsom
och påLegitimationskraven bankertionshandling hos ärposten

yrkesaktiv ålder måste ha legitima-samtliga i isådana såatt gott som
bankärenden.ochför kunna sköta sinationshandling redan post-att

legitimationshand-ellerhar också körkortmycket del demEn stor av
arbetsgivaren.utfärdasling som av

exempel på väljareframför allt förs framDen somsomsomgrupp
antagitshar tidigareäldre Detförhindrasskulle rösta äratt personer.

legitimations-denkategori i utsträckning saknardenna typstoratt av
frågadet här skulle blihandling om.som

Sverige den decemberfolkmängden i 31statistikEnligt SCB:s över
Enligtår eller däröver.65fanns det 531 7431991 1 varpersoner som

ID-kort,legitimationskort, ABframställeruppgift från det företag som
ålder födda65 årsden 3 maj 1993det 455fanns 295 överpersoner

utfärdade dem. Dennahar ID-korteller tidigare1923-05-03 avsom
januari dvs.efter den 1988,utfärdade 1ID-kortuppgift ärsomavser

har ID-kort65 årfem år. Antaletomkringunder över sompersoner
giltighetstid. finnsID-kort har 10 års Deteftersomhögredockär ett

giltigafortfarandesådana kortantal ärdärför ett men somsom
antaluppgift dettajanuari 1988. Någon exaktdenutfärdats före 1 om

ID-kort. Antalet kortförs hos ABdet registerfinns inte i somsom
till antaltorde kunna uppskattastidutfärdats under denna somsamma

legitimationfem åren. Enutfärdats under de typsenaste somavannan
detröstning körkort. januari 1993vid Ianvändasskulle kunna är var

Någoneller äldre hade körkort.65 år827 624 somsom varpersoner -
legitima-år saknarhur många 65slutsatssäker överpersoner somom

osäkra.uppgifterna förinte dra. För dettationshandling kan ärman
både körkortkan hakan det inte vissaDessutom uteslutas att personer

antaletuppskattaID-kort. skulle kunna överoch Men att personerman
landet.omkring 100 000 iår saknar körkort eller ID-kort65 ärsom

Äldre lägenhethus ellerii borstörre egetorter egenpersoner som
använda sig den kommuna-kan klara detta behövaoch utan att avsom

förlegitimationshandlinghemtjänsten måste ha någon form attav
för demsak gällerSammasköta sina bank- och postärenden.kunna

det gäller dennabiträds den kommunala hemtjänsten när typsom av
gällerdetbestämmelserärenden. Postens när uttag pengaravav

skall visa sininte baranämligen den budinnebär äratt egensom
också visa uppdragsgivarensmåstelegitimation, han eller hon

Även hemtjänstenkommunalabiträds denlegitimation. den som av
legitimationshandling.måste således ha någon form av

legitimation äldresaknarSannolikt består den avgrupp som
mindre Där kännerglesbygd eller påbor i orter.som annarspersoner
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ofta och bankpersonalen igen sina kunder vilket leder till depost- att
inte behöver visa någon legitimation. Något behov legitimationav
finns inte för denna Om väljaren inte har körkort kangrupp. som
användas legitimation så kan föreskrift identitetskontrollsom en om
i vallokalen leda till dessa väljare blir tvingade skaffa sigatt att
särskild legitimation för kunna Sannolikheten förrösta.att att
valförråttama, många gånger just bank- ochär postpersonal, harsom
personlig kännedom väljaren naturligtvis i och för sig hög iärom
denna Kommittén ställer sig ändå tveksam till dennatyp ort. attav

väljare kommer skaffa sig någon legitimation för baraatt attgrupp
användas vid val. De skulle i så fall hindras från delta i val detatt om
införs generellt legitimationskrav vid röstning i vallokalen.ett

kan i förDet och sig för de väljare bor i servicehusnoteras, att som
eller ålderdomshem anordnas ofta förtidsröstning söndagen för
valdagen, den s.k. institutionsröstningen. Enligt nuvarande be-
stämmelser skall denna röstmottagning ske i Posten Aktiebolags regi
på så det inrättas tillfälligtsätt postkontor institutionen. Vidatt ett
denna röstning gäller regler vid röstning på annatsamma som
postkontor, dvs. väljaren inte kan legitimera sig så får han inteom

Enligt gällande bestämmelserrösta. måste de vistas på servicehussom
eller ålderdomshem kunna legitimera sig de inte kändaär röst-om av

de skall där.röstamottagaren om
Även generellt krav på väljare skall kunna legitimeraett attom en

sig vid röstning i vallokalen skulle uppfattaskunna mycketsom en
naturlig anpassning valförfarandet till vad gäller i andraav som
sammanhang i mellan myndighet och enskildmötet så finns deten en
risker med sådant krav. Enligt kommitténs uppfattning finns detett
nämligen risk generellt legitimationskrav utformas iatt etten som
överenstärmnelse med vad gäller vid röstning på skullepostensom
kunna leda till praktiska problem för de väljare saknarröstaatt som
legitimation.

En Vägning mellan de förtalar införa generelltargument att ettsom
krav på väljaren skall kunna legitimera sig innan han iatt röstar
vallokalen och de talar införa sådant krav leder enligtemot att ettsom
kommitténs mening till inte bör införa sådant krav.att ettman nu

Utgångspunkten vid röstning i vallokal skall också i fortsättningen
valförrättaren skall godta de uppgifter sin identitetattvara om som

väljaren lämnar. Om det finns någon särskild anledning gör attsom
valförrättaren sig inte kunna uppgifternagodta får valförrättarenanser
begära väljaren legitimerar sig. Denna möjlighet hängeratt samman
med valförrättarna måste utgå ifrånkunna de markerar iatt att
röstlängden har valförrättarna skullerätt röstat; göraatt person om

felaktig markering i röstlängden leder detta i sin till de sedantur atten
måste rätt väljare eftersom han redan avprickad ivägra rösta äratt
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längden. Slutsatsen blir kan legitimera sig ellerväljare inteatt om en-
sig för såsannolikt han den hansätt göra ärannat att utger att vara

får valförrättaren hansvägra röst.att ta emot
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Ångerröstning8

Sammanfattningl

bestämmelser har den på ellerEnligt gällande röstat posten,som
ångra sigförtidsröstat på alltid möjlighet ochsätt, att attannat

iändå sin vallokal. så fall gäller den lämnatsi I röströsta som
frammöjlighet, finns hela valdagen ändavallokalen. Denna som

valadministrativa problemvallokalen leder tilltill dess stängs,
föreslårpreliminära valresultatet. Kommitténoch försenar det

något.därför möjligheten ângerrösta begränsas Denattatt som
vallokal fram tillskall kunna ångerrösta i sinförtidsröstat

förHärigenom vidgas förutsättningarnaklockan 17.00. en mer
kostnadseffektiv valadministration. Dessutom kanflexibel och

säkrare och det preliminära valresultatetvalförfarandet bli tas
för valet ökar.tidigare på valkvällen kostnadernafram utan att

8.2 Gällande rätt

Väljare på ellergrund vistelse ort av annan an-som annanav
sin vallokalpå valdagen iledning sig förhindrad röstaattanser vara

röstningsin kan skekan i förtid. Förtidsröstningutöva rösträtt genom
utlandsmyndigheterpå eller tillfälliga på vissapostkontor,permanenta

brevröstning frånoch vissa svenska fartyg ochi utrikes fart genom
Schweiz. Eftersom förtids-Förbundsrepubliken frånTyskland och

för sådan röstningröstning på postkontor den vanligaste formenär
i hand behandla denkommer kommittén det följande i första typen av

röstning.
då kontoretRöstning postkontor är öppetägerpermanenta rum

för röstningför allmänheten. På valdagen skall postkontor öppetvara
timme efter kl.under minst timme före kl. 11.00 och minst enen

Förtidsröstning också på tillfälliga15.00. kan ske post-postengenom

9 14-0360
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efter samråd valnänmden ochkontor. Sådana postkontor kan, med
ålderdomshem, kriminal-med vårdinrättningen, inrättas sjukhus,

tillfälligavårdsanstalt eller liknande inrättning. I regel inrättas
för röstmottagning sådana institutioner söndagen förepostkontor

valdagen.
isänder de fönsterkuvert tagits till ValnämndenPosten emotsom

där väljaren i allmän röstlängd eller,den kommun är upptagen om
i särskild röstlängd, till Valnämnden i denväljaren är upptagen

särskilda röstlängden skall finnas tillgänglig. Förkommun där den att
rösträkning iskall ingå i den preliminära görspoströstema som

röstningen påvallokalen efter det avslutats poströstemaatt sorteras
sändsdistribueras till vallokalerna under valdagen. DeValdistrikt och

på efter-fall i två omgångar, ochi de flesta ut morgonen enen
middagen.

septembervalen åren 1982,väljare vidAndelen poströstatsom var
%. Inför valdagen den37,0 respektive 36,51985 och 1988 35,1,var

% väljarna denna möjlighet.september 1991 utnyttjade 37,015 av
jämfört med totala antaletProcenttalet antalet poströstandeavser

i riksdagsvalet.röstande
påutlandsmyndighet ellerväljare postkontor, hosAtt röstat

kap. §inte han i vallokalen valdagen, 12 5fartyg hindrar röstaratt
i vallokalen, kap.så fall gäller den lämnats 13vallagen. I röst som

påförtidsröstat eller§ vallagen. Väljare3 poströstatsomsom
ialltså möjlighet ändra sitt valvaldagen har ävenröstaattatt genom

sigMotsvarande gäller för den harvallokalen. använt avsom
eftersom dessafrån Tyskland och Schweizmöjligheten brevröstaatt

onsdagsräkningenValnämnden först vid den sk.behandlasröster av
valdagen.dvs. efter

dubbelrösta har, frånväljare har möjlighet ångerrösta ellerAtt att
skickassynpunkt, den konsekvensenvalteknisk poströstemaatt som

iräkning inte kan läggastill vallokalerna för preliminärut ner
inte kommerväljarenvalurnorna förrän med säkerhet attattvetman

för röstning. Underförst vallokaleni vallokalen, dvs. stängtsnärrösta
vallokalen det inteförhandsgranskas ivaldagen kan poströstema om

vallagen. Dennapågående röstningen där, 12 kap. 4 § 3denstör st.
väljaren hörvalförrättarna kontrollerargranskning innebär bl.a. attatt

finnsigenklistrade, det baratill valdistriktet, fönsterkuverten är attatt
Valröstberättigad i detoch väljarenValsedel i varje Vallcuvert äratten

kontrollmed bud skervalsedeln Om väljaren ävenröstatsom avser.
i föreskrivet skick.försändelsen ärattav

valförrät-innebärMöjligheten förhandsgranska poströstema attatt
kan läggasamtligade hunnit förhandsgranska poströster,tarna, om

så röstningeni valurnande preliminärt godkända rösterna snartner
valdagenförhandsgranskats underinteavslutats i vallokalen. Har de
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får denna granskning ske efter det röstningen avslutats. Först näratt -
samtliga i valet lagtsröster i valurnan får denna ochöppnasner
valkuverten och den preliminära rösträkningen inledas.tas ur

På initiativ från RSV redovisade vid valen år 1991 omkring 300
valdistrikt bl.a. vid vilken tidpunkt den preliminära rösträkningen
inleddes och avslutades. Omkring 60% valdistrikten hade inlett denav
preliminära rösträkningen kl. 20.30. I omkring 40%senast av
distrikten började räkna efter kl. 20.30.rösterna Med någotman
undantag hade alla distrikt ingick i undersökningen påbörjatsom
rösträkningen kl. 21.00.

Valdistrikten redovisade också den preliminära rösträkningennär
avslutades, eller resultatet i landstingsvaletnär rapporterades. Flertalet
distrikt, 51%,eller rapporterade detta resultat före kl. 23.00 medan

%25 distrikten redovisade detta resultat kl. 23.30 ellerav senare.

8.3 Tidigare reformförslag

Redan före vallagens ikraftträdande fanns möjlighet för väljare att
i vallokal han tidigarerösta även påröstat i val.sättannatom samma

Också då blev det den i vallokalen avgivna räknades.rösten som
Någon direkt motsvarighet till stadgandet i kap.12 5 § vallagen fanns
emellertid inte i tidigare valförfattningar. förslagetNär till vallag
behandlades i riksdagen uttalade departementschefen följande prop.
1972:105 105.s.

Den nuvarande lagstiftningen har principiella och taktiska skälav
den utgångspunkten vid dubbelröstning, bestar i väljareatt attsom

såväl i vallokalröstar ostanstalt, den i vallokalensom avgivna
tillerkärms företräde.rösten utgångstpunktbör enligt minenna

mening gälla också denordning öreslagna genomförs.om en som

års1965 valtekniska utredning hade tidigare, i sitt förslag till reform
poströstningsförfarandet, berört frågan dubbelröstning ochav om

uttalat bl.a. SOU 1967:27 129.s.

Den ornständigheten, väljaren inställer sig vid valförrättningenatt
visar det honom förtidsröstningenrund för åberopandeatt av som
hindret i siåälvaverket inte örele Det måste stötandeat. attanses

på ori tiga igrunder inär avgiven valsedel skullevägextraoren,
gälla, medan valförrättarna skulle den valsedel väljarenvägra motta
önskar avlämna enligt huvudregeln, viddvs. personlig inställelse
vid förrättningen.
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Översynbetänkandet vallagen 2 SOU 1980:45 redovisar 1978I av
intervjuundersökning väljareårs vallagskommitté 75en av som

ångerröstat.dubbelröstat, eller
åtta sig intede intervjuade detAv vetavar personer som uppgav

samtliga fallosäkra på de två gånger. ieller Detröstatvara om var
därförväljare i hög ålder. 34 fall hade de dubbelröstatfråga I attom

fel isig för eller fått reda på det blivit något hante-väljarna attoroat
Ändrad politisk inställning 24ringen deras poströst. uppgavs avav

övriga förekomskäl för de ångerröstat. Bland deväljare attsom
till ångerröstning. väljare ville kontrolleramycket varierande skäl En
till trodde sig kunnavalförrättama kände bestämmelsen. Enatt annan

vidare väljarebåda räknade. Det förekomfå rösterna att som
vallokalen för uppleva den särskildaockså röstade ipoströstat att

sällskap.stänmingen där eller för sinagöra vänneratt
tillfrågade väljarna skulle 58 stycken haAv de poströstat även om

Åtta väljarefunnits möjlighet ändra sig.det inte motsattatt var av
uppfattning.

sina överväganden anförde kommittén.I

kommittén genomfört angåendeundersökningar RSV ochDe som
litet antal väljaretyder det mycketdubbelröstningen är ettatt

tidigare hai vallokal efterutnyttjar möjligheten rösta attattsom
utlandsmyndighet. Flertalet depostkontor, fart ellerröstat avg

för sig sådana skäl fördubbe röstande välarna ade väl i och att
motivera dubbel-också i vallo de kan rättrösta attatt anses en

emellertid, framgåttflera de röstandeFörrösta. avsomav var
motiverade dennaredovisningen skälen sådana de knappastattovan,

rätt.
få undersökningsmaterialetAntalet dubbelröster har varit så att

detbedömning huruvidai övrigt inte grund för någonsäkrareger
till dubbelröstning. Vidaremotiverat behålla mö ighetenär att

i under-måste naturligtvis alla bedömningar med utgångspunkt
resultaten endastsökningsresultaten förses med det förbehållet att

Vid val kanförhållandena vid tvâ särskilda val.eglar ett annats
valkampanjens slutskede antaletsadana händelser inträffa under att

Tänkbart väldubbelröstande väljare blir mycket äravsevärt större.
å något sådantockså, inga erfarenheter hittills tyderäven attom

inte obetydligt tekniska fel underskulle inträffa, antalatt ett va
före valda Möjligheten iförtidsröstningen ptäcks att etten.u

fall låta de rabbade väljarna du belrösta då betydligtsådant är en
skulleform för rättelse det omval kanske eljestenklare än varasom

enda utvägen.
väljaren haSjälvfallet det också värdefullt för den enskildeär att

möjlighet i vallokalen han före valdagen blirrösta ävenatt om
medveten fel begåtts vid förhandsröstningen och hansattattom
valsedlar å grund därav kan komma kasseras.att

vissa all det också befogat den förhandsröstatI attsynes som es
möjlighet sitt ställningstagande i valloändra röstaatt attgenom a-
len. Man kan tänka sig oväntade händelser politiskatt storav
betydelse inträffar före valdagen, händelser typisktstrax settsom
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ägnade starkt påverka partisympatiema. Väljarenär att som
dessförinnan inte haft tanke byta parti och därför,atten som

egentligen förhindrade vallokalen,röstautan att poströstatattvara l
lång tid före valdagen skulle förmodligen finna det stötande deom
inte hade möjlighet ändra sig i vallokalen.röstaatt attgenom

Det har också, väl med visst fog, hävdats det lättareäratt att
skydda valhemligheten och kontrollera väljaren sin röstatt att avger

otillbörligt påverkan vid röstning i vallokal änutan av annan person
förhandsröstning.vid

förhållandetDet röstning enligt huvudre eln skall ske iatt
vallokalen på valdagen får ha min betydelse vadnumera anses re
gäller dubbelröstningen. praktiken stårI det den röstande fritt att
välja han vill lämna sin valsedel på postkontor eller i vallokal.om

Nackdelarna med dubbelröstnin i allt väsentligt valtek-ären av
nisk Det inte ovanligt förtidsröstande500 väljareär övernatur. me
i valdistrikt. Aven valförrättarna under ningenröstmottaett om
hunnit med preliminärt pricka samtliga förtidsröster ördröjsatt av
naturligtvis rösträkningen dessa inte kan läggas irösterattav ner

förränvalurnorna röstningen avslutats.
Vid bedömningen möjligheten till dubbelröstning skallav om

behållas vill kommittén till början deklarera det uppenbarligenatten
inte bör komma i fråga avsluta förtidsröstningen tidi änatt are nu
sker enbart för kunna ha förtidsrösterna avprickade röstläng-att l
derna innan röstnin i vallokalerna börjar. Någon i egentligen
mening definitiv förtidsröstning kan, med denna utgangspunkt, inte
införas. Aven det föreskrevs i vallagen väljare påröstatattom som
postanstalt, hos utlandsmyndighet eller pâ fartycginte fick irösta
vallokalen skulle han ha vissa möjligheter ubbelrösta. Dettaatt
eftersom förtidsrösterna, med nuvarande ordning, inte kan vara
avprickadei röstlän den röstningen i vallokalen börjar. Vidnär
vi tidpunkt da möjli heten dubbelrösta i sådantatten va en som
fal upphörde skulle bli eroende lfälligheter hur oströs-av som

distribuerades från valnänmder till valdistrikt och i vil taktterna en
valförrättarna harm pricka oströster.av

Ett alternativ förti sröstande väljare möjlighet ocksåär att attge
i vallokalen på valda fram till visst klockslag, kl.rösta ett t.ex.en

15.00. Dock blir det inte eller sådanmed bestämmelse frågaen
nålglondefinitiv för dubbelröstning. Aven valförrättar-gränsom om

då unnit pricka förtidsrösterde anlänt till vallokalen, såna av som
det betydande antal förtidsröster inte kommitär ännuett som

framtill vallokalerna eller huvud inte skickas tillöver taget utsom
valdistrikten, räknas valnärnnderna vid onsdagsräkningen.utan av

Möjligheten förhandsrösta står i praktiken föröppenatt numera
varje väljare. En allt andel väljarkåren, f.n. omkringstörre av

%, på25 postkontor. förtidsröstningDenna kan skeröstar under en
period drygt veckor före valdagen. måsteDet detre antas attav
omfattande möjligheterna förtidsrösta väsentligt bidrar till detatt
mycket höga valdeltagande här i landet. Enligt kommitténs mening
bör därför inte vägande skäl sådana ändringargörautan tun tman âegränsai valförfattningarna kan förutsättningarna för förtids-som
röstning. Ett upphävande till dubbelröstning skulle kunnarättenav
verka i den riktningen. Vidare måste beaktas förhandsröstningatt
kan ske under relativt lång period. Kommittén finner det därfören
också väsentligt väljare förtidsröstat inte frånutestängsatt som
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möjligheten i valhandlingen beakta sådana händelser på detatt
politiska fältet inträffar omedelbart före valdagen.som

fördelarDe skulle kunna vinnas med definitiv förtidsröstningsom
valteknisk Valförrättamas arbete skulle underlättas.är rent natur.av

Självfallet det angeläget så i möjligastesker mån. Sådanaär att
strävanden måste dock stå tillbaka för intresset välarnasattav

med deras olitiska ståndpunkt på valröster överensstämmer a en.
fårVidare definitiv örtidsröstning skulle kunna edaanta attman

till det preliminära valresultatet klart omkring timmeatt var en
tidigare f.n. Detta intresse kan naturligtvis mindreän än än
hänsynen till valförrättarnas arbetsförhållanden motivera en
övergång till definitiv förtidsröstning.

anförda skäl finner kommitténAv väljare påröstatatt post-som
kontor, hos utlandsmyndilgheteller fartyg bör ha kvar möjlig-
heten också val okal.röstaatt l

Möjligheten dubbelrösta har emellertid fört med sig tilltagandeatt
praktiska olägenheter för valförrättarna i takt med antaletatt

måsteökat. Det poströstningen kommer ökapoströster antas att att
ytterligare något. finns därför i och för sigDet starka skäl att

finnaförsöka någon underlätta valförrättarnas arbete medväg att
Kommittén har det ocksåskälet ingåendepoströsterna. övervägtav

möjligheten begränsa till dubbelröstning till vissrättenatt en
tidsperiod på valda en.

Om du belrösta skall viss tidupphöra valdagen börrätten att
vid val tidpunkt främst till väljarna rimligaattman av se ges

möjligheter dubbelrösta. Vidare önskvärtdet tiden såär sättsatt att
valförrättarna före vallokalernas stängning hinner prickaatt av

samtliga skickas till vallokalerna och lägga dempoströster utsom
Då igångi valurnorna. kan rösträkningen omedelbart eftersätta

vallokalernas stängnin Båda dessa intressen borde kunna till-
.godoses ubbelrösta hörde, kl. 15.00. Dettarätten att t.ex.om up

innebäraskulle väljare instä sig i vallokalen vidatt senastsom
detta klockslag för hade avlämna sin i valloka-rösta rätt röstatt att
len han dessförinnan på postkontor. Valförrät-även röstat t.ex.om

skulle alltså inleda den definitiva avprickningen poströstertarna av
i röstlängden så samtliga väljare tillanlänt vallokalensnart som

kl. hunnit15.00 sina framgått harSomröster.senast avge ovan
emellertid inte med denna lösnin generell frist förangettman en

dubbelröstning. Ibland skulle förti sröstande få lämna irösten en
vallokalen också efter kl. 15.00, nämligen valförrättarna inteom
hunnit pricka hans tidigare i röstlängden.röstav

Enligt kommitténs uppfattningkan ordning med tidsbegränsaden
dubbelröstning leda til praktiska svåri heter då valförrättarna skallduâbelrösta.vilka väljare har Vidare det fögaavgöra rätt ärattsom
tilltalande det blir helt beroende slumpmässi omstänatt av a
heter, tiden för utsändning till distrikten ochpoströstersom av va
tillströnmingen väljare i vallokalen, i vad mån väljare fårav en
dubbelrösta efter utgången den i valla angivna fristen. Avav en
dessa harskäl kommittén inte funnit ämpligt föreslåatt en
tidsmässig begränsning till dubbelröstning.rättenav
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8.4 Valmyndigheternas synpunkter

flera framställningarRSV har i till regeringen tagit fråganupp om
ängerröstningen. RSV har anfört bl.a. följande.

Ursprungligen gällde den föreskriften endast fickrösträtt utövasatt
personlig inställelse i vallokal. Regeln vallokalröstsenom om

öreträde framför på avgiven torde kunna härledassätt röstannat
från äldre lagstiftares farhågor för missbruk ochrösträttenav
svårigheter valhemli heten vid röstning på sätt.att garantera annat

fonnföreskrifter därför denna röstning.Stränga reglera Dettae
emellertid reformer förhar alltmer övergivits och olikasynsätt att

genomförts. Allaunderlätta röstning på har väljare harsättannat
i förväg. Vid förtidsröstning inte nåâonrätt rösta görsattnumera

i vallokalen.bedömning väljaren förhindradän rösta etattav om
kan därför i fråga inte förtidsröstning i ställetsättas ärom numera

undantag bör betraktas likvärdigt alternativ till vallokals-ett ettsom
röstning. skäl också kan bidragit till regelnEtt ha attsom om- behållits i förtid intedubbelröstning kan den harröstarattvara som
tillgång till umentationen i valrörelsens del. Möjlig-ar senare -samstämmigaheterna till dub elröstning enligt valnämndernasutgör för valförrättare och medföruppfattning betydande ägenheten 0

alltså förförsening sammanräkninåen.Skäl talar 12 5 §attav
de initivvallagen bör hävas förtidsröst betraktas somup oc

infinnerPraktiskt skulle innebära bl.a. följande. Om väljareetta
efter förtidsröst har i valurnansig i vallokalen det hansatt ts ner

förti däremotskall han pâ Omvägras rösta sröstenatt nytt.
i vallokalenbehandlas efter det väljare har sinutövat rösträttatt

skall förtidsrösten ogillas. Princi iella invändnin kan motar resas
förfarande enligt vilken möj igheten till rad röstning bliränett

Dubbelröstning före-beroende förtidsrösterna behandlas.närav
ochkommer emellertid endast i något hundratal fall varje val en

möjlighet till ändradväljare förtidsröstat skulle alltjämt ägasom
röstnin infinna sig i vallokalen på valda förmiddagattgenom

rin-innan örtidsrösterna normalt hunnit behandlas. Mot dessa
fördelar ederciIpiellainvändningar bör de administrativavägas som

preliminäraönskvärd förkortning tiden för den1 samman-en av
valförrättarna.räkningen och betydligt enklare rutin fören

utvärdering gjorts efter 1991 års val tillagthar i denRSV attsom
först efter kl.föreskriften får läggas i valurnanpoströsternaatt ner

innebär onödig sänkning nivån på20.00 på grund tidspressenav en av
i förfarandet. bakgrund den undersökningsäkerheten Mot somav

uppskattar hanteringengjorts i 15 kommuner RSV poströsternaatt av
rösträkningen och rapporteringenvallokalen försenar den preliminärai

med mellan 20-25preliminära resultatet från vallokalernadetav
minuter.

med utredningenvalförrättare har vid kontakterValnärrmder och
kap. § vallagenunderstrukit framställning 12 5starkt RSV:s attom
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i vallokal för deneller möjlighetenbör upphävas röstaatt att som
till viss del valdagen.åtminstone bör begränsasförtidsröstat av

Ångerröstning nordiska länderi övriga8.5

onsdagen före valet,förtidsröstningenFinland avslutas närmastI
föreFörhandsrösterna granskassöndag och måndag.ägersom rum

därefterfår interöstande prickas i röstlängden. Deoch devalet av
vallokal.irösta

ändåförhandsröstatliksom i Sverige, väljaregäller,I Norge att som
Efteri vallokalen gäller.lämnasi vallokalen. Denfår röströsta som

frågan dubbel-fullmaktskommittéstortingetsvalet 1977 tog upp om
betydandeskulle innebäramenade detröstning. Kommittén att en

blevförhandsröstenmed sammanräkningenförenkling arbetet omav
hänvisning främst tillemellertid underFörslaget avvisadesdefinitiv.

poströstning ochavslutaall skulle blii så tvungen attatt annanman
odelstingspropositionföre valetförhandsröstning redan några dagar

197879:33.nr
motsvarandelagändring år 1980fram tillDanmark hadeI man en

brevrösternaFinland. Förhandsrösternabestämmelser i varsom --
väljareöppnade ochröstlängden vallokalernaavprickade i när som

valglov-Indenrigsministerietsi vallokalen.fick intebrevröstat rösta
de1980:839i betänkandesudvalg föreslog ävenattett som

följande.i huvudsakfå i vallokal. Skälenskulleförtidsröstat rösta var
står ii vallokalinte fårväljare förhandsröstat röstaAtt som

personligen skallväljarenhuvudregelnöverensstämmelse med att
lagändringenifrågasättadensin i vallokalen. Genomavlämna röst

ändraönskemål kunnatillmötesgåockså kunnaskulle att enomman
ofta inte hardå väljarnatidpunkthar lämnats vidröst ensom
heller inte harkandidaterna ochanmäldadekännedom namnenom

Urvalgetnyregistrerade partier.tillhänsynmöjlighet att ta ev.
både ochske i Norgedubbelröstning kanockså tillhänvisade att

tagitsdubbelrösta har sedemeraför väljareMöjlighetenSverige. att
fåtal fall ochendast iutnyttjadeshänvisning till denunderbort ettatt
lagen valsvårigheter,administrativaledde till betydandedenatt omse

nuvarande reglernaaf 1987, § 67. De271till Folketinget, nr
1980 med denändringen årföreregler gälldedemotsvarar som

lämnarbrevröstlämnatskillnaden att en nyenperson somom en
gälla. Härigenomsistlämnatsskall den brevröstsåbrevröst som

brevrösttidigt avgivenångraväljare kunnaförskulle behovet att en
grad.väsentligvallokalen minska iiröstaattgenom
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överväganden förslag8.6 och

andelen poströstandeårs Vallagskommitté förutsade har1978Som
25%,andelen har denfortsatt öka. Sedan år dåväljare 1980,att var

riksdagsvalet år 1991 eller37% vidökat till omkring antalet väljareav
60% dessaVid röstade2.008.095 väljare. sistnämnda val änmer av

vecka röstade flestveckan före valdagen. Under dennaväljare under
tyngdpunkt på fredagentiden fredagen medväljare under onsdagen -

röstade.16,6% poströstande väljaredå totala antaletav
kommittén kalla möjlighetenterminologin föredrardet gällerNär att

förtidsröstat ångerröst-väljaren redani vallokalenrösta trots attatt
uppfattningendubbelröstning tillUttrycket kan leda änning. att mer

till grund för valresultatet.väljaren kommer liggafrånröst atten
ångerröstade i helaår 1985, 1988 respektive 1991Vid valen -

väljare.respektive 448landet 2 836, 1 905 1-
i Danmarkdefinitiv påpoströstningenOm sättgörs samma som
röstlängdenvaldagen måste markera iinnebära föreskulle det att man

Vallagskommittéskulle, 1978 årsförtidsröstat. Dettaväljarenatt som
måstepåleda till röstmottagningenkonstaterade, bl.a. postenatt

begränsning skulle,valdagen. sådantorsdagen före Enavslutas senast
föreså antal väljare dagarnabakgrund röstaratt ett stortmot av

valdeltagande. sådan begräns-till sänkt Enkunna ledavaldagen, ett
förinte bara riskendärför inte föreslå. Men detvill kommitténning är

bakom kommitténs uppfattning. Denliggervaldeltagandesänktett som
börinom kommittén detmedocksåhänger attatt man ansersamman

valdagen skall ligga till grundställningstagandeväljarnas somvara
principiella röstning påOckså skäl bör såledesför valresultatet. av

förhållandethuvudregel. Det det baraalltjämtvaldagen är ettattvara
enligt kommitténslederlitet antal väljare ångerröstarmycket som

detta skäl börendastmening alltså inte till förtidsröstningenatt av
definitiv.göras

bör i ställetmöjligheten ångerrösta skall begränsas göraOm att man
inne på,års också1978 Vallagskommittédet, är attgenomsom

visst klockslageftermöjligheten vallokalenbegränsa irösta ettatt
ilagtsföreslagit, efter deteller, RSV röstenatt ner urnan.som

utgår ifrån be-alternativ torde alternativetdessa detAv som en
klockslagvissteftergränsning möjligheten ångerrösta ettatt varaav

för väljaren detförutsägbarhetalternativ leder till närdet störstsom
möjlighet ångraharfrågan hur länge han överhuvudgäller atttaget

föredra.sådan lösning skulle därför i sigsig. En attvara
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8.6.1 Vad talar för förändringen

Vilka då de fördelar kanär uppnås begränsa möjlig-attsom genom
heterna ängerrösta till viss tidpunkt valdagen I Vallagsutred-att en
ningens delbetänkande VAL Organisation Teknik Ekonomi SOU
1992:108 redovisas de samlade kostnaderna för valen år 1991. De
uppgick till omkring 350 milj. kr. För kommunerna kostnaderna förär
valförrättarna den Denna kostnad detta år %25tyngsta posten. var av
den samlade kostnaden eller totalt omkring 90 milj. kr. betänkandetI
föreslås det under valen år 1994 genomförs viss försöksverksamhetatt
bl. det gäller röstmottagningnär och valdistriktsindelning. När deta.
gäller röstmottagningen föreslås försöksverksamhet innebär attsom

kan ha ambulerande röstmottagning i valdistrikt eller detett attman
inrättas flera vallokaler i distrikt. Bakom förslaget medsamma
försöksverksamhet ligger tanken ha flexiblareatt attman genom en
röstmottagning skulle kunna öka valdistriktens storlek i glesbygds-
distrikten. Genom öka valdistrikten storlek skulle kunna sänkaatt man

valförrättareantalet och därigenom sänka kommunernas kostnader för
valen försämra servicen för väljarna.utan att

När det gäller valdistriktens storlek har det frarnhållits denatt
nuvarande hanteringen förtidsrösterna starkt påverkar möjligheternaav

öka valdistriktens storlek, framför allt i I vissa valdi-tätorterna.att
Ävenstrikt i andelen förtidsröstertätorterna så hög 50 %.är som om

valförrättarna förhandsgranskar under valdagen, innanpoströsterna
vallokalen för röstning, destängs nuvarande bestämmelsernaär om
hur förtidsrösterna skall hanteras så betungande för valförrättarna att
det inte praktiskt genomförbartär öka valdistriktens storlekatt utan att
samtidigt öka antalet valförrättare i varje distrikt. Möjligheten att
sänka kostnaderna för valadministrationen öka valdistriktensattgenom
storlek skulle således utesluten inte reglerna för hanteringenvara om

ändras. fördelEnpoströsterna begränsning ångerröst-av som en av
ningen skulle föra med sig därigenom förbättrarär förutsätt-att man
ningarna för utveckling flexiblare och därmed kost-moten en mer
nadseffektiv valadministration. I detta sammanhang bör det påpekas att

ökning valdistriktens storlek i inte automatiskt innebärtätorternaen av
väljarna får längre avstånd till sin vallokal. I realitetenatt det oftaär

så det skolbyggnaderär används vallokaler och fleraatt attsom som
valdistrikt har sin vallokal i skolbyggnad.samma

Ett tillåter preliminärt godkänts läggssystem poströsterattsom som
i efter visst klockslag innan röstmottagningenettner urnan men

avslutats i vallokalen innebär den preliminära rösträkningen kanatt
börja så omedelbart efter det vallokalen förgott stängtsattsom
röstning. Denna tidsvinst uppskattades 1978 års Vallagskommittéav
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från omkring 300lämnadesomkring timme. De uppgiftertill en som
60% distriktenvalen år visarvaldistrikt under 1991 närmareatt av

halvtimme efter detpreliminära rösträkningen inominledde den atten
därför i flertalettordeavslutades. faktiska tidsvinstenröstningen Den

ibakgrund resultatetmindre timme. harfall RSVän mot avenvara
till 20-25 minuter.tidsvinstennämnda undersökningen uppskattatden

timme.valdistrikt torde dock tidsvinsten blivissaI änmer en
Även Vallagskommitté1978 årtidsvinsten inte såär stor somom

halvtimme innebär dennauppskattas tillendast kanutanantog enca
redovisa detvaldistriktens sida kanändå fråntidsvinst att man

fallet.vadvalresultetet tidigare på valkvällenpreliminära ärän som nu
valtekniskintresse Detkan inte enbart ärDetta natur.ettses som av

möjligtsåintresse medborgarnaallmänttvärt snartattstort somom av
förtroendeMedborgarnasdet preliminära valresultatet.delkan ta av

valadministratio-medvalförfarandet i hängerför närastort samman
detpreliminärt resultat. Vadsnabbt redovisaförmåga ettattnens

valorganisationenmedborgarna skall uppfattahandlar är att somom
uppfattas legitimt.valresultatet ocksåeffektiv och att som

så snabbtpreliminärt valresultatfå framIntresset ettatt somav
tillgodosesskulle naturligtvis kunnavalkvällenmöjligt under genom

valförrrättare i valdistrikten. Enöka antaletåläggskommunerna attatt
sig bakom.kommittén emellertid inte ställa Denlösning kansådan

för och därmedökade kostnader kommunernanämligen leda tillskulle
ökadeskullevaladministrationen. Däremothelaför utanman -

uppnå viss, mindre, tidsvinstkostnader kunna än attgenomen om-
ångerröstningen.begränsa

ångerröstning innebär,reglernanuvarande nämntsDe om som
röstningenfår läggas i först efterpoströstema attatt ner urnanovan,

tidspresssker under starkavslutats.i vallokalen Detta arbetsmoment
massmediernafrån bl.a.starkapå grund det intresse finns attsomav

möjligt. Som RSVtidigtpreliminära såfå fram det valresultatet som
valförfarandet. Vad detiför säkerhetenpåpekat innebär detta risken

riksdagsvaletförrisken valkuverthandlar är att ettt.ex. som avserom
upprätthållai för kommunalvalet. Intressetläggs attavurnan

tidspressen vid hante-minskai valförfarandetsäkerheten attgenom
också förstängning talarefter lokalensringen attpoströstemaav

ångerröstningen.begränsa
ivalen år 1991underundersökning genomfördesdenI som

uppdrag iframgår valförrättamas närmareomkring 300 valdistrikt att
det skall23.00. Omkl.distrikten avslutadeshälften än varasenareav

valförrättarnaarbetsuppgiftermöjligt lägga t.ex attatt somnya
införseller detfolkomröstningsamtidigresultateträkna ettomenav -

i deoch räknapersonröstning personrösterinslagutökat sorteraav -
därmed kommuner-ochantalet valförrättareolika valen, ökautan att
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kostnader, krävs det eller skaparsättatt ett annat utrymmenas man
Ävenuppgifterför bort något arbetsmoment.dessa att ta annatgenom

ångerröstningenbegränsning inte skulle innebära attom av manen
kan det möjligt inom för den organisation användsgöra att ramen som
f.n. täcka det merarbete det skulle innebära för valförrättarnaupp som

också skulle redovisa preliminärt resultat det gällerde närettom
personröstningen så skulle begränsning ångerröstningen i varten av
fall innebära åtminstone skapar visst förkunna att ett utrymmeman

arbetsuppgift för valförrättarna.denna nya

förändring8.6.2 Vad talar emot en

Vilka då nackdelarna med begränsa ångerröstningen Enär att
inskränkning ångerrösta till viss tidpunkt påmöjligheten att enav

innebär naturligtvis visst från huvudregelnvaldagen ett avsteg att
röstning prelimi-väljaren skall på valdagen och all ärrösta att annan

den väljare har förtidsröstat innebär det han, hanFörnär. att omsom
vill säker på kunna ångra sitt val, i princip måste detgöraattvara
före tid. Som 1978 års Vallagskommitté påpekat kan det bliutsatt
fråga slumpmässiga omständigheter väljaren skallavgörom som om

efter tidpunkt. sig bl.a. väljarefå ångerrösta denna Det rör om vars
förtidsröst finns i vallokalen inte har granskats där,ännumen som

också väljare förtidröster inte har distribuerats tillensmen vars
vallokalen. Beträffande dessa helt enkelt inte de harvet attman
förtidsröstad eftersom någon markering i röstlängden inte finns. I
praktiken skulle det därför bli möjligt för väljare i distriktett atten
ångerrösta vid tidpunkt denna möjlighet beskurits församma som en

väljare. iEtt alternativ förts fram röstmottagningenär attannan som
vallokalen avbryts och i förrättningen och underatt tarman en paus
denna behandlar samtliga Konsekvensen detta blirpoströster.paus av
emellertid avskär samtliga väljare från under vissröstaatt attman en
tid valdagen. förunder Hur lång tid behövs valförrättarnaattsom
skall kunna behandla beror dessutom bl.a. valdistrik-poströsterna

storlek och antalet lång tid enskildaHur denpoströster.tets som
vallokalen behöver därför variera. Samtidigtstängd kommer attvara
blir det med sådan vissakonstruktion ändå möjligt för väljare atten
ångerrösta i vallokalen efter det den åter nämligenöppnats,att om
väljarens inte finns med bland de till valloka-röst röster sänts utsom
len.
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förslagochKommitténs slutsatser8.6.3

väljareÄven antaletlågadetintekommittén somattanserom
möjlighetenbortdefinitivt attleda tillsig böri tarångerröstar att man

iocksådetfrånhelt bortsenaturligtvis inte attkanångerrösta man
antallitetmycketsigtorde komma röra ettfortsättningen att om

Danmarkigjorde närerfarenhetockså denDetta manväljare. är man
DanmarkiförtidsrösterAndelen1980-talet.underångerröstningtillät

landet.här imycket lägre ändock avsevärtär
möjlighetertillfredsställandefårvill ångerröstaväljareOm somen

nackdelardeuppfattning,kommitténenligtkommer, somdetgöraatt
främstinnebäraskulleångerröstningen attbegränsning avvaraaven

huranledningsammanhangi detta attfinnsDetpraktisk mansenatur.
begränsai vallagenfinnsmöjlighet attdentillämparidag som

RSVfårvallagen§Enligt kap. lvallokal. 9vissiöppethållandet en
förskallvaldistrikt öppenvisstivallokalenbestämma ett varaatt

08.00mellan kldvs.föreskrivna,dentidunder kortare änröstning
möjlighetertillfredsställande rösta.får attändåvälj20.00,och arnaom

flertaletiharöppethållandebegränsatbeslutarfall RSV mandeI om
väl-17.00. Omtill kl.hållasskall öppenvallokalenfall bestämt att

får han,17.00avskärs kl. motångerröstamöjlighetjarnas att
möjlighetertillfredsställandehaändåpraxis,dennabakgrund ansesav

tvåivallokalernatillflesta falli desänds utPoströsternarösta.att
be-Omeftermiddagen.ochomgångar, manenmorgonenen

förförutsättningarså finns det att17.00kl.tilltidpunktenstämmer
för-undervallokalernatillkommitde poströstergranskningen somav

imarkeringfinnsdåoch detgenomförashinner attmiddagen en
markeringfinnsdeteller rättareväljaren poströstatröstlängden enatt

Eftenniddags-godkänts.preliminärtinkomna poströstendenatt
fårelativt poströs-oftainnehållersådan,finnsdetsändningen, enom
fall finnasde flestadet itordebeträffande dessa rösteroch äventer

17.00.kl.granskadepreliminärtde kanförförutsättningar att vara
såbör konstruerasångerröstamöjligheternabegränsningEn attav

sinhan lämnardetfåskallångerrösta göravillväljareden omatt som
allagranskat ihunnitinte allaOm poströsterkl. 17.00.röst senast

ångerröstamöjlighetenfaktiskakan den attdenna tidvidvallokaler
kommitténsEnligtvaldistrikt.mellan olikanågotvarierakomma att

valförfarandetförtroende förallmänhetensskulle intebedömning
väsentligtdetväljarenenskilde ärdenFörgrund detta.pâminska av

imöjlighet röstatillfredsställande atthonellerhan garanterasatt -
allmänhetenssig. Förångrathon harellerhanvallokalen om

viktigtalltframfördet här atttordevalförfarandetförförtroende vara
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kan skapa garantier för inteman än frånatt röst varje väljaremer en
kommer ligga till förgrund valresultatet.att

Vid den preliminära granskningen poströsterna görs marke-av en
ring i röstlängden preliminärtrösten haratt godkänts. Av röstlängden
framgår sedan väljaren preliminärtatt har röstat. Om det finns en
sådan markering för väljare vill lämna sin efterröst kl. 17.00en som
så skall väljarens i vallokalenröst inte Om väljaren infinnertas emot.
sig i vallokalen och ochröstar det vid granskningen senare av

visarpoströsterna sig väljaren såatt skallpoströstat poströsten
underkännas och alltså inte läggas i Den kommerrösten dåner urnan.
inte ligga till grund för valresultatet.att En utveckling nuvarandeav
rutiner kan tillräckliga garantier så väljaren inte fårge att änmer en

godkänd.röst
Sammanfattningsvis kommittén intresset vidgaattanser attav

förutsättningarna för flexiblare och kostnadseffektiv valadmini-en mer
stration starkt talar för begränsar möjlighetenatt ångerrösta detatt
sätt redogjorts för Principiellt kommer dåsom röstning påovan.
valdagen alltjämt den formella huvudregeln varför väljarnas åsiktvara
på valdagen alltjämt kommer ligga till grund för valresultatet.att Till
detta kommer sådan begränsningatt kan uppnå detman genom en att
preliminära valresultatet kan fram något tidigaretas valkvällen och

valförfarandet blir säkrareatt samtidigt ökarutan kostnadernaatt man
för valet. Kommittén föreslår därför sådan begränsning införs.att en
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röstmottagningsställenSärskilda9

Sammanfattning9.1

inklusivepoströstningen,förmyndighetsansvaretcentralaDet
tillfälligaröstning påochinstitutionsröstningenför post-ansvaret

bolagiseringsamband med Postenshar ivaldagen,kontor
kunnaskallföreslår RSVKommitténtill RSV.förts attöver

vårdinrättningarpåröstmottagning skerdenbestämma att som
kunnaskallföre valdagensöndageninstitutioner,andraeller

någonocksåABinte bara Posten t.exanordnas utan amianavav
gäller dennärdetföreslåsMotsvarandevalnärrmd.kommunens
lokalpå valdagen. Denanordnaskanröstmottagning somsom

röstmottagningsställe.särskiltskall kallasröstningenförinrättas

Bakgrund9.2

kommunal-vid 1942 årspoströstning ägdegångenFörsta rum varsom
för-särskilda skälendast denbörjan fickTillval. varavsomen

Möjligheternapåvallokalen,i atthindrad rösta posten.röstaatt
lagenförutsätts iFormelltval.inför 1970 årsvidgades attpoströsta

ihanvallokal däri den ärpå valdagenskall upptagenväljare rösta
ivaldagenförhindradsig röstahan timerröstlängd. Om attvara

frittväljarepraktiken kanpå Ifår hanvallokalsin rösta posten. en
vallokal.eller ipostkontorsin påvillhan röstavgöra avgeom

påförtidsröstninggenomfördesvalen år 1991och underInför
kap. §Enligt 10 1postkontor.eller tillfälligapå permanentaposten
riksdag,val tillordinarievidlydelse skulledå gällandei dessvallagen

varje postkontorröstning skekommunfullmäktigeochlandsting
och medtillvaldagenföretjugofjärde dagendenoch medfrån
från ochskepostkontorröstning påskulleandra valVidvaldagen.

På förslagmed valdagen.till ochtionde dagen postenmed den av
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kunde RSV bestämma röstmottagning inte skulle skeatt vid vissa
postkontor.

Röstning på postkontor skulle ske under den tid då postkontoret var
för allmänheten.öppet På förslag kunde RSV begränsa denpostenav

tid då röstning skall kunna ske på visst postkontor. Under tiden före
valdagen skulle röstning alltid kunna ske under minst timma varjeen
dag under normalt öppethållande.

Förtidsröstning Posten kunde också ske på tillfälligagenom
postkontor. Sådana postkontor kunde, efter samråd med Valnänmden
och med Vårdinrättningen, inrättas sjukhus, ålderdomshem,
kriminalvårdsanstalt eller liknande inrättning. Tillfälliga postkontor för
röstmottagning ñck inrättas tidigast sju dagar före valdagen. I regel
inrättades tillfälliga postkontor för röstmottagning på denna typ av
institutioner söndagen före valdagen. Liksom det gälldenär röstning
på ordinarie postkontor det Posten ansvarade förvar som ensam
röstningens genomförande. Posten kunde dock begära Valnämndenatt
utsåg visst Ävenantal biträdaett att röstmottagare.postenspersoner
i de fall Valnämnden utsåg sådana biträden det Postenvar som
ansvarade för röstmottagningen.

Röstning på ägde inte bara före valdagen.posten På valdagenrum
skulle postkontor föröppet röstmottagning minst timme förevara en
kl. 11 och minst timme efter kl. 15. Det vanliga deen attvar
postkontor har röstmottagning valdagen höll kl 10-11öppetsom
och 15-16.

Efter samråd med Valnämnden kunde Posten inrätta tillfälliga
postkontor för röstmottagning på valdagen. Det då inte frågavar om
röstmottagning på institutioner nämnts framför alltutansom ovan
röstmottagning i glesbygdsomrâden. Ett sådant postkontor kunde
inrättas Valdistrikt dragits int.ex. så Väljarna fårett längre tillom att
sin Vallokal. I sådant fall kundeett inrättanya att ettman genom
tillfälligt postkontor minska risken för Valdeltagandet sjunker.att

Vid Val till landsting eller kommunfullmäktige inte omfattadesom
hela landet fick RSV bestämma röstmottagning på inteatt posten
skulle anordnas valdagen.

Vid de kyrkliga Valen anordnades ingen poströstning på valdagen
och inte heller på fredagen och lördagen i Veckan förenärmast
valdagen. I övrigt genomfördes poströstningen i princip sättsamma

under septembervalen bortsett från det inte anordnades någonsom att
institutionsröstning.

Röstning på postkontor skulle till följandeett Väljarensätt.
visar sitt röstkort för den till Enröstmottagare.upp utsettsperson som
väljare inte kändär skallröstmottagaren legitimera sig. Kansom av
han inte det får han inte Närrösta. kontrolleratröstmottagaren
väljarens identitet får väljaren Valkuvert för Varje Val hanett är
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röstberättigad Han uppsöker valskänn och lägger indärefter en en
för däreftervalsedel varje val i valkuvert. lämnar valkuvertHanett

och röstkort till röstmottagaren.
skulle väljaren bara ställt i ordningkontrolleraRöstmottagaren att

valkuvert för varje inte för obehörigval och kuvertet utsattsett att
väljarens därefter läggamärkning. I skallnärvaro röstmottagaren ner

i fönsterkuvert ochvalkuverten tillsammans med väljarens röstkort ett
igen fönsterkuvertet.klistra

också budrösta sinVäljare röstade på kundeposten genomsom
lantbrevbårare fickmake eller bud. Om väljaren betjänadesannat av

röstning skedde vid detlämna sin budröst till lantbrevbärarenhan om
knuten. Lantbrevbäraren,postkontor till vilket lantbrevbäraren var

ñck intyga han tagitinte vittne, skulle på ytterkuvertet attvarasom
väljaren. lämna budrösten ochförsändelsen Han skulle sedanemot av

till postkontoret.väljarens röstkort röstmottagaren
lämnat budrösten skulleI dennärvaro röstmottagarenav som

försändelsen i föreskrivet skick och därefter läggakontrollera äratt
den fönsterkuvert tillsammans med väljarens röstkort.i ett

fönsterkuvert till valnänmden i den kommunsänderPosten mottagna
väljarendär i allmän röstlängd eller,väljaren upptagenvar om var

röstlängd, till Valnämnden i den kommun där deni särskildupptagen
skall finnas tillgänglig.särskilda röstlängden

på postkontor, hos utlandsmyndighetväljare ellerAtt röstaten
han också röstade valdagen.fartyg hindrade inte i vallokalen Iatt

lämnats i vallokalen. Väljare förtids-så fall gällde den röst som som
valdageneller på har alltså möjlighet ändraröstat poströstat attsom

i vallokalen.sitt val Se avsnittävenröstaattgenom

Poströstningens9.2.1 omfattning

poströstande till 1988 ökade från 1,2Antalet under perioden år 1976
omkring årenmilj. till 2 milj. Vid septembervalen 1982, 1985 och

%.1988 andelen väljare 37,0 respektive 36,535,1,poströstatvar som
Inför och under valdagen utnyttjade %den 1991 36,815 september

väljarna denna möjlighet. antalet poströstandeProcenttaletav avser
jämfört med riksdagsvalet. Flertalet, ellertotala antalet röstande i

60%,drygt dem före valdagenröstade under veckanpoströstatav som
och på valdagen.

Under 1985, 1988 och års uppgick antalet till1991 val poströster
2 077 905, 1 986 242 respektive 312 stycken. Dessa år2 049 var
antalet röstande i riksdagsvalet 242, 5 441 050 respektive5 615

562 920.5
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Institutionsröstningen genomförs, uteslutandenämntssom ovan,
föreunder söndagen valdagen. Antalet tillfälliga postkontor som

vilkainrättats och vid institutioner röstmottagning anordnatstyper av
vid de valen framgår tabtre senaste av

Tabell 1

vårdinrättningTyp 1985 1988 1991av

Sjukvårdsinrättningar 662 716 705
Ålderdomshem, servicehus 1152 1170 150l
Kriminalvårdsanstalter, häkten 93 105 102
Hem för vård eller boende 36 38 44
Andra vårdinrättningar 4 4 4

institutionerAntal 1947 2033 2005

Antalet väljare röstade vid dessa vårdinrättningar framgår tabsom av
2.

2Tabell

Antal röstande 1985 1988 1991

Sjukvårdsinrättningar 17 377 13 876 13 462
Ålderdomshem och servicehus 29 910 26 072 25 075
Kriminalvârdsanstalter och
häkten 090 9561 903
Hem för vård eller boende 650 437 380
Andra vårdinrättningar 37 36 20

Totalt antal röstande 49 064 41 377 39 840

På valdagen år 1991 inrättades också särskilda35 postkontor. Vid
dessa röstade totalt 377l väljare.
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9.2.2 Kostnaderna för röstning posten

poströstningen fick RSV. Vid depostverket ersättningFör senasteav
följande.valen har dessa kostnader fördelat sig enligt

1988 1991

Information och utbildning 15.150.00012. 190.000
Administration 7.665.000 10.620.000

7.765.000Sakkostnader 5.410.000
32. 150.000Röstmottagning 22 520.000

.
valnämnderna 38.545.000Expediering till 27.620.000

1.510.000 1.820.000Kyrkovalet
5.000Omval -

76920000 106.110.000Summa

samband med poströstningen tillkom för valenersättningen iUtöver
omkringför distribution röstkort med 15år 1991 portokostnader av

milj. kr.
röstning på institutioner söndagen före valdagenKostnaden för

1991 års val till respektive 5,8 milj. kr.uppgick vid 1988 och 4,2 ca
poströstning valdagen uppgick år till 5,7Kostnaden för samma
milj. kr.respektive 8ca

9.2.3 Bolagiseringen Postenav

beslut riksdagen december 1993 bemyndigadesGenom den 17ett av
statligt helägt aktiebolag,regeringen ombilda Postverket tillatt ett

Ombildandet 1994 prop.1993AB. skall ske denPosten 1 marsper
Postlag och verksamhetsform för postverket,94:38 förändraden

propositionen 102m.m.. I uttalar regeringen s.
myndiVid bolagisering det centrala hetsan-Postverket bören av

myndigför poströstningen någon Detövertassvaret et.annanav
påfår ändamålsenligt denna gift Riks-läggamest attanses

skatteverket, enli 1985:9 centralförordningent omsom
valmyndighet såväl enligt kap. 2 §valmyndighet 1är centra

kyrkofullmäktigva1,m.m.vallagen enligt 2 § lagensom om
valmyndighetHärigenom kommer Riksskatteverket centralatt vara

för alla former röstning. ändring dligt klargörEn otvetsomav
detta förs lämpligen in i 10 kap. vallagen i § lagen1 § samt om
kyrkofullmäkt1gval,m.m.

Poströstning vid på dekommer val postkontornästa ägaatt rum
disponeras anledning ändra påPosten AB. Det finns inte attsom av
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den nuvarande principen det gäller utseendenär röstmottagare.av
Efter Postverkets bola isering bör denna uppgift således skötas av
Posten AB eller det otterbolag till Posten AB kommer attsom

postkontorsverksamheten. En ändring med denna innebördrymma
bör genomföras redan med hänsyn till det förestående riksdags-nu
valet 1994.

Med anledning den bl.a. frågoröversyn rör poströst-av av som
ning, institutionsröstning för närvarande görsm.m. som av
Vallagsutredningen, finns det inte anledning införaattnu en
bestämmelse möjlighet till röstning något ostbe-annatom genom
fordningsföretag Posten AB. frå kan inte sin ösningDennaän a
förrän tidigast efter 1994 års val. Vid 199 års riksdagsval föreslås
nämligen i 199394:21 viss försöksverksamhet skallattprop.
genomföras angående bl.a. institutionsröstningen, ambulerande
röstmottagning och inrättande flera röstmottagningsställen i ettav
och valdistrikt.samma

Enligt ka 6ll § regeringsformen måste överlämnande tillett.bolag örvaltningsuppgift innebär myndighetsutövningett av en som
ske med stöd lag. I enlighet anförda föreslårmed det regeringenav

det i vallagen, lagen kyrkofullmäktigval,m.m., folkom-ochatt om
röstningslagen förs in bestämmelser poströstnin får ske påattom

postkontorPosten AB:s och olaget.röstmottagareatt utses av

kap § vallagen fick10 1 i SFS 1993:1689 följande lydelse.
val förrättas,När skall bestämmer valmyndighetencentrala efter

samråd med AktiebolagPosten vilka ostkontor röstning skallvidgenomföras. Vid val till riksdagen och sådana val till kommun-
eller landstingsfullmäktige omfattar hela riket skall röstningsom
alltid kunna på minst postkontor i varje kommun.äga ettrum

På de ostkontor där röstning genomförs skall vid ordinarieman
val till riksdagen och ival hela riket till kommun- och landstings-
fullmäktige kunna från och med den tjugofjärde dagen förerösta
valdagen till och med valdagen. Vid val påandra skall dessaman
postkontor kunna från och med den tionde föredagenrösta
valdagen till och med valdagen.

Bestämmelsens konstruktion vad gäller utlands-motsvarar som
röstningen; bestämmer vidRSV vilka postkontor röstning skallsom
genomföras. I 10 kap. 2 § har andra stycket tagits bort. hadeDetta
tidigare följande lydelse.

Finns det särskilda skäl, får valmyndigheten på förslagcentrala av
postverket bestämma röstmottagning skall anordnas endast påatt
vissa postkontor. Vid val till riksdagen och vid sådana val av
landstingsledamöter eller kommunfullmäktige omfattar helasom
riket skall röstning dock alltid kunna på minstäga post-ettrum

ikontor varje kommun.

Utgångspunkten således skall bestämma vid vilkaRSVär att post-
kontor röstning skall begränsningengenomföras. Den enda är attsom
det vid val till riksdagen val till landstings- ochoch vid ordinarie
kommunfullmäktige måste det finnas minst postkontor för röstningett
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kunnaröstmottagning skallförTillfälliga postkontorkommun.varjei
institutionsröstningengällerdettidigare, bådeprecis närinrättas som

Beslut dettavaldagen.underinrättastillfälligt postkontoroch omsom
gällerdetNärAB.samråd med PostenefterRSVskall fattas av

skallså Postenpostkontorvid dennaröstningenförtidpunkten typ av
gälleroch detValnämnden närmedsamrådefterdettabestämmaAB

vårdanstaltensellervårdinrättningensmedinstitutionsröstningen,
gällerdetsamrådmotsvarande närskall haABledning. Posten

medöverenstämrnelseIinstitution.pågenomföranderöstningens en
genomförasinteinstitutionsröstningenfårtidigaregälltvad som

valdagen.föresju dagartidigare än

överväganden förslagoch9.3

framför alltkaninstitutionerpåMöjligheten enrösta somsesatt
vidväljare röstarAntaletberörs.väljaredeservice somsom

Vid000.omkring 40varitvalenvid deharinstitutionsröstning senaste
institutioner.vid olika84039röstade typerårs val1991 avpersoner

ålder-sjukvårdsinrättningar,vidröstadedessa500Omkring 38 av
servicehus.ochdomshem

vissa kommunerförsök därgenomförasskall detår 1994Vid valen
dennatillBakgrundeninstitutionsröstningen.förskall ansvara

finnsansåg detVallagsutredningen attförsöksverksamhet är att
överförasbörinstitutionsröstningeninteifrågasättaanledning att om

föregåsbordefalldetta i såansågtill kommunerna, att av enmen
uttalar199394:21propositionregeringensförsöksverksamhet. Isådan

regeringen.
irollbli PostenskanförslaPostlagsutredningens attResultatet av

renodlatråblikanvalsammanhang Det ettomprövas. meroma
kommanderipaöreleverantörsförhållande. Utan ettbeställar att- örsöksvisskälfrå finns detande iställningsta att prova enan

mellanväljadå kanochbeställarrollenmodell där intarommunen
tjänstenköpaeller t.ex.uppgiften regiiutföra annanavatt egen

Posten.

grund PostenspåbeslutatsvallagenändringdenGenom avsomav
förtids-förocksåvalmyndighetcentralblivitbolagisering har RSV

Medhos Posten.helttidigarelåglandet.inom Dettaröstningen ansvar
det inteframstårinstitutionsröstningenansvarig förcentraltRSV som

enbarttillhänvisadskallmyndigheten attnaturligt att varasom
denröstmottagning ängällerdetABanvända sig Posten när annanav

lokaler.ordinariei AB:ssker Postensom
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Genom skilja den särskilda röstmottagningenatt från Posten AB kan
fåRSV möjlighet fritt bestämma skall utföraatt röstmottag-vem som

ningen på viss institution. Inledningsvis kan det framståen som
naturligt denna uppgift lämnas till Posten AB;att Posten har under
lång tid anmärkning skött denna uppgift. Men detutan kan i vissa fall
framstå ändamålsenligt kommunen detta Kommu-attsom tar ansvar.

skulle kunna samordna denna röstningt.ex. med röstningennen
valdagen.

Motsvarande kan föras det gällernär röstmottagnings-resonemang
ställen på valdagen. Också det gäller dennanär röstmottagningtyp av
bör RSV ha friare händer bestämma skall genomföraatt den.vem som

Vid röstmottagning på institutioner inrättas i praktiken särskilden
lokal för röstmottagning. Om den aktuella lokalen inrättas särskilt för

fungera röstmottagningslokal, bör den ocksåatt kallas för särskiltsom
röstmottagningsställe.

När det gäller frågan vid vilka vårdinrättningar röstning skallsom
genomföras bör detta bestämmas RSV efter samråd med valnämn-av
den och vårdinrättningen och den centrala förvaltning under vilken den

Valnämnden bör i sin samråda med socialförvaltningensorterar. tur
i kommunen. frågaI tidpunkten för röstmottagningen bör samrådom
ske vårdinrättningen.med

När det gäller det skall inrättas särskilt röstmottagningsställeettvar
på valdagen bör inte bara Valnämnden också länsstyrelsen höras.utan

RSV bör ha möjlighet delegera beslutet inrätta särskildatt attom
röstmottagning någon Vad ligger till handsnärmast ärannan. som

delegera denna uppgift till länsstyrelsenatt eller Valnämnden men
också till Posten AB. Om RSV inte delegerar beslutanderätten utan
själv bestämmer särskild röstmottagning skall anordnasatt så bör RSV
kunna uppdra kommunen eller någon röstmottaga-att utseannan
re.

Om skulleRSV delegera denna uppgift så skall de kostnader som
uppkommer fortfarande belasta anslaget för allmänna val. Utgångs-
punkten RSV skallär lämna uppdragetatt anordna röstmottagningatt

den kan det kostnadseffektivt.göra En kommunmestsom som
anordnar särskild röstmottagning skall emellertid inte belastas någraav
merkostnader.

Själva röstmottagningen bör genomföras motsvarande sätt som
f.n. De interöster hör till kommunen skall överlämnas tillsom posten
för sändas till respektive valnärrmd.att De röster avgivits vidsom
institutionsröstningen och hör till kommunen skall förvaras på ett
säkert De skallsätt. och därefter distribueras tillsorteras respektive
valdistrikt för där ingå i den preliminäraatt rösträkningen på
valdagen.
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Överklagande val10 av

Sammanfattning10.1

valbesvär,redogörelse för reglernaavsnitt lämnasdettaI omen
överklagas. Särskiltvalenutgången de allmännahurdvs. av

överklagandeskrivelse medsituationenbehandlas ettatt gesen
Kommittén föreslårfastställd.valutgängen formelltin innan är

möjligt förskallskillnad från i dag,det, till prövaattatt vara
föreslåröverklagande. Vidareskrivelser medingivnatidigt

vissa beslutunderrättaspartier skallkommittén att somom
under valperioden.efterträdare ochgäller utseende ersättareav

regler10.2 Gällande

fârtill riksdagenbl.a. valkap. 11 §regeringsformen 3I attanges
valprövningsnämnd. kap.utsedd I 15riksdagenhosöverklagas aven

den centrala valmyn-fastslås varigenom§ vallagen också beslut4 att
val ellerfastställt utgångenRSV, eller länsstyrelsen hardigheten, av

fâr överklagas hosför ellerförrättning efterträdare ersättareatt utse
Valprövningsnämnden.

ledamöter. Dessordförande ochbestårValprövningsnänmden sexav
förvaltningsmyndighetfår inte överklagas. Närrmdenbeslut är aven

det regeringsrättendornstolsliknande karaktär. Före 1975 somvar
Valprövningsnänm-tillval. skälenprövade överklagande Ett attav av

ansågsuppgift detför handha bl.a dennaden inrättades attatt var
handläggning vadsmidigarefriare prövning och änönskvärt med en

domstolsförfarande.förske inomkan ettsom ramen
dock har regleratsförvaltningsbesvär,Valbesvär är typ somen av

jämföra medtill handsdet liggerpå sådant närasätt attett att
rättsbesvär vilketbetecknasSåledes kan dekommunalbesvär. som

dess lämplighet, kanoch inteendast beslutets laglighet,innebär att
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Vidareprövas. prövningenär valbesvär till sin kassatorisk,artav
vilket innebär nämnden normalt inte det överklagadeatt ersätter
beslutet med Skulle nämnden finna det har förekommitett eget. att
något sådant fel inämns 14 kap. § vallagen7 i samband medsom
valet och felet dessutom kan ha inverkat på valutgången, skallantas
nämnden upphäva valet i den omfattning behövs förordnaochsom om
omval i valkrets. Kan rättelse åstadkommas förnyadgenom samman-
räkning eller någon sådan mindre ingripande åtgärd skallannan
nämnden i stället uppdra beslutsmyndigheten förordna sådanatt om
rättelse. Valprövningsnämnden kan förordna omval också i vissaom
andra situationer, det saknas anledning in på inärmareattsom
detta sammanhang. Liksom vid kommunalbesvär besvärsrättenär är
vidsträckt. Varje röstberättigad vid det aktuella valetperson som var
har överklaga, liksomrätt den enligt beslut länsstyrelsenatt som av

anmärkningöver röstlängden utesluten från Ett partirösträtt.mot var
deltagit i valet får också överklaga.som

överklagandeEtt måste i tid förgöras kunnarätt prövas.att
Bestämmelser överklagandetider finns i 15 kap. 4 § vallagen. Därom

skrivelsen med överklagandet skall beslutsmyndigheten,attanges vara
dvs. RSV vid riksdagsval och länsstyrelsen vid övriga val, tillhanda
inom tio dagar efter det val eller förrättning för utseendeatt av

avslutades. Riksdagsvaletersättare avslutat RSV kungörär attgenom
valresultatet i Post- och Inrikes Tidningar. De kommunala valen och
kyrkovalen avslutas resultatet kungörs upplåsningattgenom genom av
protokollet förrättningen.över Det Valprövningsnämndenär som

överklagande haravgör kommit in i tid eller Skullerättettom
överklagandet ha kommit in för avvisas det och någon prövningsent
i sak sker alltså inte. Från denna regel gäller undantag. Skulleett
skrivelsen med överklagandet ha in i tid direkt till nämndenrättgetts
avvisas klagandens talan inte skrivelsenäven därefter anländer förom

till beslutsmyndigheten. Avgörande alltså beslutsmyndig-sent är när
heten alternativt nämnden överklagandet. På motsvarandetar emot sätt
kan besvärsskrivelse komma inför tidigt. Det nämligen inte heltären
ovanligt det begåtts elleratt fel iatt etten person annatsom anser
samband med valet in överklagandeskrift efter valdagenger en men
innan något formellt beslut rörande valutgången har fattats. Kommer
skriften in till beslutsmyndigheten eller Valprövningsnämnden före det

beslutet meddelats inte överklagandet.prövas Situationenatt inteär
reglerad i lag enligt fast praxis i Valprövningsnämnden lämnasmen
det åtgärd. Det brukar motiveras med överklagandet inteutan kanatt
uppfattas besvär något beslut varigenomöver valutgångensom
fastställts. Om klaganden vill ha saken prövad måste han eller hon på

in skriften med överklagandet sedan beslutetnytt väl har fattats.ge
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överklagandenför tidiga10.2.1 Närmare om

överklaganden harför tidigabeskrivna situation medDen upp-
Motionärerna199192K712.i motionenmärksammats attanser

möjligtdet blirbör ändras såi vallagenreglerna att taatt upp
199293:KU6,betänkandei sitttill prövning. KU harbesvären utan

föremål för utredning iblirsakenställning i sak föreslagit atttaatt
vikt regleringendock detkommittén. Utskottet framhöll är attatt av

avviker från vadintei principöverklagande i vallagenrörande som
följde utskottetRiksdagenhögsta rättsinstanserna.gäller för de

för tidigaproblematiken kringbild199293:32. Förrskr. att ge en av
till Valpröv-överklagatsnågra fallåterges nedanöverklaganden som

ningsnänmden.

43-19911991-12-18 DnrbeslutValprövningsnämndens

riksdagsvalet den 24kungjorde utgångenRiksskatteverket septem-av
kungjorde utgångenläni NorrbottensLänsstyrelsen1991.ber av

utgången1991 ochoktoberlän den 10landstingsvalet i Norrbottens
oktober 1991den 3kommunfullmäktigevalet i Piteå kommunav

september 1991den 17in till länsstyrelsenskrivelse komI somen
september 1991.valförrättningen den 15överklagatLöfstedthar Hans

novembervalprövningsnämnden den 12tillinkomLöfstedts skrivelse
1991.

följande.beslutarValprövningsnämnden

centrala valmyndig-får beslut varigenomvallagen§Enligt 15 kap. 4
fastställtlänsstyrelsenellerriksskatteverket,varmed förståsheten,

Talan vadvalprövningsnämnden.utgången val överklagas hos motav
angivenalltså föras imåstevid valförrättningenförekommitsom

bestämrnel-enligtskallSkrivelsen med överklagandetordning. samma
efter det valetdagar10myndigheten till handa inom attse vara

vallagen skeroch 2012vilket enligt reglerna i 14 kap.avslutades,
in tillkommitskrivelse harvalutgången kungörs. Löfstedtsnär

hade fattats. Valpröv-beslutöverklagbartlänsstyrelsen innan något
såsomskrivelseLöfstedtsdärför behandlaningsnämnden kan inte

fastställts.valutgångenbeslut varigenomöverklagande av
åtgärd.skrivelsenlämnarValprövningsnärrmden utan
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2. VPN 1985:27

I den 12 september dagtecknad och den 13 september 1985en till
valprövningsnämnden inkommen skrivelse hemställde Nina-Harriet
Johansson valet skulle flyttas fram. Om såatt inte skedde sade hon
sig förha avsikt omedelbart efter valdagen denatt 15 september 1985
överklaga valet.

I den 17 september dagtecknad och den 18 september 1985 tillen
valprövningsnämnden inkommen skrivelse förklarade Nina-Harriet
Johansson hon överklagade valet.att

Valprövningsnämnden 1985-09-26, Hult, Cederqvist, Winberg,
Hammarbäck, Johansson, Hagård, Kindbom yttrade: Vad först
beträffar Nina-Harriet Johanssons begäran valet flyttas framattom

inte detta frågautgör valprövningsnämnden haren attsom ta
befattning med. Hennes skrivelse den 12 september 1985 föranleder
därför inte något ytterligare yttrande från nämndens sida.

Enligt 15 kap. 4§ vallagen kan allmänt val överklagas genom
anförande besvär beslutöver varigenom valutgången fastställts.av
Beslut fastställande valutgång fattas efter den slutliga röstsam-om av
manräkningens genomförande rikskatteverket i fråga riksdags-av om
val och länsstyrelsen i fråga val landstingsledamöter ochav om av
kommunfullmäktige. Besvärshandlingen, ställd till valprövningsnämn-
den, skall in till beslutsmyndigheten riksskatteverketges resp.
länsstyrelsen och myndigheten till handa inom tio dagar efter detvara

valet avslutades tillkännagivandeatt valets utgång.genom av
Eftersom Nina-Harriet Johansson inte har anfört besvär enligt 15

kap. 4§ vallagen någotöver beslut varigenom utgången valav
fastställts och hennes talan inte i ordning kan komma underannan
valprövningsnämndens prövning, lämnar nämnden hennes skrivelse
den 17 september 1985 åtgärd.utan

Det kan upplysningsvis nämnas utgången rikdagsvaletatt av
tillkännagetts kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar dennagenom
dag och sista dag för anförande besvär i frågaatt det valetav om
följaktligen på grundär mellankommande helg måndagen den 7av
oktober 1985.

VPN 1985:20

I till länsstyrelsen i Värmlands län den 23 september 1985en
inkommen skrivelse anförde Bertil Gerdin besvär riksdagsvalet.över
Till stöd för sin talan åberopade han postfunktionärs bristande kontroll

buds behörighet, närmare VPN ref. 1985:39.av se
Riksskatteverket RSV fastställde utgången riksdagsvalet den 24av

september 1985.
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Beslutet kungjordes 26den september 1985.
Länsstyrelsen översände besvären del de avsåg riksdagsvaleti den

till dit de inkomRSV, den oktober7 1985.
anförde i till följande.RSV yttrande valprövningsnänmden

Enligt kap.15 7 § vallagen kan frågor genomföranderörsom av
val valprövningsnämnden endast i ordningprövas av en som
föreskrivs efteri 15 ka 4 § valla således talan beslutmot.varigenom RSV länsstyrelse fastställt utgån val.er en av

fastställde utgången riksdagsvalet septemberRSV 24av en
kungjordes1985. Beslutet den 26 september 1985.

Skrivelsen från Bertil Gerdin inkom länsstyrelsen itill Värmlands
län redan den 23 september vill fastställt1985, det RSVsäga innan
utgången riksdagsvalet. Gerdins skrivelse kan med anledningav

uppfattashärav inte besvär beslut varigenom utgångenöversom av
riksdagsvalet fastställts.

bedömning kan besvären därför inte tillEnligt RSV:s tas upp
prövning.

Valprövningsnämnden 1985-11-06, Winberg,Hult, Hammarbäck,
Hagård framgårFiskesjö, Johansson, Nyquist, yttrade: Som 15av

frågor genomförandet valkap. 7 § vallagen kan rör prövassom av av
valprövningsnämnden endast i den ordning föreskrivs i kap.15som

vallagen, således efter talan beslut varigenom centrala4 § mot
valmyndigheten eller länsstyrelsen fastställt utgången Såvittval.av

val till riksdagen har centrala valmyndigheten,gäller dvs. riks-
skatteverket, fattat sådant beslut den 24 september 1985. kap.Av 15

besvärshandlingframgår vidare skall in till beslutsmyndig-4 § att ges
efter det valetinom tio dagar avslutades, dvs. i frågaheten att om

riksskatteverket kungjortriksdagsvalet valets utgång i ochPost-när
kommit in valprövnings-Inrikes Tidningar. Har besvärshandlingen till

före besvärstidens enligt nämnda lagrum dennämnden utgång, skall
omständigheten beslutsmyndigheten försthandlingen kommit in tillatt
därefter dock inte föranleda prövning.besvären lämnas utanatt

inkomVisserligen Gerdins besvär till länsstyrelsen redan den 23
utgångenseptember 1985, dvs. innan riksskatteverket fastställt av

och överklagbart beslut förelåg.riksdagsvalet således innan ett
Avgörande emellertid besvären in till beslutsmyndighetenkomär när
alternativt valprövningsnämnden. Till riksskatteverket inkom besvären
den 7 oktober, dvs. inom tio dagar efter det valet avslutades.att

till prövning.Valprövningsnänmden därför besvärentar upp
upphävaValprövningsnämnden skall enligt kap. 7 § val, det15 om

för genomförande föri den verksamhet förberedande och val,av
vilken myndighet förekommit avvikelse från föreskrivenharsvarar,
ordning fog förekommitoch det med kan vad harantas att som
inverkat på valutgången.
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förekommitOavsett vad kan någonläggas röstmottagandeom som
postfunktionär till last fel eller försummelse har ifrågavarandesom

inte kunnat inverka utgången riksdagsvalet.röst av
Valprövningsnärrmden lämnar därför besvären bifall.utan

överväganden10.3 förslagoch

Kommittén den ordningennuvarande i fall för tidigaattanser av
överklaganden kan leda till resultat mindre tillfredsställandeärsom

därföroch det befogat med mindre formalistisk be-att vore en
dönming. Frågan emellertid juridisk-logisk synpunkt inte heltär ur
okomplicerad. Det vad enligtmärka 15 kap. 4 §är att att som
vallagen kan angripas iöverklagande samband med val ärettgenom

beslut varigenom valutgången fastställts. Med detta uttryckett senare
förstås RSV:s eller länsstyrelses beslut förklara vissaatten personer
valda till ledamöter eller Från beslut efterträdareersättare. att uteom
och under löpande mandatperiod bortses tills vidare. Såersättare
länge några inte förklarats detvalda logisktär settpersoner en
orimlighet överklagande begära ändring i detatt ettgenom en
avseendet. Från juridisk synpunkt det också regelanses som vara en
nödvändighet fattatsbeslut verkligen har då överklagandeatt ett ett

för prövning skall till stånd. jfrkomma H Ragnemalm,görs, att en
Förvaltningsbesluts överklagbarhet 39 och där angivna rättsfall,s.

RÅbetr. rättsfall jfr bör1985 Ba 142. Det dock anmärkast.exsenare
det förekommit regeringsrätten gjort från principen dåatt att avsteg

starka billighetsskäl talat för klaganden jfr Ragnemalm 42.s.
kan vid första påseende förefallaDet besvära sigett egenartat att

inte meddelat beslut. I fråga valbesvär situationenöver ännu ärett om
emellertid speciell. detFör första kan klaganden inte klaga isägas

sak. Det sig slags medborgartalan där besvärs-rör ettegen mer om
fungerar instrument för tillgodose allmänt intresserätten ett att ettsom
korrekt rättstillämpning. finnsDet också anledning att anta attenav

många dem klagar förrnenta felaktigheter vid valet iöverav som
första fästerhand vikt vid handläggningkorrekt garanti fören som en

valresultatet blir opåverkat ovidkommande hänsyn. sådana fallIatt av
framstår det naturligt mindre intressant för den attnog som som anser

förekommitdet något fel i samband med valet avvakta slutligadenatt
mandatfördelningen och besättandet mandaten. Det kan naturligtvisav
också förhålla sig det klaganden valet avgjortsättet äratt tror att
tidigare vad det i själva verket Med hänsynän till resultatetär. att av
den preliminära röstsarnmanräkningen föreligger tämligen omgående
efter valdagen då listordningenoch sällan frångås detta inteär ägnat
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bakgrund däravdetEnligt kommitténs uppfattningförvåna. är motatt
underrättad detsigklaganden hållerockså förståeligt inte näratt om

tillMed hänsyn deföreligger.beslutet valutgångenformella om
samhälle det viktigtdemokratisktcentrala roll iallmänna valens ärett

inte inskränks ikontrollmöjlighet till insyn ochmedborgarnasatt
restriktioner alltockså angeläget deonödan. Det är trotsatt som

och välmotiverade.rimligaavseende uppfattasuppställs i detta som
uppfattas på detordningenden nuvarandeifrågasättaskanDet om

befogat ändra reglernai stället detKommittén är attsättet. attanser
riksdagsmotionen,nämndatidigareföreslagits i dendet sätt som

överklaganden. KUför tidigamöjligtså det blirdvs. prövaattatt
var viktdetbehandling motionenvid sinframhöll attatt avav

för defrån vad gällerskiljer sigi princip intei vallagenreglerna som
beträffandeslagregleringrättsinstanserna. Enhögsta antyttav nu

till dom-överförassig emellertid knappastlåtervalbesvärsreglerna
önskvärda konsekvenser. Detmängd icke ärstolsförfarandet utan en

stå vinna såskullevilka fördelarsvårtdessutom attatt omsomse
reformuttalandedärför, KU:sKommitténskedde. atttrots enanser

till valbesvär.begränsasbör
andraValprövningsnämndenhartidigare ävenSom nämnts

valutgångenbeslut varigenombesväruppgifter överprövaän att
besvärdet på nämnden överSåledes ankommer prövafastställts. att

under löpandeutseende efterträdare ochför ersättareförrättning av
vallagen22 och 23 §§13, 14, prövamandatperiod 14 kap. samt att

röstlängd ellerrörande anmärkningbeslutöverklaganden motav
överklagande de nämndaBeträffanderöstlängd.allmänrättelse avav

vallagen finns det inte behov14 kap.enligtförrättningarna attav
anmärkninggäller beslut rörandereglerna. Vadnuvarandeändra de
mån de fåri denbeslutröstlängd gäller sådanarättelse attavresp.

överklagande valmedi sambandkan överklagas endastöverklagas av
därför naturligthar framstårvilket beslutet gällt. Detvid att ensom

reform får gälla dessa beslut.även

utformningen reglerna10.3.1 Den närmare omav
överklagandetid

betrakta klago-svårtdet logisktskälAv ärnämnts att enovansom
fattatsharin före det beslutet över-skrift kommer ettatt somsom

något.haltar Förkonstruktion det slagetjuridiskklagande. En attav
tillerkännasValprövningsnämnden kunnakringgå det problemet skulle

rättelse medomval ellerförordnasärskild befogenhet att omen
skriftenvaletfelaktigheter vidanledning påtalade oavsett omav
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kommer in före eller efter det formellt beslut har fattats.att ett
Förutsättningarna för nämnden skall få förordna omval elleratt om
rättelse bör desamma vid formellt överklagande. Såledesettvara som

endastbör i och för sig haft besvära sig irätt vanligattpersoner som
ordning ha påkalla nämndensrätt prövning. Vidare bör den skriftatt
i vilken prövning begärs utformad på i princip sättvara samma som

besvärsinlaga. Nämndens prövning bör också, liksom vid besvär ien
vederbörlig ordning, inskränka sig till prövning deten av om
förekommit någon de i 14 kap. angivna felaktigheterna7 § ochav om
detta kan med fog ha inverkat på valutgången. Den skisseradeantas nu
ordningen innebär det skulle komma finnas dels vanligtatt att ett
besvärsförfarande, dels förfarande extraordinär karaktär i såett av

prövning kan komma till stånd besvär anförtsmotto att utan atten
inom den normala besvärstiden. Avsikten dock besvärspröv-är att
ningens omfattning skall densamma i båda fallen.vara

angivnaDen ordningen med dubbla förfaranden krånglig ochärnu
kan undvikas sig inkonsekvensen i tillåtasätter över över-om man
klaganden beslut inte formellt har meddelats. enklareEnav som
lösning således i vallagen in bestämmelseär där detatt ta atten anges

skrift vari valutgången angrips skall uppfattas överklagandeetten som
skriften kommer in till beslutsmyndighetenäven eller Valpröv-om

ningsnämnden innan utgången valet har fastställts. Enligt kommit-av
téns uppfattning detta alternativ föredra. Delsär det lättäratt att
förstå, dels blir reglerna besvärsrättens omfattning, besvärsinlagaom
och Valprövningsnänmdens besvärsprövning automatiskt till-m.m.
lämpliga. Såvitt gäller besvärsinlagans utformning märkaär att att
klaganden enligt 23 § förvaltningslagen skall vilket beslutange som
överklagas och vilken ändring begärs. Då inlagan före detsom avges

valutgången fastställts formellt kan naturligtvis inte uppställaatt man
något krav på preciserade uppgifter i dessa avseenden. allra flestaI de
fall torde det dock möjligt utläsa vad klaganden Enligtattvara avser.
kommitténs uppfattning finns det inte anledning komplettera deatt
nuvarande bestämmelserna i detta avseende.

bör dock finnasDet tidigaste dag för ingivande besvär. Ien av
fall möjligheten överklaga framtidaöppnas val be-annat att utan

gränsning.
Första dag för in överklaganden bör dagen efter valet.att ge vara

Överklaganden kommer in dessförinnan bör behandlas på det sättsom
sker i dag förmed tidiga överklaganden dvs. lämnas åtgärd.utansom

Den föreslagna regeln får också följd beslut fårattsom som
överklagas endast i samband med valets utgång överklagas, kanatt
överklagas tidigare i dag. Enligt den gällande vallagen berör dettaän
beslut rättelse allmän och särskild röstlängd. Motsvarandeom av
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gäller enligt kommitténs gäller röstlängder, jfr avsnittförslag detnär
2.

Vad kan tillämpas till kyrkofullmäktige ochpå valävensagtssom
få också vidföreslås gälla de kyrkliga valen.

föreslagits blirföljd lagrummet ändras detEn sättatt attav som
gälla också överklagandeändrade besvärsreglerna kommerde att

folkomröstningslagen.enligt

Partier utseende10.3.2 skall underrättas beslut om avom
efterträdare och ersättare

enligt vallagen överklaga valparti har 15 kap. 4 §Ett rätt ettatt som
överklaga beslutdeltagit Partier har dessutomdet rätt att om

och enligt kap. 13, 14, 22 ochutseende efterträdare 14ersättare,av
riksdags-dessa beslut, såvitt gäller§§ vallagen. I fråga23 om senare

i ochenligt 13 och 14 §§, kungörs besluten Post-valet, d.v.s. beslut
beslut utseende efterträdare ochInrikes Tidningar. De rörsom av

kommunala valen, dvs. beslut enligt 22 och 23 §§i deersättare
protokollet från förrättningen läsesoffentliggörs Detatt upp.genom

riksdagsvalet de kommunala valen,inte, sig i fråga ellerfinns omvare
förrättningen. blivitskyldighet i förväg kungöra Dennågon att som

förrättning skall kap. och §§utsedd vid sådan enligt 15 1 2en
såvittunderrättas beslutet. Detsamma gäller,vallagen om avser

Valprövningsnämnden och talman. frågariksdagsvalet, riksdagens I
omfattar underättelseskyldigheten, förutom denkommunala valom

också vederbörande kommun. Någon skyldighetblivit utsedd, attsom
partiet finns inte i fall.underrätta det aktuella något

förvaltningslagen bestämmelse enligtI 21 § finns1986:223 en
sökande, klagande skall underrättas beslut.vilken eller part omannan

får dock parti harDet oklart huruvida rättett attanses vara som
överklaga val också i den meninghar ställningett part som avsesav

nämnda lagrum. Enligt talar övervägande skäli kommitténs mening
för så inte fallet.äratt

i framhållit partiernasJO har framställning, bil. atten se
möjlighet faktiskt överklaga beslut enligtutnyttja sin möjlighetatt att
14 kap. 22 och 23 vallagen framstår begränsade bl.a. motsom
bakgrund den korta förhållandet någonbesvärstiden och det attav
skyldighet underrätta partiorganisation sådana beslut inteberördatt om
finns stadgad i vallagen.

Kommittén förutsättningarna partiför utnyttjaatt ett attanser
möjligheten överklaga beslut utseende efterträdare ochatt om av

bör förbättras. Ett parti berörs sådant beslut börersättare ettsom av
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därför underrättas beslutet. Med bl.a. till det inte finnshänsyn attom
någon skyldighet för parti sitt deltagande förväg kananmäla iett att
undantagsvis situationer där det inte möjligtuppkomma är att
identifiera företrädare för det aktuella partiet. sådana fall kanIen
underättelseskyldigheten givetvis inte fullgöras. Lagtexten bör
utformas med beaktande detta.av

föreslår således vallagen införs regel enligtKommittén det iatt en
möjligtparti berörs det ifrågavarande beslutetvilken ett omsom av

underrättas därom. för underrättelsen bör fåskall Det sättetnärmare
beslutsmyndigheten.avgöras av
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11 Genomförande och kostnader

Sammanfattningll. l

förslagFlertalet de läggs fram fordrar förberedelser bl.a.av som
i form utvecklande ADB-rutiner, utbildning för demav av nya

eller information till allmänheten.arbetar med val Dettasom
det Kommitténgäller särskilt röstlängdssystemet.nya anser

därför med hänsyn till försöksverksamhet olika slagoch att av
planeras inför 1994 års val de framlagda förslagen böratt
genomföras först efter detta val.

kostnadssynpunkt det framför allt förslagetFrån är om nya
framställningregler för röstkort och röstlängder ärav som av

initialkostnader uppstå förintresse. Vissa kan komma att
utrustning liksom för utvecklamaskinell ADB-system. Dessaatt

dock kompenseras långsiktiga be-kostnader bedöms deav
Övrigasparingar det leder till. förslagsystemetnya somsom

läggs fram påverkar inte kostnaderna för valet.nämnvärt

11.2 Genomförande

Enligt kommittens uppfattning framlagda förslagen tillämpasbör de
efter 1994 års allmänna fordrar nämligen detval. Vissa förslag att
utformas detalj föreskrifter både teknisk och praktisk karaktär. Dettaav

framför falletallt med förslaget framställning röstlängder ochtillär av
röstkort. förslagAndra rutinerna för ångerröstningende ändradesom
och möjligheten brevrösta från informationfartyg kräver bredatt en
till allmänheten respektive rederier och ombordanställda. När det
gäller inrättande särskilda röstmottagningsställen fordras detattav
anordnas utbildning för dem skall arbeta med valet också attsom men
det lärrmas information till allmänheten. vissEn utbildning och in-

l0 14-0360
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formation också nödvändig beträffande ändringarna i det kommuna-är
ersättarsystemet.

efter valet, in-Möjligheten överklaga val redan dagenatt ett
oförändradeformation till partier vissa beslut, liksom föreslaget attom

till kommunfullmäktigelämnats i val landstings- ochvalsedlar som
och för sigexempel mindre förändringar iskall bevarasinte är som

tillämpas valet 1994. De olägenhetergenomföras och vidskulle kunna
undanröjabegränsade ändringar avseddadessa är ärattmerasom

genomföraomfattningen det motiveratdock inte den är attattav
ställetsärskilt. Kommittén i detförslagen i dessa delar är mestanser

förändringar valom-ändamålsenligt samlat på deatt ettta grepp
hänsyn till deförutses. Härvid bör inte bararådet kan tamansom

utfallet faktorerfram också avvaktaförslag läggs utan av somsom nu
bör särskiltutformning. det sammanhangetpåverka valsystemets Ikan

bl.a. kan underlagbeslutade försöksverksamhetendennämnas som ge
storlek denbedömningen frågan valdistriktensför samtav om

personröstning och eventuellamedförsöksverksamhetenplanerade
innebärkyrkliga sagdavad de valen. Detförändringar samman-avser

framlagda förslagenförordar defattningsvis kommittén attatt
de skall kunna tillämpasbehandlas med inriktingfortsättningsvis att

efter år 1994.val hålls valenvid de allmänna som

1.3 Kostnaderl

detframlagda förslagenbesparingar för degäller kostnader och ärVad
distributionframställning ochreglerna förframförallt de avnya

Övriga förslagröstkort intresse.röstlängder och är somavsom
för valet.kostnadernatorde inte påverkakommittén lämnar nämnvärt

kommunalaändringarna i detVisserligen kommer ersättarsystemet
tidigare Ennågotleda till flersannolikt änersättare utses.attatt

kostnadsök-dock visatkostnadseffekterna haranalysnärmare attav
brevröstningen frånförmarginell. Motsvarande gällerningen blir

vissa beslut. Denpartierskyldigheten underrättafartyg och att om
kostnadernaminskaångerröstning ägnadbegränsade till ärrätten att

Även sigtorde det docki detta falltill valförrättarna. röraför arvodet
deavskaffandetkostnadseffekt. Vad gällerbegränsad avenom

särskildainrättandepostkontoren och röst-tillfälligt inrättade av
sannolikt mycketkostnadssynpunkteffektenmottagningsställen blir ur

institutionerantaletanledningfinns nämligen inteliten. Det att tro att
ellerökaröstning anordnas kommerdäreller vårdanstalter attatt

öka.röstning kommergenomförande dennakostnaderna för attav
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Tvärt kan förslaget till särskild röstmottagning göraom man genom
denna röstmottagning kostnadseffektiv.typ av mer

11.3.1 Kostnader för framställning röstlängderav

Den besparing kan uppnås röstlängden inte behöveratt tassom genom
fram, tryckas och bindas varje år kan uppskattas till milj.2 kr. påca

treårsperiod. Jfr Vallagsutredningens delbetänkande VAL Organisa-en
tion Teknik Ekonomi SOU 1992: 108 avsnitt l3.2.3.

Enligt uppskattning gjorts RSV kommer kostnaderna fören som av
framtagning underlaget för de röstlängderna inte bli särskiltattav nya

då det sig fram redan befintliga uppgifterrörstora att ta ettom ur
ADB-system. Däremot kommer, enligt framställningen,RSV, dvs.
tryckningen, och distributionen längderna fordra maskinellaattav
investeringar de skall framställas på varje lokalt skattekontor.om
Kostnaden för varje sådan utrustning kan, enligt RSV, beräknas till
50 000-100 000 kronor varför det skulle uppstå initialkostnad påen
mellan 6 och 13 milj. kr. med för framställningett nytt system av
röstlängder. RSV har vidare uppskattat kostnaderna för utvecklaatt ett
ADB-stöd till den metoden fram röstlängderär anpassat att tasom nya
till mellan två milj.kr.och Kostnadernas storlek beror i storen
utsträckning på vilka uppgifter kan komma finnas iatt ettsom
eventuellt aviseringsregistercentralt inom folkbokföringen.

uppskattning kostnaderna förDen tryckning röstlängdernaav av
sigRSV gjort grundar varje fårskattekontoratt ut-som en egen

emellertidrustning. Det bör finnas möjligheter samordna fram-att
ställningen på så vissa kontor fram längder för flersätt att att tar
distrikt. På så skulle skattemyndighetinte varje behövasätt ut-
rustningen. Vidare kan det finna anledning undersöka inärmareatt
vad mån tryckningen kan läggas enskilda tryckeriet.på Det börut
också kostnaden för skaffa nödvändig utrustningnoteras äratt av
engångskaraktär och den sikt kommer kompenseradatt att vara av
de besparingar vid varje val. Om denna investeringgörs typsom av

inom skatteförvaltningen inte i sin helhetgörs bör den komma att
belasta valadministrationen eftersom utrustningen i viss utsträckning
kan komma användas också skatteförvaltningensinom ordinarieatt
verksamhet. Se också avsnitt 2.12.

Vad gäller de kostnader kan uppkomma för bl.a. utvecklandesom
ADB-stöd kommittén dessa nödvändiga föräratt attav m.m. anser

röstlängdsfrarnställningen till relevant och ändamålsenliganpassa en
ADB-teknik. En ändamålsenlig röstlängdsfrarnställning enligtär
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allmännaför genomförandegrundläggandekommittén momentett av
val.

Kostnader för röstkort11.3.2

in-förslaget blireffektbedömningengjort denharRSV attatt aven
eftersom detröstkortensändas medtill väljarna inte kanformationen

bådeförsändelseroch förslutafinnas tidskulleinte samsorteraatt som
valet skallinformationinformation. Omröstkort ochinnehåller om

medföra kost-dethushåll så skulletill samtligaskickas separat en
skulleviss besparingEnmilj. kr. föromkring 3nadsökning porto.

framställasskallröstkortantaletuppnåskunnadock att somgenom
Enligtminska något.utlandssvenskar kommertilloch skickas att

undersökaanledningfinnasbedömning kan det närmarekommitténs att
sarndis-möjligtresursförstärkningar blirtillfälligadet attgenomom

kostnadtill lägreväljarna äninformation tillochröstkorttribuera en
reduceramöjlighetportokostnaden. Enuppskattade attden annan

framställasinformationen kanundersökakankostnaderna att omvara
baksidandenskrivaenklare sätt, attt.ex. avett genom
sker i dag.vadkostnadtill lägreoch därmed änröstkortet, somen

till-skickatsinformationdenundersökaockså utkanMan somom
kunna lämnasdel skulletill vissröstkorten intemed genomsammans

Text-TV.informationskanalerandra t.ex.som

Övriga kostnader11.3.3

lämnatsfönsterkuvertdet hos RSVidag liggerRedan att sortera som
framställningfördetutlandet. Omröstmottagning ivid systemetnya

utsträckningmindrei änutlandssvenskarnaleder tillröstlängder attav
blirsorteringsfunktionenmedför dettahar röstkorttidigare att mera

leda till någraintetordeidag. Dettavad denomfattande ärän av-
slopandekan detsammanhangetmerkostnader. Isevärda att ettnoteras

gällerdetröstlängdensärskildatill näransökningsförfarandet denav
personal-minskningtillsin bör ledautlandssvenskarna i tur aven

valår.undermånadernaförstaRSV under debehovet hos ettsex
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12 Specialmotivering

12.1 Förslaget till vallagny

omarbetningen lagen harutgångspunkt för den redaktionellaEn av
i huvudsaklig överensstämmelse medvarit dess uppbyggnadgöraatt

genomförs.olika i valförfarandetden ordningsföljd de momentensom
i nuvarandeomfattande omkastningar reglerna denhar lett tillDetta av

hittavarit skall enkelVidare har lagenlagen. strävan attatt varaen
olikamedfört användning underrubriker inom dehar bl.Detta ava.

vallaghar också böravsnitten. Kommittén ansett att ta uppen ny
för valförfarandet i dag i bl.grundläggande reglersådana som ges a.

kommunallagen 1991:900. föreslagnaregeringsforrnen och Den
antal bestämmelser till sin karaktärinnehåller därförlagen ärett som

och underlättartill andra författningar. Detta praktiskthänvisningar är
teknik också den vallagensyfte med dennaför läsaren. Ett är att nya

förståelse för hur valsystemet författningsmässigtskall bidra till är
uppbyggt

tilli förslaget vallag behandlar den slutligaVissa de regler somav
mandatfördelningen utseende ledamötersammanräkningen och samt av

valmatematiska formler klädda bestärmnel-i ord. Deoch ersättare är
omfattande och dessutomblir med nödvändighet förhållandevisserna

behärskar materialet.svårtillgängliga för den fulltinte utsom
har de samlats iEftersom dessa bestämmelserna lagtexten etttynger

valrnatematik. förekomm-kapitel Iavslutande enbart innehållersom
hänvisningar kapitel.de fall till reglerna i dettages

varitVad gäller den språkliga ambitionenharöversynen att anpassa
i den nuvarandetill modernt lagsprâk. Samtliga lagrumlagtexten ett

omarbetade i eller avseende.lagen är ett annat
vallagen skallKommitténs förhoppning den föreslagnaär att

för valförrättare arbetar med deunderlätta och myndigheter som
denvalen. på heltallmänna Dessutom bör den sätt änett annat

villnuvarande vallagen kunna till för ochhjälp sättaen somvara var
sig in i och förstå hur valsystemet uppbyggt och fungerar.är

föreslagna vallagenI det följande för varje lagrum i denanges var
dess motsvarighet finns i den lagen. de fall den föreslagnanuvarande I

har någon detta särskilt.bestämmelsen inte motsvarighet anges
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gäller i fall då föreslagnaDetsamma de den bestämmelsen innebär en
ändring i sak.

Allmänna bestämmelserl kap.

har bestämmelser allmänI kap. samlats karaktär ärav som av
grundläggande betydelse för valsystemet.

1§

vallagen.kap. § i den nuvarandeMotsvarar 1 1

2 §

vallagen.stycket har ingen motsvarighet i den nuvarandeFörsta
regeringsfonnen. AndraMotsvarande bestämmelse finns i 3 kap. 2 §

första nuvarande vallagen.stycket 4 kap. § stycket i denllmotsvarar

3 §

ingen motsvarighet i den nuvarande vallagen.Bestämmelsen har
finns i och §§ kommunallagen.Motsvarande bestämmelser 4 kap. 2 3

4 §

Bestämmelsen har ingen motsvarighet i den nuvarande vallagen. Den
3 kap. 2 § andra stycket regeringsforrnen och kap. 4 §4motsvaras av

kommunallagen 1991:900.

§5

har ingen motsvarighetBestämmelsen i den nuvarande vallagen. Den
3 kap. 10 § regeringsformenmotsvaras av
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6§

Bestämmelsen har ingen motsvarighet i den nuvarande vallagen. Den
4 kap. 5 och 6 kommunallagen. Kommittén harmotsvaras av

i valbarhetövervägt inte inskränkt till valkrets, dvs.äratt att attange
inte finnsdet något krav på kandidaten skall bosatt elleratt vara

folkbokförd i någon särskild valkrets. Sådana bestämmelser ñmis i dag
kap.i 2 5 § och 9 § första stycket i den nuvarande vallagen. Kommit-

tén har dock kommit fram till uttrycklig bestämmelse dettaatt en om
inte längre nödvändig. De närrmda bestämmelsernaär har därför fått
utgå. innebär inteDet någon ändring i sak.

och 8 §§7

Motsvarar kap. första1 3 § stycket i den nuvarande vallagen.
I 8 § har uttrycket val i hela riket landstingsledamöter ochav

kommunfullmäktige med uttrycket ordinarie val.ersatts
Denna terminologi används fortsättningsvis.

9§

Motsvarar del kap. 3 § andra i1 stycket den nuvarande vallagen.av

10 §

Motsvarar del kap.1 3 § andra och tredjestycket stycket i denav
nuvarande vallagen. Uttrycket val landstingsledamöter ochav
kommunfullmäktige inte omfattar rikethela har medersattssom

omval. Denna terminologi används fortsättningsvis.tennen

1]§

Motsvarar kap. 4 § i1 den vallagen.nuvarande

12§

Motsvarar kap. 2 § i den1 nuvarande vallagen.
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13§

vallagen.nuvarande Deningen motsvarighet i denBestämmelsen har
gäller i dag.vad faktisktklargörandeinnebär ett somav

14§

nuvarande vallagen.i denförsta stycket§ och 2 §3 kap. 1Motsvarar
valmyndighet har docklokalskallValnämndenStadgandet att vara

vadklargörandeinnebärmotsvarighet i vallagen. Detingen ett somav
genomförande val. Kommunensgällergäller i dag detfaktiskt när av

åtgärder detsådanakostnaderna gällerförskyldighet att somsvara
fallI deför enligt lagen.åligger kommunenuttryckligen att svara

föreskrifter i lagenstödmedtill kommunenuppgifter delegeras av
tilli förslagetJfr 12 kap. 3 §kostnaderna.uppdragsgivaren försvarar

vallag.ny

§15

vallagen.nuvarandestycket i den§ andra3 kap. 2Motsvarar
finns i lagenindelningenkommunaladenbestämmelserNärmare om

landsting.ochi kommunerSveriges indelning1979:411 om

16 §

3vallagen. Senuvarande9 § i den ävendelvis 15 kap.Motsvarar av
tidigt skedeförhärBestämmelsen har tagits inkap. ll ettatt

Valprövningsnämnden.presentera

Valkretsar2 kap.

1§

ochnuvarande vallageni i denmotsvarighetBestämmelsen har ingen
klargörande syfte.tillkommit ihar

2§

vallagen.kap. i den nuvarande2 §Motsvarar 1
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överensstämmelse hurihar gjortsvalkretsarnaUppräkningen av
ocksåharvalstatistiken. Hänsynoffentligai denåtergesallmäntdessa

Jfrlän.Malmöhusvalkretsindelningendentagits prop.avnya
163.199293:

3§

nuvarandei denstycketförsta6 §§ ochkap. 5del 2Motsvarar av
vallagen.

har fåttuppställsbostadsband intepånågot kravBestämmelsen attom
vallag.tillförslageti6 §Jfr kap.överflödigt. 1utgå nysom

4§

nuvarandedenistyckenaandraoch§ första62 kap.delMotsvarar av
vallagen.

5§

vallagen.nuvarandedenstycket itredje6 §2 kap.Motsvarar

6§

uttryckligNågonvalkrets.kommunen utgörfastslåsstycketförstaI att
Återstodenvallagen.nuvarandei denintefinnsdettabestämmelse om
nuvarandedenstycket iförstakap. §2 9bestämmelsen motsvararav

kap.utgått. Jfr 1punktensistaförmed undantag nästvallagen, som
avise-folkbokföringensiuppgifternadetstycketsista sägs är6 I att

antaletberäkningenförgrundligga tillskallringsregister avsom
diskuteraravsnittmotiveringen,den allmännaröstberättigade. I

på. Vidsiggrundaskallröstlängdernauppgiftervilkakommittén som
kommerdetfrånutgåttkommitténhar attlagtextenutformningen av

folkbokföringeninomaviseringsregistercentralt somupprättas ettatt
förochröstlängder att taframställningenvidanvändaskunnaskall av

valkretsindelningar.vidröstberättigadeantaluppgifterfram om

7§

vallagen.nuvarandedenstycket iandra9 §2 kap.Motsvarar
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8§

Motsvarar del 2 kap. § första7 och tredje styckena i denav nuvaran-
de vallagen.

9§

Motsvarar del 2 kap. första11 § och tredje styckena i denav
nuvarande vallagen.

I0§

kap.Motsvarar 2 § andra7 stycket § andra11 stycket i densamt
nuvarande vallagen.

11§

Motsvarar 2 kap. § i den13 nuvarande vallagen.

12§

Motsvarar del kap.2 7 § första och tredje styckena 11 §samtav
första och tredje styckena i den nuvarande vallagen.

3 kap. Fasta valkretsmandat.

1§

Bestämmelsen saknar motsvarighet i den nuvarande vallagen och har
tillkommit i klargörande syfte.

2§

Motsvarar 2 kap. 2 § första stycket och 3 § i den nuvarande vallagen.
Vid utforrrmingen lagtexten har kommittén utgått från detattav

kommer centralt aviseringsregisterupprättas inom folkbok-att ett
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röstlängderframställningenvidskall kunna användasföringen avsom
fördelningröstberättigade vidantalför fram uppgifteroch att ta om

specialmotiveringen till denocksåvalkretsmandat. Sefastaav .
kap. 6föreslagna 2

3§

vallagen.nuvarandestycket i den§ andra2 kap. 2Motsvarar

4§

nuvarande vallagen. Deni denmotsvarighetingenBestämmelsen har
syfte.klargörandetillkommit ihar

5§

Ennuvarande vallagen.i denstycket8 § förstakap.2Motsvarar
fördelas påmandatenhurbestämmelsernahar tillhänvisning om

gjorts.ocksåharValkretsar

6§

nuvarandei denoch tredje styckena8 § andrakap.del 2Motsvarar av
frånkommittén utgåttlagtexten harutformningenVid attvallagen. av

inom folkbok-aviseringsregistercentraltdet kommer upprättasatt ett
röstlängderframställningenvidskall kunna användasföringen avsom

vid fördelningröstberättigadeuppgifterfram antaloch för att ta om
till denspecialmotiveringenSe ocksåfasta valkretsmandat.av

kapitel.§ i detta2 kap. 6 § och 3föreslagna

7§

nuvarande vallagen. Dendenmotsvarighet ihar ingenBestämmelsen
klargörande syfte.tillkommit ihar
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8 §

delMotsvarar 2 kap. 12 § första och istycket 10 § den nuvarandeav
Vid utformningenvallagen. lagtexten har kommittén utgått från attav

det kommer aviseringsregistercentralt inom folkbok-upprättasatt ett
föringen skall kunna användas vid framställningen röstlängdersom av
och för fram uppgifter antal röstberättigade vid fördelningatt ta om

fasta valkretsmandat. Se också specialmotiveringen till denav
föreslagna 2 kap. 6 § 3 och 6 i detta kapitel.samt

9§

delMotsvarar 2 kap. 12 § första stycket i den nuvarande vallagen.av

10 §

delMotsvarar 2 kap. 2 § första andrastycket, 8 § stycket och 12 §av
iförsta stycket den nuvarande vallagen.

§11

del 2 kap. iMotsvarar 13 § den nuvarande vallagen.av

12 §

2 kap. 4 8 § fjärdeMotsvarar stycket och 12 § andra stycket i den
nuvarande vallagen.

4 kap. Valdistrikt och valförrättare

1§

delvis kap.Motsvarar 3 3 § första stycket i den nuvarande vallagen.
klargörande syfte har bestämmelsenI kompletterats med uppgift om

valdistrikt förvad har funktion.ett
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2§

stycket i denförsta3 §del 3 kap.Bestämmelsen motsvarar av
vallagen.nuvarande

3§

nuvarandei denstyckenatredjeoch3 § andra3 kap.Motsvarar
vallagen.

4§

nuvarande vallagen.denstycket ifjärdekap. 3 §del 3Motsvarar av

5§

vallagen.nuvarandedenfjärde stycket i§kap. 3del 3Motsvarar av

6§

nuvarande vallagen.deni4 §3 kap.Motsvarar

7§

vallagen.nuvarande5 § i3 kap. denMotsvarar

8§

vallagen.§ i nuvarande3 kap. 6 denMotsvarar

partibeteclmingarförSkydd5 kap.

vallagen.nuvarandei denväsentligt kap.i allt 5kap.5 motsvarar
huvudsyftet medsikterubrikfåttKapitlet har tarsomen ny

kandidater,anmälaochpartibeteckningregistreraåtgärderna attatt
missbrukas.partibeteckningförhindranämligen attatt en



302 Specialmotivering SOU 1994:30

ÖkatPersonvalskommittén har i sitt betänkande personval SOU
1993:21 bl.a. föreslagit skyddet för partibeteckningaratt stärks

krav på de två första påatt valsedelgenom skallnamnen en vara
sådana partiet anmält.som

1 §

Bestämmelsen har ingen direkt motsvarighet i den nuvarande vallagen.
Syftet inledningsvisär slå fast deatt grundläggande förutsättningarna
för skydd.

2 §

Första stycket har ingen direkt motsvarighet i den nuvarande vallagen.
Syftet klargöraär vari skyddet består,att dvs. samtliga påatt namn
valsedeln skall betraktas obefintliga inte det första ärsom om nanmet
anmält. Andra stycket 5 kap. 1 § andramotsvaras stycket i denav
nuvarande vallagen.

3§

Motsvarar del kap.5 1 § första stycket i den nuvarande vallagen.av

4§

Motsvarar kap.5 2 § första stycket i den nuvarande vallagen.

5§

Motsvarar kap.5 2 § andra stycket i den nuvarande vallagen.

6§

Motsvarar kap.5 3 § första stycket i den nuvarande vallagen.
sistaDet stycket har ingen motsvarighet i den nuvarande vallagen och

tillagt förär underlätta.att
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7§

vallagen.nuvarandestycket i den§ tredjekap. 35Motsvarar

8§

nuvarande vallagen.i denstycket§ förstakap. 4del 5Motsvarar av

9§

vallagen.nuvarandestycket i denandra4 §kap.5Motsvarar

I0§

nuvarandei denstycketandradel 4 §ochkap. 5 §5Motsvarar av
vallagen.

1I§

nuvarande vallagen.den6 § ikap.5Motsvarar

12§

vallagen.nuvarandei den§5 kap. 7Motsvarar

13§

vallagen.nuvarandei denstycketsjättekap. 8 §del 5Motsvarar av

14§

vallagen.nuvarandei denstycketsjättekap. 8 §del 5Motsvarar av

]5§

vallagen.nuvarandei denstyckenaförsta -tjärdekap. 8 §5Motsvarar
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16§

Motsvarar kap.5 9 § första stycket i den nuvarande vallagen.

17§

Motsvarar 5 kap. 9 § andra stycket i den nuvarande vallagen.

18§

Motsvarar 5 kap. 8 § femte stycket i den nuvarande vallagen.

19§

Motsvarar kap. § i den5 10 nuvarande vallagen.

20§

denMotsvarar § i5 kap. 11 nuvarande vallagen.

6 kap. Valsedlar

1 §

Motsvarar 6 kap. §l iden nuvarande vallagen. kapitletI valsedlarom
har beteckningen blanketter för valsedlar tagits bort.

2§

Motsvarar 6 kap. 2§ första stycket och 7 § andra stycket i den
nuvarande vallagen.
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3 §

nuvarandetredje stycket i den2§ andra och6 kap.Motsvarar
vallagen.

4 §

vallagen. Någoni nuvarandeförsta stycket den6 kap. 3 §Motsvarar
nödvändigstycket har intetill kap. 3 § andramotsvarighet 6 ansetts

slutligaangående dendå det 18 kap.detta avsnitt,itaatt avupp
föreledamöternaframgår ersättarna.sammanräkningen utsesatt

§5

vallagen. Andratredje stycket6 kap. 3 §stycketFörsta motsvarar
tillagti nuvarande lagen. Detmotsvarighet denhar ingen ärstycket

underlätta.för att
skydd partietförutsättning förföljerbestämmelsen ärAv attatt en

kandidater.anmält

6§

nuvarande vallagen.kap. § i den6 7Motsvarar a

7§

nuvarande vallagen§ i dendel 6 kap. 4Motsvarar av

8 §

stycket i denförstaförsta stycket och 5 §6 kap. 4 §delMotsvarar av
vallagen.nuvarande

9 §

stycket i denandraförsta stycket och 5 §kap. 4 §del 6Motsvarar av
nuvarande vallagen.
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10§

6 kap.Motsvarar 5 § stycket i dentredje nuvarande vallagen.

11§

kap.Motsvarar 6 4 § andra stycket i den nuvarande vallagen.

12§

6 kap. iMotsvarar 6 § den nuvarande vallagen.

I3§

6 kap. § förstaMotsvarar 7 stycket i den nuvarande vallagen.

I4§

i denkap. §Motsvarar 6 8 nuvarande vallagen.

15§

§ andrakap. stycketMotsvarar 6 10 i den nuvarande vallagen

I6§

Bestämmelsen i10 § första stycket den6 kap. nuvarandemotsvaras av
vallagen.
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7 kap. Röstlängder och röstkort

föreslagna bestämmelserna grundar sigi detta kapitel kommit-De
förslag till bestämmelser i och kap.téns röstlängdssystem. 4 7Denytt

i den nuvarande vallagen inte nedan har utgått följdsom anges som en
det systemet.av nya

1-4 §§

bestämmelserna röstlängd i 4 kap. l och 11 andraErsätter samtom
stycket och 12-14 §§ i den nuvarande vallagen.

kommittén vilkaden allmänna motiveringen, avsnitt diskuterarI
på. Vid utformningenuppgifter röstlängdema skall grunda sig avsom

har kommittén utgått från det kommerlagtexten upprättasatt att ett
folkbokföringencentralt aviseringsregister inom skall kunnasom

användas vid framställningen röstlängder. Det bestämmelsernaärav
folkbokföringsort skalli folkbokföringslagen ligga tillrättom som

grund för uppgifterna i röstlängden. Dock med undantag från den
vidformella tidpunkten för flyttning; framställningen röstlängdernaav

faktiska innehållet i det aviseringsregistret påskall det centrala
ligga till grund för uppgifterna i röstlängderna.kvaliñkationsdagen

5§

§ och 2§ första tredje styckena i denMotsvarar 7 kap. 1 och
nuvarande vallagen.

6§

vallagen.Ersätter 7 kap. 2 § andra stycket i nuvarandeden

7§

Bestämmelsen har ingen direkt motsvarighet i den nuvarande vallagen.
skall kontrolleraDen hänger med reglerna väljarnaattsamman om

innehållet i röstlängden röstkortet. därföruppgifterna Det ärmot
viktigt väljarna blir informerade röstkort skall skickas sånäratt utom

de kan de inte något röstkort.skulle få De kan dåatt reagera om
antingen begära rättelse röstlängden beställa duplettröstkorteller ettav
enligt 8
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8§

7 kap. 3 § första iMotsvarar och andra styckena den nuvarande
Någon uttrycklig motsvarighetvallagen. till tredje och fjärde stycket

inte eftersomfinns med gällande röstlängd bort ochsystemet tas
kvalifikationsdagen bara 30 dagar före valdagen. Om röstlängds-är
registret centralt register kvalifika-upprättas ett uttag ettgenom ur
tionsdagen finns det inte röstlängd framställa föreröstkort denatt mot

på den villdagen. Kravet ha duplettröstkort skall sittatt ettsom uppge
där uppfördhemvist i den han i röstlängd, eller i den därärort ort

kyrkobokförd har tagits överflödigt. dethan bort Isenast var som nya
deträcker med ochsystemet personnummer namn.

9§

ingenBestämmelsen har motsvarighet i den nuvarande vallagen. Den
föreslagnaföljd det röstlängdssystemet.är aven

10§

kap. § i den bestämmelserna4 4 nuvarande vallagen. DetErsätter är
folkbokföringslagen folkbokföringsort skall ligga tilli rättom som

grund för beslut rättelse. Dock med undantag från den formellaom
tidpunkten för flyttning; vid framställningen röstlängderna skall detav
faktiska innehållet i det centrala aviseringsregistret på kvalifikations-

ligga till grund för uppgifterna idagen röstlängderna.

§11

Bestämmelsen har ingen motsvarighet i den nuvarande vallagen. Den
deninformation centrala spridavalmyndigheten bör kan lämnassom

informationensamtidigt med röstkort kommer sändasnär att ut,om
förslagets 7se

12§

ingenBestämmelsen har direkt motsvarighet i den nuvarande vallagen.
förklaringDen till hur hanteringen röstlängderna skall gåger en av
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uttryckligendär detförslagets 9 kap. 9 § sägstill, attnumerase
vallokal.respektiveskall finnas iröstlängderna

13§

vallagen.nuvarandekap. 6 § i den4Motsvarar

Kuvert8 kap.

§1

vallagen,den nuvarandemotsvarighet idirekthar ingenstycketFörsta
8 kap. 8 §stycketändring. Andrasakliginnebär ingen motsvararmen

vallagen.nuvarandei denförsta stycket

2§

nuvarande vallagen.i denstycket8 § andra8 kap.Motsvarar

3§

i den nuvarandeoch andra styckena§ förstadelvis kap. 98Motsvarar
Ändringarna förslag särskildakommitténsföljdvallagen. attär en av

tillfälligt inrättadedeskalllandetröstmottagningsställen inom ersätta
institutionerbl.a.för röstmottagningpostkontoren samt attav

brevröstning.fartygsröstningen medersätts

4§

nuvarande vallagen.tredje stycket i den8 kap. 9 §Motsvarar
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9 kap. Allmänt röstningom

1§

Bestämmelsen har ingen direkt motsvarighet i den nuvarande vallagen.
Jfr dock 8 kap. 10 § första stycket, första meningen i den nuvarande
vallagen. Den innebär inte någon skillnad i förhållande till vad som
gäller i dag.

2§

Motsvarar del 8 kap. 4 och 14 i den nuvarande vallagen.av

3§

Bestämmelsen har ingen direkt motsvarighet i den nuvarande vallagen.
Den har tagits med för visa vid vilka olika ställen det kanatt
förekomma röstning.

4§

Motsvarar del 9 kap. 6 i§ den nuvarande vallagen.av

5§

Första stycket del 8 kap. första1 § stycket i denmotsvarar av
Ändringarnanuvarande vallagen. följd kommitténs förslagär atten av

särskilda röstmottagningsställen inom landet skall de tillfälligtersätta
inrättade postkontoren fartygsröstningen medersättssamt attav
brevröstning.

Andra stycket och tredje stycket i vilka fall undantag medgesanger
från huvudregeln i första stycket.

6§

Motsvarar 8 kap. 3 i§ den nuvarande vallagen, med de ändringar som
följer vad under 5sagtsav som
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7 §

vallagen. väljarensdel 8 kap. 10 § i den nuvarande AttMotsvarar av
skyddas §regeringsformen.valhemlighert skall regleras i 3 kap. 1 Där

direktariksdagen fria, hemliga och val.sägs att utses genom

8 §

meningen iBestämmelsen innehållet i 8 kap. 4 § sista denmotsvarar
nuvarande vallagen.

9 §

innehållet § och 9 kap. 3 § sistaBestämmelsen 4 kap. 20motsvarar
nuvarande vallagen.meningen i den

10 §

första i nuvarande vallagen.kap. § stycket denMotsvarar 8 12

11 §

andra stycket i den nuvarande vallagen, med8 kap. 12 §Motsvarar
följer vad under specialmotiveringenändringarde sagtsav somsom

till 5

§12

9 kap. 6 10 kap. 5Motsvarar 6 kap. 9 § första stycket, del aav
och §§ i den nuvarande vallagen.7 a

13 §

vallagen. Föreskriftendelvis 8 kap. 9 § i den nuvarandeMotsvarar att
också ingen saklig skillnadkuvert skall finnas i vallokal innebär mot

i dag.vad gällersom
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I4§

stycketFörsta 8 kap. § tredje stycket i11 den nuvarandemotsvarar
vallagen. Hänvisningen till brottsbalken är ny.

15§

8 kap. § förstaMotsvarar 11 stycket i den nuvarande vallagen.

16§

8 kap. § andra iMotsvarar 11 stycket den nuvarande vallagen.

17§

delvisMotsvarar 8 kap. 13 § i den nuvarande vallagen. Förslaget
innebär också blanketterna för de anteckningar skall föras iatt som
andra röstningslokaler vallokaler skall fastställas RSV.än av

18§

Motsvarar 7 kap. 4 § i den nuvarande vallagen.

10 kap. Röstning i vallokal.

1§

9 kap. § i denMotsvarar 1 nuvarande vallagen.

2§

9 kap. 2 iMotsvarar § den nuvarande vallagen.
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3§

nuvarandei denstycketandra10 §8 kap.stycketFörsta motsvarar
nuvarandei den5§kap.9stycketAndravallagen. motsvarar

vallagen.

4§

vallagen.nuvarandei den3 §och 9 kap.§kap. 1del 8Motsvarar av
själv börväljarenfråganbehandlatochhaftKommittén har omuppe

denslutsatsentillkommittoch attvalurnanivalsedelnstoppa
föredra.ordningennuvarande är att

ochvalskärrnledigtillhänvisasskallväljarenFöreskriften enatt
kanvalförrättareninteinnebärdärvalkuverti attvalsedlarsinalägga
sinavillväljarefrånvalkuvert stoppasomvägra emot ettatt ta en
frånuppmaningoch inte,vallokaleni trotsi valkuvertvalsedlar ute

tillFöreskriften ärvalskärmen.avskilt bakomvill röstavalförrättarna,
har någotsjälv inteväljarenOmvalhernlighet.väljarensskyddaför att
intevalförrättarna vägraså kanvalhemlighetsinskyddaintresse attav

beteendeväljarensskäl. Omdettavalkuvertväljarensemot avtaatt
väljarenvalförrättarna rättagitation har attuppfattas uppmanakan som

skälinteför sigi ochdockbeteendesådant ärlokalen. Ettlämnaatt
rösten.för vägra emotatt taatt

5§

vallagen.nuvarandedenistyckettredje3del 9 kap. §Motsvarar av

6§

nuvarandei den§och 4styckettredje9 kap. 3 §delMotsvarar av
ocksåomfattauttryckligen attkontrollskyldighetenAttvallagen. anges

någoninteinnebärvalsedelinnehålleruppenbartvalkuvertett en
intekravuppfyller dessainteeftersom kuvertändring,saklig ett som

Ändringen systematiskt väl-ärnuvarande 4enligtfår emottas
motiverad.
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7§

Första stycket har ingen direkt motsvarighet i den nuvarande vallagen,
innebär inte någon ändring hur nuvarandemen regler skallav

tillämpas. Andra stycket del 9 kap. 4 § i denmotsvarar nuvarandeav
vallagen. Tredje stycket har sin motsvarighet i 12 kap. 5 § i den
nuvarande vallagen. Den föreslagna bestämmelsen innebär dock en
begränsning möjligheten ångerrösta. Jfr allmänmotiveringenattav
avsnitt 8

Fjärde stycket del 9 kap. 4§ i denmotsvarar nuvarandeav
vallagen.

8§

Motsvarar del 9 kap. 3 § tredje stycket i den nuvarande vallagen.av
Som framgår under specialmotiveringen till 4 § har kommittén

fråganövervägt väljaren själv bör valsedeln i valurnanstoppa ochom
kommitt till slutsatsen den nuvarande ordningenatt föredra.är att

9§

Motsvarar 8 kap. 2 § andra stycket i den nuvarande vallagen.

10 och 11 §§

Motsvarar del ll kap. 7 första stycket i§ den nuvarande vallagen.av
Någon uttrycklig skyldighet kontrollera valkuvert inte äratt att tomt
och det innehålleratt valsedel finns inte i dag. Av nuvarande 11en
kap. 9 § följer emellertid kuvert inte uppfyller dessa krav inte fårsom

Ändringentas emot. är därför systematiskt motiverad innebär intemen
någon faktisk förändring förhållandei till vad gäller Densom nu.
nuvarande skyldigheten kontrollera försändelsen i föreskrivetatt äratt
skick har med uttryckligt angivandeersatts vilka kontroll-ett av
åtgärder valförrättaren skall vidta. Dessa åtgärder framgår i dagsom

jämförelse mellan 11 kap. 7 § och 11 kap.av en 6 och 9 §§a
i den nuvarande vallagen.

Uttrycket ytterkuvert för budröst denersätter nuvarande benäm-
ningen valsedelsförsändelse. Den terrninologin används fortsättnings-
vis.
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gäller släktskap,detkontroll valförrättama kanDen närgörasom
uppgifter skall godtas de intefråga budet. Budetsålder är att omm.m.

framstår helt osannolika.som

12§

idel 11 kap. 9§ denandra styckenaochFörsta motsvarar av
vallagen.nuvarande

§ i den nuvarandemotsvarighet i 12 kap. 5Tredje stycket har sin
begränsninginnebär dockföreslagna bestämmelsenvallagen. Den en

alimänmotiveringen avsnittångerrösta. Jfrmöjligheten attav
9§ i den nuvarandedel 11 kap.Fjärde stycket motsvarar av

vallagen.

13§

vallagen.nuvarandekap. § första stycket i dendel 11 7Motsvarar av

I4§

vallagen.9 § i den nuvarandedel 11 kap.Motsvarar av

15§

nuvarande vallagen.§ andra stycket i den11 kap. 7Motsvarar

16 §

vallagen.9 kap. 7 § i den nuvarandeMotsvarar

påRöstning postkontor.11 kap.

1§

vallagen.i nuvarandeförsta stycket dendel 10 kap. §1Motsvarar av



316 Specialmotivering SOU 1994:30

2§

kap.Motsvarar 10 § andra1 stycket i den nuvarande vallagen, med
den ändringen tidsfristen för poströstning vid ordinarie val kortats.att
Jfr den allmärma motiveringen avsnitt 2.10.

30624 §§

Motsvarar 10 kap. 2 § första stycket i den nuvarande vallagen.

5§

Motsvarar 10 kap. 3 § iden nuvarande vallagen i dess lydelse efter att
de beslutade ändringarna i vallagen SFS 1993:1689 postlagennär
1993:1684 i kraft.trätt

6§

8 kap.Motsvarar 10 § andra stycket i den nuvarande vallagen.

7§

Motsvarar del 8 kap. 5 § och 10 kap. 4 § första-tredje styckena iav
den nuvarande vallagen.

8§

Motsvarar 10 kap. § fjärde4 stycket i den nuvarande vallagen.

9§

Motsvarar 8 kap. § andra1 stycket i den nuvarande vallagen.

10§

delMotsvarar 10 kap. §4 andra stycket i den nuvarande vallagen.av
Någon uttrycklig skyldighet kontrollera valkuvert innehålleratt att en
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nuvarande vallagen§ i deni 10 kap.valsedel fimis inte dag. Av 5
innehålleruppenbarteller inteemellertid kuvertföljer är tomt ensom

Ändringen systematiskt motiveraddärförvalsedel inte får ärtas emot.
förhållande till vadifaktisk förändringinnebär inte någon sommen

skyldighetuttryckligi inte heller någonfinns daggäller Det attnu.
föreskrift börsådanröstberättigad. Enväljarenkontrollera äratt
stycket.första Dettai föreslagnavilket skett detin i lagendärför tas

förändring.saklignaturligtvis inte någoninnebär

1J§

vallagen.nuvarandei den10 kap. 5 §Motsvarar

12§

andra stycket i den§och 10 kap. 4kap. 5 §del 8Motsvarar av
läggaskallFöreskriftennuvarande vallagen. röstmottagarenatt

motsvarighet isaknarfönsterkuvertets fönsterröstkortet närmast
baraAvsiktenavsedd.saklig ändring inte ärNågon är attförslaget.

detaljföreskrifter.självklaradenskallintelagen typentyngas avav

13§

stycket vallagen.andrakap. 2 §8Motsvarar

14§

nuvarande vallagen.stycket i denförstadel ll kap. 8 §Motsvarar av
kontrolleraskyldighetuttryckligi inte heller någonfinns dagDet att

in iföreskrift bör därförsådanröstberättigad. Enväljaren tasäratt
innebärstycket. Dettaföreslagna förstaskett i detvilketlagen

nuvarande skyldighetenDennågon saklig förändring.naturligtvis inte
medföreskrivet skick harförsändelsen ikontrollera är ersattsattatt

kontrollåtgärdervilka röstmottagarenuttryckligt angivandeett somav
jämförelse mellan llframgår i dagåtgärderskall vidta. Dessa av en

vallagen.nuvarandei denkap. och 6kap. 8 § och ll a
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15 §

Motsvarar del ll kap. 8 första§ stycket i den nuvarande vallagen.av
finnsDet i dag inte heller någon uttrycklig skyldighet kontrolleraatt

väljaren röstberättigad.är En sådan föreskrift bör därför in iatt tas
lagen vilket skett i det föreslagna första stycket. Detta innebär
naturligtvis inte någon saklig förändring. Den nuvarande skyldigheten

kontrollera försändelsen i föreskrivet skick harär medatt att ersatts
uttryckligt angivande vilka kontrollâtgärderett röstmottagarenav som

vidta.skall Dessa åtgärder framgår i dag jämförelse mellan 11av en
kap. 8 § och 11 kap. och5 6 §§ i den nuvarande vallagen.a

16 §

Motsvarar 11 kap. 8 § tredje stycket i den nuvarande vallagen.

17§

Motsvarar del kap.11 9 § i den nuvarande vallagen.av

18§

Motsvarar del kap.11 8 § första stycket i den nuvarande vallagen.av

19§

Motsvarar del 11 kap. 9 § i den nuvarande vallagen.av

20 och 21

Motsvarar del 10 kap 4 § tredje stycket i den nuvarande vallagen.av
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12 kap. Röstning vid särskilt röstmottagningsställe

de reglerBestämmelserna i detta kapitel i huvudsakmotsvarar som
vid tillfälligt inrättadenuvarande röstningenligt den vallagen gäller

avsnitt Kommittén villpostkontor. Jfr den allmänna motiveringen
ambulerande röstmottagningsammanhang erinra deni detta somom

försöksverksamhet vid 1994 årsgenomföras i formkan komma att av
komplettera reglernaoch det kan finnas anledningval att att om

erfarenheterna från försöksverk-institutionsröstning med anledning av
OrganisationJfr Vallagsutredningens delbetänkande VALsamheten.

avsnitt 11.1.2.Teknik Ekonomi SOU 1992:108

1§

andra stycket i§ första stycket och 2 §del 10 kap. 1Motsvarar av
nuvarande vallagen.den

2§

tredje stycket i den nuvarande vallagen.kap. 2 §10Motsvarar

3§

motsvarighet den nuvarande vallagen. DenBestämmelsen har ingen i
beslutsrätten tillfår delegerainnebär den centrala valmyndighetenatt

avsnittJfr den allmänna motiveringen iannan.

4§

tredje i dendel och styckenaMotsvarar 10 kap. 2 § andraav
valnämnd och vård-nuvarande vallagen såvitt gäller samråd med

samråd skall ske med läns-inrättning eller anstalt. Föreskriften att
enligt 2 inrättasinnan särskilt röstmottagningsställe §styrelsen ett

ingen motsvarighet nuvarande vallagen ochvaldagen har i den är
länsstyrelsen regional valmyndighet bör hamotiverad attav som

möjligheter det skall anordnas sådanlämna synpunkter påatt var en
röstmottagning. fråga för kommunens valdi-Denna kan ha betydelse
striktsindelning inrättaeftersom det kan möjligt särskiltatt ettvara
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röstmottagningsställe för de väljare i valdistrikt får långtett t.exsom
eftertill vallokalen ändrad indelning.en

Om den centrala valmyndigheten uppgiften bestämmaatt var
särskild röstmottagning skall anordnas, så skall den myndighet som
fått denna delegation ha motsvarande samråd med Valnämnden,
länsstyrelsen respektive vårdinrättningarnas huvudmän med den
naturliga begränsning följer Valnämnden eller länsstyrelsensom av om

skall besluta i frågan.själv

§5

del andra stycket i denstycket 10 kap. 2 §Första motsvarar av
nuvarande vallagen.

stycket del kap. 2 § tredje stycket i denAndra 10motsvarar av
nuvarande vallagen.

6 §

och del andra stycket i den nuvarande10 kap. 3 § 2 §Motsvarar av
följer den centrala valmyndig-vallagen, med de ändringar attsom av

till valnänmden ifår delegera uppgiftenheten röstmottagareatt utse
särskild röstmottagningsamband med myndigheten beslutaratt att

vissskall anordnas plats i kommunen.en

7§

andra stycket i den nuvarande vallagen.8 kap. 10 §Motsvarar

8§

tredjestyckena del10 kap. 4 § första och andraMotsvarar samt av
nuvarande vallagen.stycket i den

9§

vallagen.fjärde stycket i den nuvarande10 kap. 4 §Motsvarar
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10§

8 kap.Motsvarar 1 § andra i nuvarande vallagen.stycket den

11§

del 10 kap. 4 § tredje stycket i den nuvarande vallagen.Motsvarar av
Någon uttrycklig skyldighet kontrollera valkuvert innehålleratt att en
valsedel finns inte i dag. 10 kap. § i den nuvarande vallagenAv 5
följer emellertid kuvert inte uppfyller krav inte fårdessaatt tassom

Ändringen därför systematiskt motiverad innebär inteäremot. men
någon faktisk förändring i förhållande till vad gäller finnsDetsom nu.
i inte heller någon uttrycklig skyldighet kontrollera väljarendag att att

röstberättigad i något val. sådan föreskrift bör därför in iEnär tas
vilket i det föreslagna första stycket. innebärlagen skett Detta

inte någon saklig förändring.naturligtvis

12§

kap. § i den nuvarande vallagen.Motsvarar 10 5

J3§

kap. § och tredje stycket i dendel 8 5 10 kap. 4 §Motsvarar av
nuvarande vallagen.

14§

vallagen.Motsvarar 8 kap. andra stycket nuvarande2 § i den

15§

nuvarande vallagen.Motsvarar del kap. 8 § första stycket i denllav
uttrycklig skyldighet kontrollerafinns i dag inte heller någonDet att

väljaren föreskrift har tagits in i detröstberättigad. En sådanäratt
föreslagna första stycket. innebär naturligtvis inte någon sakligDetta
förändring. skyldigheten kontrollera för-Den nuvarande att att
sändelsen i föreskrivet med uttryckligtskick harär ettersatts
angivande vilka kontrollåtgärder skall vidta.röstmottagarenav som

14-0360
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åtgärder framgår i jämförelsedag mellan 11 kap. 8 § ochDessa av en
ikap. 3 och 6 §§ den nuvarande vallagen.11 a

16§

kap. 8 § tredje stycket i den nuvarande vallagen.11Motsvarar

17§

kap. i nuvarande vallagen.del 11 9 § denMotsvarar av

18§

i den nuvarande vallagen.del kap. 8 § första stycket11Motsvarar av

I9§

i nuvarande vallagen.del kap. 9 § den11Motsvarar av

och 21 §§20

stycket i den nuvarande vallagen.del 10 kap. 4 § tredjeMotsvarar av

13 kap. Röstning hos utlandsmyndighet

1§

kap. § första stycket i den nuvarande vallagen.Motsvarar 10 7

2§

nuvarande10 kap. 7 § andra och tredje styckena i denMotsvarar
vallagen.
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3§

Motsvarar 10 kap. 7 fjärde§ stycket i den nuvarande vallagen.

4§

Motsvarar 10 kap. 7 § femte stycket i den nuvarande vallagen.

5§

Motsvarar 8 kap. 10 § andra stycket i den nuvarande vallagen.

6§

Motsvarar 10 kap. 8 § första och andra styckena del tredjesamt av
istycket den nuvarande vallagen.

7§

§ fjärdeMotsvarar 10 kap. 8 stycket i den nuvarande vallagen.

8§

Motsvarar 8 kap. §1 andra stycket den nuvarande vallagen.i

9§

Till skillnad från vad fallet för övriga slag röstning finnsär isom av
vallagen inte någon uttrycklig vadbestämmelse hosröstmottagareom

utlandsmyndighet skall kontrollera. framgår iDetta stället indirekten
10 kap. 9 § i den nuvarande där detvallagen, i vilka fallav anges

valkuvert inte får föreslagnaDen bestämmelsen har såledestas emot.
ingen direkt motsvarighet i vallagen. Den har utformats i över-
ensstämmelse med hur motsvarande regler för röstning i vallokal, på
postkontor och vid särskilt röstmottagningsställe konstruerats. De
skillnader finns motiveras intedet finns något krav påattsom attav
väljare vid röstning hos utlandsmyndighet har sitt röstkort med nären
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han eller hon Jfr de föreslagna 10 kap. 6 kap. § och11 7 12röstar.
kap. 11

10 §

kap. i vallagen.Motsvarar 10 9 § den nuvarande

11§

del 10 kap. 8 § tredje stycket i den nuvarande vallagenMotsvarar av

12§

nuvarande vallagen.8 kap. 2 § andra stycket i denMotsvarar

13§

valsedelsförsändelsenuvarande skyldigheten kontrolleraDen att att en
vadi föreskrivet skick har med lista röstmottagarenär ersatts en

åtgärder framgår i dag jämförelseskall kontrollera. Dessa av en
i den nuvarandemellan kap. 8 § och 11 kap. och 611 a

Jfr föreslagna kap. kap. ochvallagen. de lagrummen 10 10 11 14 §
kap. där skyldigheten för valförrättarenröstmottagaren12 15 § att

väljarenkontrollera med hänsyn till kontrollenär större äratt av om
röstberättigad röstlängden eller väljarens röstkort.kan göras mot mot

finns inget sittDet krav ha med röstkort hosnär röstaratt man en
utlandsmyndighet.

14§

Motsvarar kap. 8 § tredje stycket i den nuvarande vallagen.11

15§

Motsvarar del kap. 8 § andra stycket i11 den nuvarande vallagen.av
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16§

nuvarande vallagen.i den8 § första stycketdel 11 kap.Motsvarar av

17§

vallagen.nuvarandekap. 9 § i dendel 11Motsvarar av

J8§

nuvarande vallagen.stycket i denkap. 8 § tredjedel 10Motsvarar av

19§

nuvarande vallagen.i denkap. 10 §10Motsvarar

20§

ändringarmed denuvarande vallageni denkap. ll §10Motsvarar
särskilda röstlängden bort.denföljer tasattavsom

inteväljarenbestämmelse lagts till. Omstycket harandraI nyen
ellerdet saknas uppgiftelleri röstlängdenfinns personnummeromom

valmyndigheten intecentralakorrekt kan deninte ärpersonnumretom
skallfönsterkuverttill någon valnämnd. Hurskicka fönsterkuverten ett

lagreglerat.i dessa fall börhanteras vara

lantbrevbärareRöstning bud eller14 kap. genom

1§

vallagen.i den nuvarandedirekt motsvarighetBestämmelsen har ingen
vallagen. Ordet val-nuvarandedock kap. 3 och 5 §§ i denJfr 11

budröst.föruttrycket ytterkuvertsedelsförsändelse har medersatts
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2 §

Motsvarar del kap.ll 3 § första stycket i den nuvarande vallagen,av
med den ändringen kraven för få anlita bud skärpts i såatt att motto

den vill budrösta skall förhindrad inte bara frånatt som attvara
intima sig i sin vallokal eller, i förekommande fall, röstningslokal hos
någon utlandsmyndighet, också sakna möjlighetutan poströsta.att
Ändringen torde inte ha någon praktisk betydelse, kanstörre men vara
ägnad understryka principen budröstning bara skall användasatt iatt
de fall då väljaren inte kan personligen irösta röstningslokal.en

3 §

Motsvarar del kap.11 3 § första stycket i den nuvarande vallagen.av

4§

Motsvarar del 11 kap. 3 § andra stycket och 6 § tredje stycket iav a
den nuvarande vallagen.

5§

Motsvarar del 11 kap. 3 § andra stycket i den nuvarande vallagen.av

6§

Motsvarar del 11 kap. § i4 den nuvarande vallagen.av

§7

Motsvarar kap.11 5 § första stycket och 6 kap. 9 § andra stycket i
den nuvarande vallagen.

8 §

Motsvarar 11 kap. §5 andra stycket och 6 § tredje stycket i dena
nuvarande vallagen.
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9§

kap.Motsvarar 11 5 § tredje stycket i den nuvarande vallagen. I
bestämmelsen uttryckligensägs lantbrevbäraren tar hand omatt
väljarens ytterkuvert för budröst. Lantbrevbäraren inteär röst-

Därför bör inte uttrycket ta rösten användasmottagare. emot
eftersom detta leder tankarna till röstmottagning i lagens mening. Jäm-
för förslaget till 9 kap. § där1 det all röstmottagning skallsägs att

offentlig. ocksåSe 10vara

10§

kap.Motsvarar ll 6 § iden nuvarande vallagen. lantbrevbärarenNär
lämnar ytterkuverten till sker detta praktiskaröstmottagaren skälav
inte på väljare lämnar sinsätt när röst ett post-samma som en
kontor. Lantbrevbäraren lämnar ytterkuverten och röstkorten till

bakom disken ochröstmottagaren kan också lämna dem när
postkontoret för allmänheten.är stängt Detta undantag frånär ett
huvudregeln i 9 kap. l § all röstmottagning skall offentlig,att ettvara
undantag betingat praktiska skäl Det sig härär rör ettsom av om-
relativt fåtal röster.

11§

Motsvarar kap. 6 § första11 och andra styckena i den nuvarandea
vallagen. Tidsfristen för budröstning inför ordinarie val kortas inte till
tjugo dagar, jfr förslaget korta tiden för poströstningen, eftersomatt

väljare utomlands också kanär budrösta; perioden för förtids-en som
röstning utomlands skall också i fortsättningen 24 dagar. Jfr denvara
allmänna motiveringen avsnitt 2.10.1.

15 kap. Den fortsatta behandlingen fönsterkuvert från postav
kontor, särskilda röstmottagningsställen inom landet och utlands-
myndigheter

§1

Motsvarar del 12 kap. § i den1 nuvarande vallagen.av
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2§

Motsvarar del 12 kap. 2 § i den nuvarande vallagen.av

3§

del kap. 2 i den vallagen.Motsvarar 12 § nuvarandeav

4§

12 kap. § andra stycket i den nuvarande vallagen.Motsvarar 1

5§

kap. § i den nuvarande vallagen.Motsvarar 12 3

6§

del 12 kap. 4 § första stycket i den nuvarande vallagen.Motsvarar av

7§

del 12 kap. 4 § tredje stycket i den nuvarande vallagen.Motsvarar av
överensstämmelse för valförrättamaI med hur reglerna och röst-

i övrigt utformats, har uttryckligen angivits vilka kontroll-mottagarna
åtgärder skall vidtas.som

8§

del 12 tredjeMotsvarar kap. 4 § stycket i den nuvarande vallagen.av
Jfr specialmotiveringen till kap.11 14 12 kap. 15 § och 13 kap. 13

Till skillnad från vad gäller enligt dessa bestämmelser skallsom
valförrättaren vid sin granskning budröster inte kontrollera attav
budet eller vittnet uppfyller kravde ställs i 14 kap. respektive3 §som

tredje4 § stycket. Detta hänger med budet inte finnsattsamman
närvarande vid denna granskning och alltså inte kan svara
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respektivevalförrättarenbudeteventuella frågor kan ställas till avsom
lämnas.budröstennärröstmottagaren

§9

nuvarande vallagen.i dentredje stycketdel 12 kap. 4 §Motsvarar av
till kap. 15specialmotiveringen llunder § och8Jfr vad sagtssom

10 §

nuvarande vallagen.dentredje stycket ikap. 4 §del 12Motsvarar av

11§

nuvarande vallagentredje stycket i den4 §del 12 kap.Motsvarar av
ängerröstning begränsats.tiden förföljerändringarmed de attsom av

uttryckligenharavsnittmotiveringen DessutomallmännaJfr den
röstlängden.skall ske i Detta överensstämmermarkeringangivits att

nuvarande§ i denjämförd med 13 kap. 4kap. 4 §med hur 12
valförrättarnatillämpas detIdagtillämpas i dag.vallagen attsystemet

granskningvid dengranskningen i vallokalen, ochpreliminäravid den
markerar i röstläng-för röstning,vallokaleneftersker stängtsattsom

hoseller förhandsröstatväljarenmed P poströstatden attett
fartyg.ellerutlandsmyndighet ett

12§

med dennuvarande vallagendendel 12 kap. 4 § iMotsvarar av
efter 17.00.iföljer valkuvert får läggasändring att urnasom av

13§

nuvarande vallagen.fjärde i13 kap. 4 § stycket denMotsvarar

14§

nuvarande vallagen.kap. § andra stycket i denMotsvarar 12 4
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15 och 16 §§

Motsvarar 12 kap. 5 § i den nuvarande vallagen, med den ändring
följer tiden för ångerröstning begränsats. Jfratt den allmännasom av

motiveringen avsnitt 8.6.3. I bestämmelsen har också gjorts det
tillägget väljaren skall få tillbaka sitt fönsterkuvert.att Detta över-

med hurensstämmer reglerna i 12 kap. 5 § i den nuvarande vallagen
tillämpas.

17§

Bestämmelsen har ingen motsvarighet i den nuvarande vallagen och är
följd de reglerna för ångerröstning. Jfr den allmännaen av nya

motiveringen avsnitt 8.6.3.

16 kap. Preliminär rösträkning i vallokalen

1§

Motsvarar del 13 kap. 1 § nuvarande vallagen. Föreskriftenav att
riksdagsvalet skall räknas först har flyttats till den föreslagna 2

2§

Motsvarar 13 kap. 6 § i den nuvarande vallagen. Föreskriften att
riksdagsvalet skall räknas först del 13 kap. i den1 §motsvarar av
nuvarande vallagen. Under 3 valsedel blanksägs ellerärattp. om en
kan ogiltig därför den märkt skall valsedelnantas är läggasattvara
tillbaka i sitt valkuvert. Någon saklig skillnad inte avsedd; blankaär
valsedlar dvs. valsedlar saknar partibeteckning fortfarandeärsom
ogiltiga, förslaget till vallag 18 kap. 10 De emellertidrönerse ett
särskilt intresse och antalet blankröster redovisas i praktiken för sig.

3§

Motsvarar 13 kap. 7 § första stycket i den nuvarande vallagen.
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4§

första stycket ioch 8 § den13 kap. 7 § andra stycketMotsvarar
föreskriftennuvarande vallagen, med den ändringen att attom

anordnas värdepostdet skickas med skallmaterialet post somom
fått utgåföreskriftAnledningen till dennatagits bort. är attatt

vedertagen praxis inte vid-föreskrifter från ochmaterialet enligt RSV
valförrättarna till valnärrm-arebefordras med överlämnaspost utan av

valmaterial med börnödvändigt skickaSkulle detden. postattvara
garantier fåsbästanaturligtvis postbefordran ske sådant sätt attett

försändelsen kommer fram.för att

5§

nuvarande vallagen. Seandra stycket i den13 kap. 8 §Motsvarar
specialmotiveringen till 4under

rösträkningför preliminärsammanträdeValnamn dens17 kap.

0ch2 §§I

nuvarande vallagenförsta stycket i denkap. 9 §del 13Motsvarar av
vid den s.k.uttryckligen Valnämndendetmed det tillägget sägs attatt

inkomna vissaockså skall granska brevröster. Ionsdagsräkningen
därför framgåbör ibetydande. Detandelen brevrösterkommuner är

ocksåskall brevrösternagranskningvallagen och rösträkningatt avse
fönsterkuvertdegäller valnänmdens granskningNär det somav

granskning enligt 15 kap.inte kunnat sinvalförrättarna godkänna vid
innebärkap. 12 § så dendärför in i 157-10 §§ och lagt omslag enligt

valförrättarna gjort. Omöverprövning den bedömning somen av
ellerfönsterkuvertvid sin granskningvalförrättarna öppnat ettett

självfallet inte leda tillsåytterkuvert för budröst skall detta att
Någon uttryckligdet skälet underkännervalnärrmden rösten.av

detta inte nödvändig.bestämmelse ärom

3-7§§

vallagen.nuvarandekap. 9 § andra stycket i denMotsvarar 13
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Vad Valnämnden skall vid granskningen medgöra överensstämmer
valförrättarnavad skall enligt 15 kap. 7-12 §§ i den föreslagnagöra

vallagen.

8§

Bestämmelsen har ingen motsvarighet i den nuvarande vallagen.
Granskningen brevrösterna skall efter fönsterkuvertengöras attav
enligt § har granskats.1 Detta vad gäller enligt denmotsvarar som
nuvarande brevröstningslagen, specialmotiveringen till förslaget tillse
brevröstning i vissa fall avsnitt 12.4.

9§

Motsvarar 13 kap. 6 § i den nuvarande vallagen. Föreskriften att
riksdagsvalet skall räknas först del kap13 1 § i denmotsvarar av
nuvarande vallagen. Bestämmelsen med vadöverensstämmer som

den föreslagnaenligt 16 kap. 2 § gäller för den preliminära rösträk-
i vallokalen.ningen Under 3 valsedel blank ellersägs äratt om en

ogiltig därförkan den märkt skall valsedeln läggasärantas attvara
tillbaka i sitt valkuvert. Någon saklig inte avsedd;skillnad blankaär
valsedlar dvs. valsedlar saknar partibeteckning fortfarandeärsom
ogiltiga, förslaget till vallag 18 kap. 10 De emellertidröner ettse
särskilt intresse och antalet blankröster redovisas i praktiken för sig.

10§

13 kap. 10 § i denMotsvarar nuvarande vallagen.

11§

kap. fjärdeMotsvarar 13 4 § stycket i den nuvarande vallagen.

och 1312

Motsvarar 13 kap. 11 § i den nuvarande vallagen.
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mandatfördelningochsammanräkningSlutlig18 kap.

1§

Andravallagen.nuvarandeden§ ikap. 1 1del 14Motsvarar av
i denkap.till 14inledningenimotsvarighetdirekthar ingenmeningen

vallagen.nuvarande

2§

mandatför-försammanhangiHär ansvararett somvemanges
partierna.inomledamöterförochpartiermellandelningen att utse

§styckena, 9andraochförsta3 §i 14 kap.idagfinnsreglerDessa
i denstycketförsta§och 11stycketförsta§10stycket,första

denerinrasammanhangi dettaKommittén villnuvarande vallagen. om
Vallagsutred-grundvalpåbeslutatsharförsöksverksamhet avsom

SOUKostnaderTeknikOrganisationVALdelbetänkandeningens
såvälkommer göraRSVinnebärakan attoch1992:108 attsom

narrmordningenslutligadenpartiernamellanmandatfördelningen som
avsnittbetänkandetangivnaJfr detkandidater.partiernasmellan

11.2.3.

3§

vallagen. Detnuvarandedenstycket iförsta§kap. 214Motsvarar
månockså i vadskalllänsstyrelsen prövauttryckligenhar attangetts
medvilket överensstämmergodkännas,skallvalsedlarnapånamnen

i dag.tillämpasbestämmelsenhur

4§

vallagen.nuvarandei denstycketförsta§14 kap. 1delMotsvarar av

5§

nuvarande vallagen.stycket i dentredjekap. 1 §14Motsvarar
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6§

Motsvarar del 14 kap. 1 § första stycket och andra stycket i denav
nuvarande vallagen.

7§

Motsvarar 14 kap. 3 § tredje stycket i den nuvarande vallagen.

8§

Motsvarar 14 kap. 2 § tredje stycket i den nuvarande vallagen.

9§

Motsvarar 14 kap. 2 § andra stycket i den nuvarande vallagen.

10 och 11 §§

Motsvarar 14 kap. 4 och 5 §§ i den nuvarande vallagen.

12 och 13

Motsvarar 14 kap. 8 § i den nuvarande vallagen.

14 och 15 §§

Motsvarar 14 kap. 12 i§ den nuvarande vallagen.

16 och 17 §§

Motsvarar 14 kap. 20 § i den nuvarande vallagen, med den ändringen
skyldigheten förvaraatt valsedlarna har inskränktsatt på sättsamma

gäller för riksdagsvalet. Jfr 14 kap. 8 i§ densom nuvarande vallagen.
Se också 199394:21 s.80.prop.
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18§

vallageni den nuvarandekap. 21 §14Motsvarar

19 §

nuvarandei denoch 14 §§kap. 13, 14del 14Motsvarar aav
preliminära rösträk-gäller denfrån vadTill skillnadvallagen. som

Sammanräk-slutligaValnämnden och deni vallokal ochningen av
den centralahanteringen hossålänsstyrelserna ärningen görs avsom

offentlig.intevalmyndigheten

20§

vallagen.nuvarande22-24 §§ i den14 kap.Motsvarar

21 §

nuvarande vallagen. Detdenstycket ikap. 9 § första14Motsvarar
ingen motsvarighetharmandatspärrarnaomnämnandetuttryckliga av

nuvarande vallagen.i den

22 §

vallagen.nuvarande Be-stycket i denandra14 kap. 9 §Motsvarar
medochuteslutitsuddatalsmetoden harskrivningen ersatts enav

valmatematik.innehållerbaratill 20 kap.hänvisning som

23 §

nuvarandei denstyckenatredje och fjärde14 kap. 9 §Motsvarar
fördelasutjämningsmandatenBeskrivningen hurvallagen. av
Jfr vadtill 20 kap.hänvisningmedharvalkretsarna ersatts somen

under 22specialmotiveringenisägs

24§

nuvarande vallagen.stycket i den§ femte14 kap. 9Motsvarar
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25§

Motsvarar 14 kap. 9 § sjätte stycket i den nuvarande vallagen.

26§

Motsvarar 14 kap. 15 § i den nuvarande vallagen.a

27§

Motsvarar 14 kap. 15 b § första stycket i den nuvarande vallagen.

28§

Motsvarar 14 kap. 15 b § andra stycket i den nuvarande vallagen.

29§

tredjeMotsvarar 14 kap. b15 § och fjärde styckena i den nuvarande
vallagen.

30§

Motsvarar 14 kap. 15 b § femte stycket i den nuvarande vallagen.

;1§

Motsvarar 14 kap. 15 b § sjätte stycket i den nuvarande vallagen.

S2§

Motsvarar 14 kap. d15 § första stycket i den nuvarande vallagen.
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33§

nuvarande vallagen.i denkap. 15 § d tredje stycketMotsvarar 14

34§

nuvarande vallagen.i denkap. d § fjärde stycket14 15Motsvarar

35§

nuvarande vallagen.motsvarighet i denhar ingen direktstycketFörsta
nuvarandestycket i den10 § förstastycket 14 kap.Andra motsvarar

vallagen.

36§

i den nuvarande vallagen.kap. 6 §14Motsvarar

37§

nuvarande vallagen.andra stycket i den14 kap. 10 §Motsvarar

38§

nuvarande vallagen.den10 tredje stycket i14 kap. §Motsvarar

39§

vallagen.i nuvarande14 kap. 15 § denMotsvarar c

40§

kap. § i den nuvarande vallagen.14 15Motsvarar
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41§

Motsvarar 14 kap. 16 § i den nuvarande vallagen.

42§

Motsvarar 14 kap. 15 d § andra stycket i den nuvarande vallagen.

43§

Motsvarar 14 kap. 15 § i den nuvarande vallagen.

44§

Motsvarar 14 kap. 16 § i den nuvarande vallagen.

45§

Motsvarar 14 kap. 11 § första och del andra stycket i denav nuvaran-
de vallagen. Regeln i 14 kap. §11 andra stycket i den nuvarande
vallagen för utseende då det inte finnsersättare tillräckligt medav

för enligt huvudregelnersättare har flyttats tillatt utse 20 kap.namn

46§

Motsvarar kap.14 § i7 den nuvarande vallagen.

47§

Motsvarar kap.14 §11 tredje stycket i den nuvarande vallagen.

48 och 49 §§

Motsvarar 14 kap. 18 § i den nuvarande vallagen.
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50 §

inledande hänvisningenDen del 14 kap. 18 § i denmotsvarar av a
nuvarande vallagen. Sistnänmda bestämmelse flyttatshar till kom-
munallagen. Se förslaget till lag ändring kommunallagens 5om av

4 övrigt bestämmelsen del kap. ikap. I 14 19 § denmotsvarar av
nuvarande vallagen, med den ändring följer ersättarantaletattsom av
för parti har fått eller två mandat minimerats till två. Beskriv-ettsom

hur har flyttats till 20 kap.ningen ersättarna utsesav

51 §
g

kap. första stycket i den nuvarande vallagen.Motsvarar 14 13 §

52§

andra nuvarande vallagen.14 kap. 13 § stycket i denMotsvarar

53§

i den14 kap. 14 § nuvarande vallagen.Motsvarar

54§

kap. första stycket i den vallagen.Motsvarar 14 22 § nuvarande

55§

14 kap. andra iMotsvarar 22 § och tredje styckena den nuvarande
vallagen.

56§

14 kap. 23 § iden tillMotsvarar nuvarande vallagen den del lagrum-
tillval landstingsfullmäktige.met avser
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57§

14 kap.Motsvarar 22 § första stycket i den nuvarande vallagen.

58§

14 kap. § andraMotsvarar 22 och tredje styckena i den nuvarande
vallagen.

59§

14 kap. § iMotsvarar 23 den nuvarande vallagen, med den ändringen
det i viss situation blir möjligt också i de fallersättareatt att utseen

det kvarvarande antalet uppgår till minst det antal fullmäktigeersättare
bestämt. Den situation ledamot saknar egenär attsom avses en en

eller egentligt, vid sammanräkningenersättare, ersättaremer somen
just för henne eller honom. Jfr den allmänna motiveringenutsetts

avsnitt 4.5.2.

Överklagande19 kap. val utfárdande bevisochav av om vem som
valts

1§

15 kap. 4 § första stycket i den nuvarande vallagen.Motsvarar

2§

15 kap. 4 § andra stycket i den nuvarande vallagen.Motsvarar

3§

motsvarighet i den nuvarandestycket har ingen uttryckligFörsta
vallagen. övrigt bestämmelsen del 15 kap. 4 § tredjeI motsvarar av
stycket i den nuvarande vallagen.
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4§

i dentredje stycket4 §del kap.stycket 15Första motsvarar av
motsvarighetingenstyckena hartredjeAndra ochnuvarande vallagen.

skall blitillkommit för detharnuvarande vallagen. Dei den att
harinnan dettaval redanutgångenöverklagamöjligt ettatt av

avsnitt 10.3.motiveringenallmännaformellt. Jfr denfastställts

5§

nuvarande vallagen.dentredje stycket i§kap. 4del 15Motsvarar av

6§

vallagennuvarande§ i denkap. 515Motsvarar

79§§

vallagen.nuvarandefjärde stycket i den4 §15 kap.Motsvarar

10§

nuvarande vallagen.§ i den815 kap.Motsvarar

11§

nuvarande vallagen.denstycket ikap. § första15 1Motsvarar

12§

vallagen.nuvarandei denandra stycketkap. §15 1Motsvarar

13§

vallagen.nuvarandestycket i denförstakap. 2 §15Motsvarar



342 Specialmotivering SOU 1994:30

14 §

Motsvarar 15 kap. 2 § andra stycket i den nuvarande vallagen med
den ändringen beviset för den blivit utsedd tillatt ledamot isom
kommunfullmäktige skall skickas till kommunfullmäktige och inte
kommunen.

§15

Bestämmelsen har ingen motsvarighet i den nuvarande vallagen. Den
har tillkommit för partierna skall få bättre möjligheter iatt dagän att
utnyttja sin möjlighet överklaga beslut utseende efterträdareatt om av
och Bestämmelsenersättare. omfattar också beslut iut attsom mynnar
det något skäl inte varit möjligt någon efterträdare elleratt utseav

Jfr den allmänna motiveringenersättare. avsnitt 10.3.2.

16§

Motsvarar 15 kap. 9 § första stycket och 4 § femte stycket i den
nuvarande vallagen.

J7§

Motsvarar kap.15 6 § i den nuvarande vallagen.

18§

Motsvarar 15 kap. 7 § första stycket i den nuvarande vallagen.

19§

Motsvarar 15 kap. 7 § andra stycket i den nuvarande vallagen.

20§

Motsvarar 15 kap. 7 § fjärde och femte styckena i den nuvarande
vallagen.
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21§

nuvarande vallagen.kap. § tredje stycket i denMotsvarar 15 7

22§

nuvarande vallagen.kap. 3 § i denMotsvarar 15

23§

i den nuvarande vallagen.9 andra stycket15 kap. §Motsvarar

Beräkningsgrunder20 kap.

1§

förstab §andra och tredje styckena, 15kap. 9 §del 14Motsvarar av
i nuvaranded § första stycket den15fjärde styckenaoch samt

vallagen.

2§

b tredjefemte styckena, 15 §del 14 kap. 9 § tredjeMotsvarar av --
den nuvarande vallagen.stycket ifemte styckena § d tredje15samt

3§

nuvarande vallagen.del 14 kap. 6 och i denMotsvarar 15av

4§

nuvarande vallagen.18 §§ i dendel 14 kap. 16 ochMotsvarar av
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5§

Motsvarar 14 kap. ll § andra stycket i den nuvarande vallagen.

6§

Motsvarar 14 kap. 19 § andra femte styckena i den nuvarande-
vallagen.

7§

Bestämmelsen har ingen motsvarighet i den nuvarande vallagen. Den
tillkommithar för det två inom partierersättareatt garantera att utses

fått eller två mandat i fullmäktige. denSe allmänna motive-ettsom
ringen avsnitt 4.3.

12.2 Förslaget till lag ändring i folkomröst-om

ningslagen

2-4

Ändringarna följdändringar till förslagetär vallag.om en ny

5-6 §§

Ändringarna följd det föreslagnaär för framställningsystemeten av
röstlängd i den vallagen. Någon allmän och särskild röstlängdav nya

skall det inte finnas enligt det förslaget. Det skall inte finnasheller
någon gällande röstlängd. Röstlängd skall i stället fram detnärtas
skall hållas val eller omröstning. Om folkomröstningen hålls samtidigt
med val enligt vallagen behöver det inte någonett annat upprättas
röstlängd enbart för omröstningen. fallI skall det upprättasannat en
sådan.

På vid val hållssätt enligt vallagen skall detsamma som som
Ändringarnaröstkort förupprättas omröstningen. i 6 § också deär

följdändringarenbart till förslaget till vallag.ny
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8§

Ändringarna vallag.till förslagetföljdändringarär om en ny

10 §

Ändringarna Särskildavallag.till förslagetföljdändringarär en nyom
folkomröstningar.vidinrättasskall också kunnaröstmottagningsställen

§§och 1211

Ändringarna vallag.till förslagetföljdändringarbaraär en nyom

§§och 1716

Ändringarna vallag.förslagetföljdändringar tillbaraär om en ny

kommunal-iändringtill lagFörslaget12.3 om

lagen

Fullmäktige5 kap.

1991:900 komkommunallagenföljdlagstiftningen tillmedsambandI
frånoförändradesakiöverförasbestämmelservissa ersättare attom

iden19och18kap.1977:179 till 14kommunallagen nuvaran-a
förhandlingsreglerReglerna är199192:17.vallagen. prop.de

sammanräknings-förbetydelsedirektkommunfullmäktige och saknar
kommunallagen.tilldärför återförasbörarbetet. Reglerna

2§

framställningförslagetföljdändring tillFörslaget är avomen
röstlängdgällandeNågonvallagen.föreslagnaröstlängder i den

röstberättigade iAntaletförslaget.enligt detfinnasintekommer att
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den framställda röstlängden försenast ordinarie val bör kunna liggaett
till grund för antalet ledamöter i fullmäktige.

4§

Ändringen kap.14 18 § i denmotsvarar nuvarande vallagen.a

5§

Ändringen följdär den föreslagna vallagens disposition.en av

I6§

Ändringen kap.14 19 § sjätte och sjundemotsvarar styckena i den
nuvarande vallagen.

34§

Ändringen Ändringenhar ingen motsvarighet i gällande lag. har
tillkommit för det skall finnas lagstöd föratt röstlängder ochatt röst-
kort skall framställas inför lokala folkornröstningar. Jfr den allmänna
motiveringen avsnitt 2.6.1.

12.4 Förslaget till lag brevröstning i vissa fallom

1§

Motsvarar §1 i den tidsbegränsade lagen 1993:1404 brevröst-om
ning i Förbundsrepubliken Tyskland och i Schweiz brevröstnings-
lagen med det tillägget brevröstning också skall möjligatt vara
ombord fartyg utrikes fart. När det gällerett röstning i Tyskland
så kan den genomföras med ordinär röstmottagning hos denumera
svenska utlandsmyndighetema där, det gäller ordinarienär val till
riksdagen och till landstings- och kommunfullmäktige, den allmännase
motiveringen avsnitt 6.2.3. Brevröstning och vanlig röstmottagning

l

4
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bör inte förekomma samtidigt någoti land. Om det utlyses val,extra
omval eller folkomröstning hänsyn tillkan det, med frånatt man

sidaTysklands kräver fåansökan där minströsteratt ta emoten om
månader i förväg, inte anordnas någon ordinär röstmottagning.sex

vistas iFör dem Tyskland vid sådant val eller omröstning börettsom
därför också i fortsättningendet möjligt brevrösta. Enattvara

bestämmelse det har tagits in i lagens 17om

2§

del 2 § andra stycket i den nuvarande brevröstningslagenMotsvarar av
med det tillägget brevröstning också skall möjlig från fartyg,att vara

specialmotiveringen under 1se

3§

del andra stycketMotsvarar 2 § i den nuvarande brevröstnings-av
också specialmotiveringen till och 2 §§.lagen, 1se

4§

andra stycketMotsvarar del 2 § i den nuvarande brevröstnings-av
lagen.

5§

§ tredjeMotsvarar 2 stycket i den nuvarande brevröstningslagen med
den skillnaden tillbrevrösten inte skickas direkt Valnämndenskallatt

skall skickas till den valmyndigheten skall kontrolle-centralautan som
väljaren finns distribuerai röstlängden i sin brevrös-och turra var

till respektive Föreskriften denvalnämnd. vill skallröstaterna att som
skriva sitt utanpå omslagskuvertet motiveradär attpersonnummer av
den centrala valmyndigheten i vilken kommunskall kunna dense
brevröstande finns i röstlängd. skall skickaMyndigheten tillrösterna
respektive kommun.
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6§

Bestämmelsen har ingen motsvarighet i den nuvarande brevröstnings-
reglerar vilkalagen. Den krav ställs på brevröst igörssom en som

ordning ombord på fartyg. Valnämnden vid sin granskningFörett att
brevrösterna, 12 § på enkelt skall kunnasätt avgöraettav se om

förutsättningarna för brevröstning uppfyllda skall omslagskuvertenär
stämpel från fartyget. befälhavare,ha Fartygets eller den han sätteren

skall också intygai sitt ställe, gjorts i ordning ombord påröstenatt
fartyget.

7§

fjärde2 § stycket i den nuvarande brevröstningslagen.Motsvarar
Någon ändring tidsperioden brevröstning kan ske inte,när görsav
jämför förslaget till vallag kap. Reglerna röstning harll 2 närom

ske från fartygkunnat har överförts hit; det skall alltså kunna vara
fartygtillåtet i ordning sin brevröst ombord redan 55göraatt ett

dagar före valdagen vid ordinarie val. motiveras praktiskaDetta av
skäl.

8§

Motsvarande bestämmelse finns i fjärde2 § stycket i den nuvarande
brevröstningslagen med det tillägget följer brevröstningattsom av
skall möjlig också från fartyg.vara

9§

del 2 § fjärdeMotsvarar stycket i den nuvarande brevröstnings-av
lagen med den ändringen brevrösterna bör den centralaatt vara

Ändringenvalmyndigheten till handa efterdagen valdagen.senast
motiveras brevrösterna skall kunna hos den centralaatt sorterasav
valmyndigheten och distribueras till valnämnderna för finnas hosatt
dem vid deras s.k. onsdagsräkning, 11-16 §§ och kap. i17se
förslaget till vallag.
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10§

centrala valmyndighetenmotiveras denBestämmelsen ochär attny av
till valnämnd.och distribuera brevröstemaskall rättta emot, sortera

På motsvarande ibrevröstningslagenden nuvarande 3 sättSe som
föreskriftfinns härföreslagna vallagens 13 kap. 20 §den attnyen
för brevröstornslagskuvertcentrala valmyndigheten skall behålladen

hinner granskas vidintekommer så denbrevrösten sent attom
rösträkning eller det inteför preliminärvalnämndens sammanträde att

skall skickas.möjligt utreda röstenär vartatt

I1§

brevröstningslagen 3nuvarandedenMotsvarar

§§12 -15

enligt 4-6 §§ idenvalnärrmden skall vidtaåtgärderdeMotsvarar som
intebrevröstenbrevröstningslagen med det undantagetnuvarande att

motiveringenallmännanågot röstkort. Se deninnehållabehöver
avsnitt 6.3.3.

16§

brevröstningslagen.meningen i den nuvarandesista6 §Motsvarar

17§

tillspecialmotiveringen 1Bestämmelsen Seär ny.
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12.5 Förslaget till lag ändring lagenom av om

kyrkofullmäktigval, m.m.

5 §

Förslaget innebär ingen saklig ändring. Den följdändring tillär en
förslaget till vallag.ny

7 §

Förslaget innebär ingen saklig ändring. Den följdändring tillär en
förslaget till vallag.ny

8 §

andra stycketI uppgifter medlemskap i Svenska kyrkansägs att om
skall hämtas kyrkans register. Var uppgiften skall hämtasegetur
hänger med hur registerfrâgor löses det gäller röstläng-närsamman
derna. inteFör inhämtandet uppgifter medlemskap i Svenskaatt av om
kyrkan skall försena framställningen röstlängden för ordinarie valav
till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige skall kvaliñkations-

Övrigafördagen kyrkovalen den augusti.l ändringar baraärvara
direkta följdändringar till förslaget till vallag.en ny

13§

Ändringarna direkta följdändringar till förslaget tillär vallag.ny

15§

Ändringarna direkta följdändringar till förslagetär till vallag.ny

17§

Förslaget följd förslaget till vallag.är Se specialmotiveringenen av ny
till 30
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18§

Ändringarna direkta följdändringar förslaget tilltill vallag.är ny

20§

Ändringen följd förslaget till vallag.är en av ny

28§

Ändringen följd förslaget till vallag.är en av ny

30§

Ändringen förslagetföljdändring till den centrala valmyn-är atten
digheten skall för röstmottagningen på institutioner. sådanEnansvara
röstmottagning blir pâ motsvarande enligt gällandesätt som nu

möjlig.bestämmelser formellt

34§

Ändringen följd det för framställningär systemetav nya aven
föreslås förslaget tillröstlängder i vallag.nysom

35-39 §§

Ändringarna direkta följdändringar förslaget till vallag.tillär ny

4I§

Ändringarna följd förslaget till vallag.är en av ny

42§

Ändringen följd förslaget till vallag.är en av ny
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43§

Ändringarna förslaget till vallag.följdändringar tilldirektaär ny

49§

Ändringen förslaget till vallag.följdär nyen av

50§

Ändringen föreslagnavallag.till Denföljd förslagetär nyen av
stycket i§ andra18 kap. 4fjärde stycketbestämmelsen i motsvarar

överklagandefåkunnaangående möjlighetenvallagenden ettattnya
någotinnanöverklagandetprövningtill görsval ävenupptaget omav

fattats.valets resultatbeslut om

51§

Ändringarna till vallag.till förslagetföljdändringardirektaär ny

ändring i lagentill lagFörslaget12.6 omom

landsting.ochindelning i kommunerSveriges

Ändringen tillkommithargällande lag. Denmotsvarighet iingenhar
röstlängd ochframlagstöd förskall finnasdetför taattatt en

indelningsfrågor. Jfrifolkomröstningarinför lokalaframställa röstkort
till ändringförslagetavsnitt 2.6.1 ochmotiveringenden allmänna av

1991:900.kommunallagen§kap. 345
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12.7 Förslaget till lag röstlängdsregisterom

Bakgrunden till förslaget till lag röstlängdsregister beskrivs i denom
allmänna motiveringen avsnitt 2.11. bakgrund det inteMot attav

någotfattats beslut hur den framtida aviseringen folkbok-om av
föringsuppgifter skall hanteras inte framkan kommittén lägga något
slutligt förslag det gäller hur uppgifterna från folkbokföringsregi-när

skall hämtas till röstlängdsregistret. förslaget till registerlagI harstren
kommittén därför tagit med båda alternativ finns.de som

§1

Frågan registerändamål behandlas i allmänmotiveringennärmareom
avsnitt andra stycket sista meningen lämnas det2.1l.2. I öppet om

efterregistret skall leva bara från centralt aviserings-ett uttag ett
röstlängdsregistret föras kontinuerligtregister eller skall medom

ständig avisering från de lokala folkbokföringsregistren.

2 §

Frågan registerändamål behandlas i den allmänna motiveringen,om
avsnitt 2.11.3.

3 och 4 §§

Frågan registerinnehåll i den allmännabehandlas närmareom
motiveringen, avsnitt 1.4.1

5 §

tydlighetsFör skull har här angivits också valspeciñka uppgifteratt
valdistrikt vallokaler lokalernas öppethållande och adress tillom

Valnämnden fâr finnas i registret.

I2 14-0360
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6§

behandlas i avsnitt OmFrågan sökbegrepp 2.11.6.närmareom
centralt aviserings-röstlängdsregistret skapas ettett uttaggenom ur

uppgiftervid detta söka medborgarskapregister kan uttagman om
folkbokföring så det i röstlängdregistret bara framgåroch att om

Någon uppgift medborgarskapröstberättigad ellerär ompersonen
gälla medlemskapbehövs då inte i registret. Motsvarande torde i

Svenska kyrkan.
finnas kontinuerligt såSkulle, å andra sidan, röstlängdsregistret

registret innehålla uppgift medborgarskap.måste om

70ch 8 §§

i den allmännautlärrmande uppgifter behandlasFrågan närmareom av
motiveringen, avsnitt 1 1.5.

i9§.

röstlängdsregistret behandlasgallring uppgifter iFrågan om av
betydelseOckså för denna fråga har deti avsnitt 2.1l.7.närmare stor

centraltdet efterregistret Omhur upprättas. upprättas uttag ettett ur
efter valet vunnit lagaaviseringsregister kan det gallras viss tid atten

kontinuerligt det inte gallras detkraft. registret skall finnas kanOm
uppgifterna i det blir inaktuella.får gallras efter handsättet utan som

ändringtill lagen12.8 Förslaget lag av omom

homosexuella sambor

Ändringarna till vallagbara följdändringar till förslaget ochär ny
fall.förslaget till lag brevröstning i vissaom
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@

Kommittédirektiv
ääâl

B51

Dir. 1991:13

Översyn valförfarandetav

Dir. 1991:13

Beslut vid regeringssammanträde 1991-03-07

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Freivalds. anför.

Mitt förslag

En särskild utredare tillkallas för valförfarandet frånöver administ-att se
rativ och teknisk synpunkt. Syftet med utredningen är valförfa-att anpassa
randet till beslutade och planerade förändringar inom bl.a. områdena för
folkbokföring och regional skatteförvaltning till den tekniska utveck-samt
lingen inom framför ADB-området.allt I skede bör utredningsar-ett senare
betet bedrivas med parlamentarisk medverkan.

Bakgrund

1 samband med enkammarreformen 196869 infördes nuvarande ordning
för riksdags, kommunalval.landstings- och De regler då harantogssom se-

i oförändrade överförts till den regeringsformenstort sett RF.nare nya om-
tryckt 1988:1444. kommunallagen 1977:179 och vallagen l972:620.gom-
tryckt 1991:95. I RF och kommunallagen de grundläggandeges mer reg-
lerna. Där finns bl.a. föreskrifter antalet ledamöter i riksdagen iom resp.
fullmäktige. har ofta valhur skall hållasrösträtt. l valla-om vem som etc.om

förär de olika reglervalen. förfarandet.tregen. som gemensam ges om
Varje enskilt led i förfarandet har i lagen fått mycket detaljerad regle-en
ring. För val till kyrkofullmäktige gäller lagen 1972:704 kyrkofull-om-
mäktigval. omtryckt 1991:96.m.m.

Det administrativa och tekniska förfarandet förberedelservid och genom-
förförande allmänna val har under de åren15 inte varit föremålav senaste

någon fördjupad översyn och analys. En allmän vallagensöversyn he-av
stämmelser gjordes visserligen 1978 års vallagskommitté grundvalav av
erfarenheterna från 1973 och 1976 års allmänna val SOU 1978:64 och
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Någon1980:45. grundläggande analys har emellertid inte gjorts eftermer
årsdet 1965 valtekniska utredning avslutade sin och ADB-stödetöversynatt

började års SOUanvändas vid 1973 allmänna val 1969:19 och 1971:72.
förändringarDe genomförts har i huvudsak föranletts ändringar isom av

valsystemet eller begränsats till vidareutveckling det valförfarandeav som
tillämpades redan vid 1970 årsoch 1973 allmänna val.

Den tekniska utvecklingen i samhället har under 1970- och l980-talen gått
mycket snabbt. ADB-stödet valadministationeninom bygger dock fortfa-

pårande i huvudsak 1970-talets ADB-teknik.
Valen till kyrkofullmäktige pågenomförs kommunfull-sättsamma som

mäktigvalen. SOUFolkstyrelsekommittén 1987:6 föreslog vissa ändringar
vad gäller kyrkofullmäktigvalen. Förslagen, syftade till bl.a. undan-attsom
röja vissa administrativa problem. genomfördes jfr.dock aldrig prop.
198788:22, 32 KU32, 19.s. s.

Efter års riksskatteverket1988 allmänna val redovisade i särskilden pro-
memoria sina synpunkter och erfarenheter valadministrationen. lav pro-

ocksåmemorian läggs fram vissa förslag till ändringar i olika enskildheter.
Riksskatteverket har vidare framställningi den 22 febrauri 1990 redovi-en

inom gjord förändringsbehovverket analys och utvecklingsmöjlig-sat en av
heter i det administrativa tekniska valförfarandet.och Riksskatteverket an-

bakgrund analysen allmän det administrativaöversynmot attser av en av
och tekniska valförfarandet bör genomföras. Enligt verket kommer omfat-

förändringsåtgärdertande anpassnings- och inom valadministrationen bliatt
nödvändiga under 1990-talet. Verket vidare avsevärda förbätt-attanser
ringar och förenklingar i valförfarandet möjliga. Härigenom blir ocksådetär
möjligt bromsa valadministrationens kostnadsutveckling. Riksskattever-att
ket har också påtalat beslutade och planerade förändringar inom bl.a.att
folkbokföringsområdet inomoch den regionala skatteförvaltningen änd-ger
rade förutsättningar framtida valadministrationen.för den

Konstitutionsutskottet har i betänkandet 199091 :KU4 behandlat antalett
frånmotionsyrkanden allmänna motionstiden 1990 skilda vallagsfrågorom

frågor fråganoch kyrkliga val. Utskottet har bl.a. utjäm-ansett attom om
ningsmandat i valkretsindelade kommuner bör i den val-översyntas upp av
förfarandet förbereds inom justitiedepartementet. Riksdagen har anslu-som

sig till uttalanden rskr. l9909lz22.tit utskottets
också framförtsFörslag till ändringar i vallagen har i framställningar till

Sålunda Göteborgs kommun ifrågasattregeringen. har värdet bestämmel-av
i 14 kap. 23 § vallagen tillsättande suppleanter vissa fall. Linkö-serna om av

påtalatkommun har behovet begränsning till ång-pings s.k.rättenav en av
Täby kommun fråganerröstning. Valnämnden i har aktualiserat hurom

iprincipen valhemlighet fungerar praktiken.om
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Sr0r.vtad.surredningen SOU 1990:36 Storstadsliv.har i sitt slutbetänkande
hårda villkor. föreslagit valkretsreform avseende såvälRika möjligheter en-

kommunalval.riksdagsval som

Utredningsbehovet

En genomgripande valförfarandet från administrativa ochöversynmer av
utgångspunkertekniska bör enligt min mening komma till stånd. Intenu

bara förändringarna inom den statliga förvaltningen också den tekniskautan
på ADB-områdetutvecklingen det vikt valförfarandetgör äratt attav ses

för dagens och morgondagens behov. Uppdraget böröver att motsvara ges
till särskild utredare.en

frihet de frågorUtredaren bör ha han behöverattstor ta upp som anser
inom för sin Exempel på frågor kan behand-övervägas översyn.ramen som

riksskatteverketsfinns angivna i promemoria den 22 februarilas vil-1990
framställningarliksom övriga bör överlämnas tillken utredaren. Jag skall- -

några utgångspunkteremellertid för arbetet frågoroch exempelange ge
kan kräva överväganden.som

Utgångspunkter

utgångspunkt förEn allmän arbetet bör de huvudkrav enligttrevara som
förarbetena ställs på förfarandettill vallagen vid prop.val 1972:105 88s.
Det måste anspråk på tillförlitlighet.fylla högt ställda Garantier måste före-
ligga valen sker under former den för fria val nödvändigaatt tryggarsom

det viktigtvalhemligheten. Slutligen valförfarandetär smidigt ochäratt en-
kelt.

utgångspunktEn för arbetet bör förslagen skall leda tillattannan vara
minskade kostnader. I sin promemoria har riksskatteverket redovisat kost-
nadsutvecklingen inom valadministrationen. årsVid 1988 val uppgick kost-

för enbartnaden valmaterialet 34,3till milj.kr. Som områdenexempel
besparingar nämnerdär kan riksskatteverket valsedelshanteringen;göras

valårvarje framställs 650 milj. valsedlar endast 16 milj. dessaca men ca av
används slutligt i form avgivna Utvecklingen kostnaderna måsteröster.av av

Redanbrytas. förenklad valsedelshantering torde bespa-storagenom en
kunna Genomringar effektivare valorganisationgöras. kan ytterligareen

besparingar Givetvis måste avvägning mellan behovetgöras. göras ad-en av
förenklingarministrativa minskade åoch kostnader sidan och ambitio-ena

upprätthålla högt valdeltagande å andra sidan.att ettnen
Som i liknande påpekatssammanhang har givetvisdet ocksåär storav
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överskådlighet bl.a.konsekvens och seregleringen präglasbetydelse att av
språkligredaktionell ochBehov finns översyndir. 1977:120 5. avav ens.

vallagen.

Uppgifter

beslutade planerade förändringar inom denochjag kommerSom nämnt
valadmi-förutsättningarna för den framtidaändraförvaltningenstatliga att

Översynen början inriktas val-därför tillbörnistrzitionen. att anpassaen
Så-nivå till dessa förändringar.såväl regional lokalpåadministrationen som

iden-förväntade utvecklingen ochbeskriva denutredningen sökalunda bör
den statligaordningen inomförändringar denbehovtifiera vilka som nyaav

genomförandet ochförberedelserna.medför. Erfarenheterförvaltningen av
intresse.val har här1991uppföljningen års stortav

sigutredaren kunna bildaden särskildebakgrund börMot denna en upp-
föreslå deorganisation bör ochframtidahur lämpligfattning utseom en

behövs.ändringar som
frågorna egentlig mening.valtekniska idehan söka lösaVidare bör mera

redovisat bl.a., reglernariksskatteverketfrågorsådanaExempel på är som
omfattning. själva röstningsför-valdistriktensröstlängder och röstkort.om

Frågansammanräkning.rapportering och slutligrösträkning.farandet. om
börelektroniska hjälpmedelutvecklingenADB-stödet ochdet framtida av

ochgjorts i Norge Dan-Härvid bör de erfarenheteringående.övcrvâigas som
uppmärksammas.mark

också kyrkofullmäktigva-motsvarande omfattapåbör sätt[inredningen
len.

tredningsarbetet

valfrå-anfört bör den slutliga beredningenkonstitutionsutskottetSt avm
Utredaren bör anmäla tillunder parlamentarisk medverkan.göras re-gorna

så långt det tid förkommit han parla-arbetet har ärnär att ansergeimgen
i utredningsarbetet.memarisk medverkan

1984:5regeringens direktiv dir. tillvidareutredningen gällerhar samt-
angåendesärskilda utredare utredningsförslagens in-ochliga kommittéer

riktning.
juli 1993. Om utredarenavslutat före den 1Uçredningsarbetet bör vara

årsoch bör genomföras redan till 1994 val. kanvissa ändringar kanfinner att
för delbetänkande.behövs detta ifram de förslaghan lägga ettsom
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Hemställan

jag regeringen be-jag anfört hemställerMed hänvisning till vad har attnu
justitiedepartementetmyndigar chefen för

kommittéförordningensärskild utredare omfattadtillkallaatt aven -
valförfarandetl9 med uppdrag1976:1 över samtatt se-

och biträde åtsekreteraresakkunniga.besluta annat utre-experter,att om
daren.

kostnaderna skall belastaregeringen beslutarhemställer jagVidare attatt
Utredningarhuvudtitelns anslagandra m.m.

Beslut

föredragandens överväganden och bifallersig tillRegeringen ansluter
hemställan.hennes

Justitiedepartementet

REGERINGSKANSLIETS
OFFSETCENTRAL

1901Stodchoin





1994:30 Bilaga 361SOU 1
i

@

Kommittédirektiv

www
1992:49Dir.

Tilläggsdirektiv 1991:02till vallagsutredningen Ju

Dir. 1992:49

Beslut vid regeringssammanträde 1992-04-02

Statsrådet anför.Laurén

Mitt förslag

får bestämmelserVallagsutredningen i särskilt uppdrag deöveratt se som
röstningsförfarandet syfte det lättarereglerar för utlandssvenskar i göraatt

väljarkategoriför denna delta i riksdagsvalen.att

särskilde uppdragDen utredarens nuvarande

chefen justitie-Genom regeringsbeslut 7 1991bemyndigades förden mars
särskild utredaredepartementet tillkalla med uppdrag val-överattatt en se

från administrativ och teknisk dir. 1991:13.förfarandet synpunkt Den sär-
tillkallats och underskilde utredaren har utredningen arbetarnumera nam-

1991:02.vallagsutredningen Junet
Uppgiften för utredningen valförfarandet till beslutade ochär att anpassa

förändringar inom områdena folkbokföring och regionalplanerade bl.a. för
skatteförvaltning till den inom framför allt ADB-tekniska utvecklingensamt

frågorområdet. Utredaren har de hanfrihetgetts stor att ta somupp anser
inom direktiven emellertidbehöver för sin lövervägas översyn. angesramen

frågorvaltekniska i utredaren bör söka lösa.vissa egentlig meningmera som
sådana frågorExempel röstlängder och röstkort,bl.a. reglernaär om

själva röstningsförfarandet, rapportering och slutligrösträkning, samman-
räkning. Utredningsarbetet slutföras under parlamen-bör enligt direktiven

medverkan direktiventarisk och avslutat före den juli 1993. I1vara anges
vidare och bör genomförasutredaren finner vissa ändringar kanatt attom

års behövs för detta iredan till 1994 val, kan han lägga fram de förslag som
delbetänkande.ett
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Utlandsröstning

Utlandssvenskamas rösträtt

I 3 kap. 2§ regeringsformen RF bestämmelser förrösträttattanges om
svensk medborgare bosatt i riket finns i lag. Den lagär ärsom som avses
vallagen 1972:620, omtryckt 1991:95, ändrad 1991:1654.senast

Enligt 4 kap. § vallagen har11 svensk medborgare bosatt iären som
riket gångvid val till riksdagen, någonrösträtt han varit folkbokförd härom

uppnått års ålderoch 18 valdagen. Vidare svensk med-senast attanges en
borgare skall bosatt riket, han enligt skattemyndighetensutomanses om
personband folkbokförd här.är

Enligt den folkbokföringslagen 1991:481, trädde deni kraft 1nya som
juli 1991, skall den kan under livsföringsin normala kommaantas attsom
regelmässigt tillbringa årsin dygnsvila landet under minst avregi-utom ett

från folkbokföringen utflyttad, inte vederbörande utsändstreras ärsom om
för anställning utländsk i svenska tjänst 14 §§.och 20ort statens

måsteFör rösta i gällande röstlängd. Det finnsatt upptagenman vara
två röstlängd, allmän röstlängd och särskild röstlängd. Röstlängdertyper av

årligen frånoch gäller denupprättas 1 september till den 31 augusti följande
år. allmän röstlängdI de automatiskt den juni folk-1 ärtas personer upp som
bokförda i riket och fyllt eller under röstlängdens giltighetstid fyller 18som
år.

särskild röstlängdI efter ansökan de röstberättigade svenska medbor-tas
inte folkbokförda i riket juni.är den 1 Ansökan kan görasgare upp som av

svenska medborgare bosatta utomlands eller före den juni kommerär 1som
bosätta sig utomlands och därför inte folkbokförda i Sverige juniden 1äratt
allmän röstlängd Ansökan i den särskildanär upprättas. röst-att tasom upp

måste dålängden inför varje ordinarie val. Ansökan gäller för degöras även
två mellanvalsåren.kommande Skriftlig ansökan skall skickas till riksskatte-
verket, central valmyndighet,är den 1juni med försäkransenastsom en
heder och sökanden svensk medborgare. Försäkran skallärsamvete att vara
avgiven under tiden januari juni.1 1-

fårNär ansökan kommit in till den centrala valmyndigheten sökanden en
skriftlig bekräftelse detta. En ansökan för eller saknargörs sentsom som
egenhändigt årundertecknad försäkran avgiven det röstlängden upprättas

inte till prövning.tas upp
Ansökningsblanketter för bli i särskild röstlängd lämnas vidatt upptagen

sådanaanmälan utvandring. Dessutom finns hos samtliga svenska ut-om
fårlandsmyndigheter. Vidare alla tagits i särskild röstlängd försom upp en

föregående valperiod direktadresserade ansökningsblanketter.
Inför de ordinarie och införvalen eventuella val till riksdagen ellerextra
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riksomfattande folkomröstningar för denröstkort ärupprättas uppta-som
ii allmän röstlängd Skattemyndigheten och för den är upptagengen somav

särskild röstlängd länsstyrelsen.av

utlandetRöstmottagning i

vistas sinFör de väljare utomlands skall kunna utöva rösträttatt som an-
lång röstmottagningordnas sedan tid tillbaka vid de allmänna valen

sådansvenska beskickningar röstmottagning finnsoch konsulat. Regler om
10 kap.i 7-11 §§ vallagen.

Röstning utomlands sker hos de svenska utlandsmyndigheter densom
samråd utrikesdepartementet bestäm-centrala valmyndigheten efter med

års på sådanaVid 1991 val anordnades röstmottagning drygt 300 plat-mer.
ser.

fårVid ordinarie utlandsmyndighet börja tidigastval röstning hos 24en
pågå sådagar före valdagen och länge avgivna valsedlar kan beräknasatt

den valmyndigheten till handa dagencentrala klockan 12 föresenastvara
valdagen. chef röstningUtlandsmyndighetens bestämmer ochnär ägervar

hos tid och förmyndigheten och kungör plats röstningen.rum
ocksåUtlandssvenskarna viss information. Bl.a. det i deges annonseras

sprids utomlandssvenska dagstidningar och i tidningarstörre som som ges
informationspeciellt för svenskar i utlandet; vidare i svensk radioIVut ges

och i utlandsprogram. Den särskildSveriges Radios i röstlängdupptassom
får också, skickasi samband med röstkort information vilkaatt ut, om
platser tider röstmottagning sker.och vid vilka

rådandeKritik dethar framförts Bl.a. ansöknings-mot systemet. attanses
förfarandet komplicerat och information de olikaför formkravenär att om

når Påtill deoch tidsfristerna inte fram berörs. grund häravpersoner som
måste avslås; årsansökningaricke obetydligt antal inför 1991 val avslogsett

421 totalt 21 258 inkomna ansökningar. Huvuddelen dessa ansök-1 av av
avsågningar dock i allmän röstlängd.redan upptagnapersoner som var

Brevröstning

I har svenska utlandsmyndighetemaröstmottagningen hos destort sett
frånnågrakunnat genomföras invändningar den berörda staten.utan

tillåterSchweiz inteoch Förbundsrepubliken emellertidTyskland röstmot-
någontagning årshos utlandsmyndigheter. val harSedan 1956 röstmottag-

inte utlandsmyndighetemaning kunnat genomföras hos de svenska i
årsSchweiz och 1982 Förbundsrepubliken Tyskland.sedan val inte heller i

utländskaDe tyska och schweiziska myndigheterna dockhar attaccepterat
medborgare deltar i val i sina sända sina valsedlar tillhemländer attgenom

lagstiftning,hemlandet särskildmed s.k. brevröstning. Genomposten, se-
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Tyskland och1991:189 brevröstning i Förbundsrepublikenlagennast om
sigmöjligt för väljare befinner i dessaSchweiz, har därför gjort detman som

brevröstning. tidsbegränsad ochlämna sina Lagen ärrösterstater att genom
från årsutgången år Tidigare gällde och med 1982 valgäller till 1994. mot-av

i Förbundsrepubliken.svarande lagstiftning för brevröstning
frångick augusti 1991 sin tidigare avvisandetyska myndigheterna iDe

hållning röstmottagning utlandsmyndigheterna inom För-beträffande
röstmottagningen utlandsmyn-bundsrepubliken. En förutsättning för att

tillåtas varjeemellertid den tyska regeringen i enskiltdigheterna skall är att
fall lämnar sitt samtycke.

månaderfår inteansökan röstmottagning dockEn göras änom senare sex
påbörjas,valet vilket torde detföre det röstmottagning till det aktuella göra

påröstmottagning svenska utlandsmyndigheternaomöjligt anordna deatt
dåval. stället skulle detFörbundsrepubliken i händelse Iinom extraettav

bli nödvändigt anordna brevröstning.att
huvudregelnbakgrund den i Sverige gällandeMot rösträtten utövasattav

till använd-personlig inställelse har brevröstning böra kommaansettsgenom
någotsådana då inte möjligt i land genomföraning endast i fall det är att
På dåpå utlandsmyndigheterna. grund härav ochröstmottagning de svenska

sådanabehäftade med fel deandel brevrösterna brukar attstor varaen av
provisorium sebrevröstningen hittills betraktatsunderkänns, har ettsom

6.ochbl.a. SOU 1987:6 167 1990912112 s.s. prop.

särskilda uppdragetDet

vårentillfällen,Konstitutionsutskottet har vid flera 1991senast
grundlagsreglering199091:KU32, behandlat motionsyrkanden om en av

utgården bestämmelseutlandssvenskarnas Förslagen innebärrösträtt. att
förändringar utlands-finns i kap. 2§ RF och möjliggör3 som avsom nu

fråga enligt min mening intesvenskamas vanlig lag. Denna ärrösträtt genom
fåringåsådant bör i vallagsutredningens uppdragslag den övervä-utanattav

sammanhang.i ett annatgas
sammanhang i angeläget söka underlätta föri detta ställetDet är att ut-

använda sig den de principiellt tillerkända.landssvenskama rösträtt äratt av
kompliceradenämligen till följd de reglerna anmälan tillkan sär-Det omav

röstmottagning svenska utlandsmyndigheter för-skild röstlängd och vara
svårigheter för svensk medborgare bosattmed betydande ärenat en som

måstefråga i dag angelägenutomlands Denna änrösta.att anses vara mer
bestämmelsernatidigare bl.a. grund de och strängareän om avre-av nya

fårfrån följdgistrering folkbokföringen till allt fler kommeratt personersom
sålunda omfattas de särskildautlandssvenskar ochbehandlas röst-att avsom
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meningningsregler Enligt mingäller för denna kategori medborgare.som
ocksåvallagsutredningen få särskild uppgiftbör uttryckligen överatt sesom

röstningsförfarandet det lättareför utlandssvenskarna i syfte göraattm.m.
på åtgärderväljarkatcgori Exempelför denna delta i riksdagsvalen.att som

särskilda röstlängder medkan kan förändra medövervägas att systemetvara
möjligheterna till brev-tillhörande ansökningsförfarande utvidgaeller att

lröstning.
omfattandeDet särskilda uppdrag jag vill utredningen inteärsom merage

för utred-det bör kunna slutföras inom den ursprungliga tidsramenän att
ningens arbete.

Hemställan

hemställer regeringen utredningen det särskilda uppdragJag att somger
jag har förordat.

Beslut

till och bifallerRegeringen ansluter sig föredragandens överväganden
hennes hemställan.

Justitiedepartementet
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utfördaRiksskatteverketAv
beträffande dedatorsimuleringar

valkretsindelade kommunerna.

grundvalgjorts påBeräkningarna har av

tillvid valvalresultaten
1985, 1988 ochkommunfullmäktige ärär

årl99l.
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l bifogad förteckning återfinns de kommuner som var

valkretsindelade vid års1985. 1988 och 1991 val.

Kolumn A redovisar den faktiska mandatfördelningen.

visar beräknad mandatfördelning viden

tillämpning valsystem i landstingsvalenav samma som

910med fasta valkretsmandat och 1 10 utjämnings-

mandat småpartispärr.utanmen

Kolumn innehållerC beräknad mandatfördelningsamma

kolumn B utökad med utesluterspärrsom men en som

fåttpartier mindre godkändaän detre procentsom av

rösterna i hela kommunen.

någral erhållitfall har parti fler fasta mandat i

valkretsarna jämfört fördelningen hela kom-med med

valkrets. För redovisa antaletattmunen som en

valkretsindelad,ledamöterparti kommunen inteom var

har detta markerats särskilt i förteckningen. Ett

erhållerplus- minustecken partietattresp. anger

förlorar fördelning.mandat vid dennaett senare
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199119881985
A B

LÄNSTOCKHOLMS

Botkyrka
H15 15HH HHM H H

3 3C
7 64FP
2 3KDS 4 3 3NUZ
2 24 N23 23N NNN NNm +
3 3I

I
h3 31 61V Hå:

övRl påflygAktionsgruppen F18mot
ÖVR Botkyrkapartiet2

Haninge
H17 17HH H14 HM

343C
8 B8FP
3 3KDS I- 2 22MP
3 3NYD - 21 22 NNN NN29S
3 34V

ÖVR 1
6161Summa

Huddinge
H18 18H18M

2 23C
6 68FP
2 2KDS - 2 2MP - 3 3

N 19 20 NN24 N
4 34
5 54

6161Summa

ÖVR Huddingepartiet

Järfälla
N19 20H16M

2 22C
8 88FP
3 3KDS - 2 2MP 1 I
2 2NYD IIl- 22 22 NN NN31 hS
3 23V

61mSumma 61
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1985 1988 1991
A B C A B C A B C

Lidingö
M 21 21 22 20 20 20 21 21 21
C 2 1 2 2 2 2 2 2-FP 7 7 7 8 7 7 7 7 7
KDS 2 2 2- - - - - -MP 2 2 2 2 2 2 2 2 2
NYD 1 1- - - - - - -S 10 10 10 10 10 10 8 8 8
y 2 2 2 2 2 2 1 2 2
OVR 7 8 8 7 8 8 7 6 7
Summa 51 51 51
ÖVR Lidingöpartiet

Nacka
M 22 23 23 22 21 22 23 23 23
C 3 2 3 3 3 3 2 2 2
FP 9 9 9 9 9 9 8 8 8
KDS 0+ 2 2 2- - - - -MP 2 2 2 4 4- 4 2 3 3
NYD 3 3 3- - - - - -S 21 20 20 19 19 19 18 17 17
Y 4 4 4 4 4 4 3 3 3
OVR 1 1- - - - - - -Summa 61 61 61

OVR Socialistiska Partiet

Norrtälje
M 12 11 12 9 10 10 11 12 13
C 11 11 11 11 11 11 13 13 14
FP 6 6 6 6 5 6 S 5- 5
KDS 1 1 2 2 2- - - -MP 3 2 3 1 1+- - - -NYD 2 2 3- - - - - -S 25 25 26 25 24 25 20 19 20
V 2 2 2 2 2 2 2 2 -ÖVR 1 1 1 2 1 1- - -Summa 57 57 57
ÖVR Kommunal Samling

Sollentuna
M 18 19 20 19 19 20 20 20 20
C 2 2 2 3 3 3 2 2 2
FP 7 7 7 8 8 8 7 7 7
KDS 1 1 2 4 3 3- - -MP 2 1 3 3 3 2 2 2-NYD 2 3 3- - - - - -S 16 16 17 19 18 18 16 16 16
V 2 2 2 2 2 3 2 2 2ÖVR 4 3 3 6 6 6 6 6 6
Summa 51 61 61
ÖVR Sollentunapartiet



Bilaga 2 3711994:30SOU

1988 19911985
C CA B A BA B C

Solna
20M 17 17 17 20 2019 19 19

2C 3 3 2 22 2 2 2
710 9 9 8 7FP 9 9 10

2 3 3KDS 1- -- - - 33 3MP 2 2 4 4 4- 2 2 2NYD - - -- - - 23 22 23 20 20 20S 24 24 25
4V 5 5 5 4 45 5 5

6161Summa 61

Stockholm
3028 28 29 32 29+M 33 30 32

44 4 1 3+C 3 5- - 13 14 12 11- 11FP 14 15 1314
2 3 4 4KDS 1 -- - - 2 4 42 2MP -- - - 6 5 5NYD - -- - - - 35 36 33 31- 3136 38 36S 40

810 9 810 9 10 11 11V
öva 3 4 46 a 7 74 61
ÖVR2 2- - -- - -- - 101 101Summa 101

§VR Stockholmspartiet1
BilistpartietOVR 2

Sundbyberg
13 13 13ll 11M 11

2 2 2 22 2C
66 68 7 7FP
22 2KDS - -- 2 2 23 3 3MP

2 2 2NYD - - - 2023 23 23 20 20S
5 4 4 44 5V

5151Suma

Södertälje
14 13 15 15 1514 13 12M 14

4 6 6 6 4 4 4C 4 4
6 6 69 9 9FP 11 9 10
2 3 31KDS 1 -- -- 5 5 3 3 35MP 1 2 2
4 44NYD - -- - -- 27 27 27 27S 28 2732 31 31

34 34 5 4V 3 4 4
6565Summa 65
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i
1

i

1985 1988 1991
A B c A B c A B c

:yresö
M 13 13 13 17 16 16c 3 2 2 2 2 2
FP 7 7 7 5 5 5KDS 1 2 2- - -MP 3 3 3 2 2 2
NYD 2 2 2- - -s 20 20 20 18 18 18
v 3 3 3 2 2 2ÖVR 2 3 3 2 2 2
Summa 51 51

Täby
M 27 27 29 27 28 28 31 30 33
C 2 3 3 3 3 3 2 2 2
FP 11 11 11 11 10 11 9 9 10
KDS 2 2- - - - - - -MP 2 2 2 3 3 2 2- -NYD 2 2 2- - - - - -S 15 15 16 14 13 14 11 11 12
y 2 2 2 2 2 1- - -OVR 2 1 2 2 2 2-Summa 61 61 61

OVR Tåbypartiet TMF

Upglands Väsby
M 12 12 12 15 15 15
C 2 2 3 2 2 2
FP 7 7 7 6 7 7
KDS 1 2 2 2- -MP 4 4 4 2 2 2
NYD 3 3 3- - -S 23 22 22 18 18 18
V 3 3 3 3 2 2
Summa 51 51

LÄNUPPSALA

Enköping
M 10 10 10 9 8 9 10 10 11C 12 12 12 12 12 12 11 11 11FP S 5 6 5 5 5 4 4 4
KDS 1 2 2 2- - - - -MP 1 2 2 2 1 1- - -NYD 2 3 3- - - - - -S 23 22 23 22 22 23 20 19 20
V 1 1 1 1 1 1- - -Summa 51 51 51
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199119881985
A B

Uggsala
M 19 18
C 77

13FP 14
KDS 1-

3MP 1
NYD - -
S 34 32

6 6V
ÖVR 1-
Summa 81

ÖVR PartietSocialistiska

SÖDERMANLANDSLÄN

H

l

b

4

I II 28 28 N29 28M

5151

1314
9 9
8 8

II
N h Mh30 h 29

2

61

på Skavstamot storflygplats
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1985 1991
A B C A B C

ÖSTERGÖTLANDSLÃN

Finsgång
M 8 8 8 8 7 8
C 6 6 6 5 5 5
FP 6 5 5 6 6 6
KDS 1 2 2 3 3 3
MP 1 1 1 1- -NYD l- - - I l - ..S 29 30 31 N N N 25 25 26
y 4 3 3 4 4 4
ÖVR 3 3 3- - -Suma 55 55
ÖVR Finspongspartiet

Linköping
M 19 18 19 16 16 16 21 20 20
C 8 8 9 10 10 7 7 7
FP 1011 11 9 9 9
KDS 2 2 7 7 7-MP 1 2 3 3 3-NYD 3 4 4- - -S 35 34 36 b h 26 25 25
V 3 4 4 3 4 4
ÖVR 1- -Summa 79 79 79

LinköpingspartietOVR

Mjölby
M 10 9 9 9 9 9
C 8 9 9 8 7 7
FP 6 5 6 4 4 4
KDS 1 4 4 4- -MP - - -NYD 3 3 3- - -S 25 25 25 N 21 22 22
V 2 2 2 2 2
Summa 51 51

Motala
M 9 9 10 10 10 10
C 6 6 6 5 5 5
FP 7 7 7 6 6 7
KDS l 4 3 3- -MP 1 2 2 2- -NYD 1- - -S 32 30 32 N a 28 27 28
V 2 2 2 2 2 2ÖVR 1 1 1-Summa 57 57
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199119881985
B CAAcA B

Norrköging
2322 211922 20 21M

66586 66C
78 791010 10FP

6 6712KDS -- 3151MP --- 44 4NYD
33 35343943 42 44

44 4444 4
l

85as85

LÄNJÖNKÖPINGS

Jönköping
141716 17

88 888 38
66791010 10

14 14147 118 7
33131 -- 332

28 283136 343537
3 313 232

818181

10 10119 899
7 87H1010 1111
5 546 666
7 783 434
121 -

1818 17M28 272727
11- 9 9

575757

ÖVR Ekologi, SAFESolidaritet, Fred,Arbete,

Värnamo
10 1110

999
55 4
877

1 1 -
221

1617 16
l -

1 1 -
51

ÖVR KommunisternaArbetarpartiet
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11985 1988 1991

LÄNKRONOBERGS

Växjö
M H 14 14 H 12 12 H H H
c H
FP I

| l3U |
IU N N Nu M N H H H

U m mH Hä

3 H H HH H H H H H

ZU

N N N N NN N N N

U mä

Oskarshamn
M H HH
C
FP
KDS
MP
NYD I I I
S N N ND N N N N N
V
Summa

Västervik
M 12 13 H H NH H H H 11 12
C H HO 11 11 H H
FP
KDS
MP I
NYD

b NU w b N

Uå
ÖVR MiljöpartiVästerviks DemokratiskaVDM
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1988 19911985
A

LÄNGOTLANDS

Gotland
12 12M 11

19c 18 19 19 H
7FP

KDS - 5+3 b wMP
NYD - N 28 28+N Ns 28

44v
I71Summa

LÄNBLEKINGE

Karlshamn
M 7
c 5

6FP
3KDS

MP -
NYD II- I N NN N NN N26 Ns

2V
ÖVR 21
ÖVR 2 I-

51Summa

ÖVR KPMLr-revolutionärerna1
ÖVR Framstegspartiet2

Karlskrona
H14 H15M

9 8C
10 10FP

1 2KDS
1MP -

NYD I- - h37+ 37+36 37 US
3V 4

QSumma 75

LÄNKRISTIANSTADS

Hässleholm
1411M 13 14

12C 12
8FP

KDS 2
MP -
NYD v I- I NNS 24
V 2

61Summa
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1985 1988 1991
A B C A B C A B C

Kristianstad
M 16 16 17 13 14 15 19 18 19
C 11 10 10 10 10 10 8 7 8
FP 10 9 10 9 8 8 8 7 8
KDS 1 3 3 4- - - - -MP 2 4 4 4 2- - - -NYD 4 4 4- - - - - -S 33 32 34 34 32 34 29 28 28
V 1 2 21 2- - - -Summa 71 71 71
Ängelholm
M 17 17 17 17 16 16 17 17 17
C 9 9 9 9 9 9 9 8 9
FP 6 5 6 4 5 5 4 4 4
KDS 1 1 4 3 3- - - -MP 4 4 4 2 2 2- - -NYD 2 2 2- - - - - -S 17 16 17 17 16 17 13 14 14
V 1- - - - - - - -ÖVR 1 2 - - - -ÖVR 2 1- - - - - - - -Summa 51 51 51
ÖVR Partiet för miljöskydd1 och medbestämmande
ÖVR Framstegspartiet2

MALMÖHUSLÄN

Helsingborg
M 18 18 18 16 15 15 18 18 20
C 4 4 4 4 4 4 2 3 3
FP 10 11 11 8 8 8 8 7 8
KDS 1 4 4 4- - - - -MP 2 2 2 6 6 6 2 2 3
NYD 2 3 3- - - - - -S 29 28 28 29 29 30 23 22 24
V 2 2 2 2 2 2 2 2 -ovn 1 2 2- - - - - - -OVR 2 2 2- - - - - - -Summa 65 65 65
ÖVR Framstegspartiet1

SverigesOVR 2 Pensionärers Intresseparti

Landskrona
M 13 13 13 11 12 12 15 15 16
C 3 3 3 3 3 3 3 3 3
FP 4 5 5 4 4 4 4 4 4
KDS 2 2 2- - - - - -MP 1 1 5 5 5 2 2 2-NYD 1 1- - - - - - -S 28 27 28 26 25 25 21 21 22
y 2 2 2 2 2 2 1 1 -OVR 2 2- - - - - -Summa 51 51 51

OVR Framstegspartiet
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i

1985 1988 1991
A B B CC A A B C

Lund
M 18 1618 18 17 16 21 20 21
C 5 5 5 5 5 5 4 4 4
FP 10 10 10 9 9 9 9 9 9
KDS 2 3 3- - - -- -MP 4 4 8 8 8 64 5 5
NYD 1- - - - - - - -S 22 22 22 21 21 21 18 18 18
V 6 6 6 6 65 5 5 5
Summa 65 65 65

Malmö
M 18 18 1918 18 18 24 22 24
C 2 22 2 1- -- -FP 7 7 7 S 5 5 5 4 4
KDS 2- - - -- - - -MP 1 3 3 3 2 2 2- -NYD 1- - - - - - - -S 27 26 26 30 28 29 26 25 27
Y 2 3 3 2 2 22 2 2
ÖVR 5 4 5 3 3 3 2 2 2
Summa 61 61 61

SkånepartietOVR

Trelleborg
M 12 12 12 10 13 1310 11 14
C 5 5 5 5 55 4 4 4
FP 4 4 4 3 34 4 4 4
KDS 2 2 2- - - - --2 2MP 2 4 4 4 2 2 2
NYD 1 1- - - - - - -S 27 2828 28 26 27 25 24 26
v 1 1- - - -- - -ÖVR 1 - - - -ÖVR 2 1- -- - - - - -ÖVR 3 1- -- - - - - -Summa 51 51 51

VR KPMLr-revolutionärerna1
SkånepartietQVR 2

OVR Framstegspartiet3

LÅNHALLANDS

Falkenberg
M 8 7 8 910 9 9 9 9
C 13 13 1314 13 14 14 14 14
FP 4 4 3 3 34 5 5 4
KDS 3 3 31 1- - --MP 3 3 12 2 2 4 1 -
NYD 2 2 3- - - - --S 18 19 16 15 1619 18 18 19
V 1 1 1- - - -- -ÖVR 2 2 2 3 4 4 4
Summa 51 51 51

ÖVR Samhällslistan Aktiv Politik
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199119881985
CB C A BB C AA

Halmstad
1613 13 15 1515 14M 16 15

78 8 7 78 8 8 8C
7 79 9 79 10 9FP 9
3 441KDS 1 -- -- 6 3 3 36 63 3 3MP

44 4NYD -- -- - - 28 2831 32 2832 32 31S 32
23 2 23 3 33 3Y

21OVR --- -- - - 7171Summa 71

PensionårspartietOVR

Kungsbacka
20 2118 2116 17 1716 16M

9 910 910 11C 10 9 9
9 912 12 910 1210 10FP

33 31KDS -- -- - 2 225 4 42 2MP 1
4 44NYD -- -- -- 13 1316 16 131613 14S 14
111V 1 ----- 6161Summa S1

Varberg
129 12 119 99 8 9M
1315 13 131411 14C 11 11

56 4 56 66 6 6FP
44 42 21KDS -- - 3 2 23 3MP 1 -- - 3 3 3NYD -- -- - - 21 20 2122 2319 20 2320S

2 3 33 32 22 2V
ÖVR 2 23 23 3 - - -

616151Summa

Fria DemokraternaOVR

LÄNGÖTEBORGSOCH BOHUS

Göteborg
2016 17 21 2017 1717 16M

3 33 4 14 4C 4 4
10 10 1013 13 141716 16FP

5 52 51KDS -- -- S 5 510 103 93 3MP
44 4NYD --- -- 29 28 2929 3033 3031 31S

6 5 56 67 78 6V
ÖVR 2 21 -- - -- --Övn 1122 -- -- --ÖVR 113 -- - ---- 8181Suma 81

ÖVR VâljareHisingens Kommunala1
ÖVR KPMLr-revolutionärerna2

socia14cinka Partiet.
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1985 1938 1991
A

H H H 15 15 H
7 7
5 5
4 3
3 3
2 2I

N N N 20 20 N
2 2

1- I
59

Mölndal
M 12 11 12 14 14 H
C 7 6 6 5 5
FP 12ll 12 9 9
KDS 1 1 4 4-MP 2 3 3 3 3
NYD 3 3- - -S 24 24 24 19 20 N
V 4 4 4 34
Summa 61 51

Uddevalla
M 11 11 11 11 11 H
C 8 9 9 7 7
FP 9 8 8 5 5
KDS 1 1 4 5-
MP 1 2 2 3 3
NYD 3 3- - -S 28 27 28 N N 23 22 N
V 3 3 3 4 4
övR - - - ISumma 61 m 51

ÃLVSBORGS LÄN

Alingsås
10 10 H

5 5
7 7
4 5
2 2
3 3

H H H 17 15 H
3 3

51
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199119881985
CB

HHH17 17 H
8 8

1010
55

l I

bm35 b34
44

|I qq

ÖVR PartietLiberalaSvenska

HH

HHH

i kommunLerums

HHHH HH

NNNN NN

Trollhättan
HH HHHM

C
FP
KDS
MP
NYD I NNNhw bhS
V

GmSumma
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1985 1988 1991
A B C A B C A B CVänersborg

M 10 10 10 8 8 8 9 9 9C 9 9 9 8 8 8 7 7 7FP 10 9 9 7 7 7 5 5 5KDS 1 1 1 4- 4 4- -MP 1 4 4 4 2 2 2- -NYD 2 2 2- - - - - -S 18 18 19 19 19 20 15 15 15Y 4 3 4 4 4 4 3 3 3ÖVR 4- 4 4- - - - -Summa 51 51 51
ÖVR Folkviljan Nej till flygplats i Skogaryr

LÄNSKARABORGS

Falköping
M 10 10 11 8 8 8 15 16 16C 12 12 12 13 13 13 8 8 8FP 6 6 6 4 4 4 3 3 3KDS 2 2 2 2 3 3 4 4 4MP 1 1 3 3 3 2 2 2-NYD 2 2 2- - - - - -S 18 18 18 19 18 18 13 13 13V 2 2 2 2 2 2 4 3 3Summa 51 51 51
Lidköging
M 8 9 9 7 7 7 9 9 9C 8 7 8 9 9 9 8 8 9FP 7 7 7 6 6 6 5 5 5KDS 1 1 2 2 2 4 3 3-MP 2 1 3 3 3 1 1- -NYD 2 3- 3- - - - -S 20 21 21 20 20 21 18 18 18V 3 3 4 4 3 3 4 4 4ÖVR 2 2 2 1- - - - -Summa 51 51 51
OVR Kommunal Rättvisa

Skövde
M 11 ll 11 9 9 9 10 10 10C 10 9 9 10 10 10 12 13 13FP 8 8 8 B 7 7 6 5 5KDS 2 2 2 2 2 2 4 4 4MP 1 4 4 4 2 2 2- -NYD 4 4- 4- - - - -S 26 26 26 26 26 26 21 21 21V 2 2 3 2 3 3 2 2 2Summa 59 61 61
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199119881985

VÃRMLANDSLÃN

Karlstad
151515M

5 55C
78 7FP

KDS -- -
4 44MP

NYD --- NN NN272727S
332y

OVR --- m61Summa

VIPpolitikeniVattenvärnOVR

ÖREBROLÃN

Karlskoga
P9 99M

334C .
6 66FP
1KDS -- 1MP II--

NYD - -- NN NNN26 2828S
554V

51Summa

Örebro
141410+10+13 H1212M

77-7C
10101010101011FP

32+1KDS
442MP --

NYD --- 24+24+26+ 27+N292831S
444333V

ÖVR 1 -- m65Summa

ÖVR PartietSocialistiska

LÄNVÃSTMANLANDS

Västerås
14+13ll1113 1414M

4 43C
101011 1110 1110FP

41KDS --
1MP --

NYD - -- 27263132333335S
33 3V

656565Suma
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1985
B C

LÄNKOPPARBERGS

Borlänge
9 9
6 6
5 5
3 3
3 3
2 2

w b b b 30 30
3 3

m

14 14 H 15 16
10 10 8 8

6 6
4 4

w h 3 3
2

N N 20 22
2 2
1

m

6 6
5 5
3 3

2
2 2

k 25 27
3 3
5 5

GÅVLEBORGS LÄN

Gävle
13 12 12 10 10 13 13 13

5 5
ll 10 ll ll 10 9 9

4 4
3 3
3 3

40 40 40 37 34 34 34
5 5 5 4 4

75 75

l3 l4-O360
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19911985

Hudiksvall
55 5

1110 11FHHÖ
33 3
444ä m
333
222

2021 20NNN Nm
33 3

51mm ås:

Sandviken
78 78M
5445C
43 45FP
222KDS - 222MP - 22NYD -- 282727b30S
3333V

5151Summa

Söderhamn
6666M
7777C
44 44FP
222KDS - 11 -MP - 222NYD - 2524 24NNN30S
5554V

5151Summa

LÄNVÄSTERNORRLANDS

Kramfors
666

131212FHÖ
222
333

2 1 -Z M
l

333231bbbwm
445

61mmå

Sollefteå
666M
777FC
22 2FP
33 3KDS
222MP

11 -NYD
282727bbS

333V
51Summa
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P O

Sundsvall
M H H HC H H HFP
KDS
MP
NYD IS P w w wV
Suma Q D
Örnsköldsvik

H H H H H H

I Iw w u 32 w w 33

JÄMTLANDS LÄN

Östersund
12 10 10 12 12
12 H H 12 14 14

u I Iw w u w
Suma Q
VÃSTERBOTTENS LÄN

Skellefteå

H H H H H

| I Iw w w w w
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199119881985

H
HHHU

WUU

wML

mmmg SDC

3 U

h Mbwhbbh

mmGt å

U

IIIll bbwhhhbbbH

51HHå ä
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Förteckning deöver partier i desom

valkretsindelade kommunerna fått mandat
på lägre röstetal änett tre procent av

i kommunen.rösterna Förteckningen har
upprättats Riksskatteverket ochav

grundar sig på valresultaten vid val till
kommunfullmäktige 1985,år år 1988 och

1991.år
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uppnåttinteerhållit mandatPartier mensom kommunfullmäktigval1985 årsvidtre procent

MiljöpartietHaningeOl
Haningepartiet

Järfälla Centern
Miljöpartiet

Lidingö Centern
SamlingKommunalNorrtälje

MiljöpartietSollentuna
MiljöpartietSolna
MiljöpartietTäby

TMFTâbypartiet

FVänsterpartietEnköping03

MiljöpartietFinspång05
Kristdemokrat.Linköping05
Miljöpartiet

Motala Framstegsp.Sv.05

NMiljöpartietVäxjö07

Kristdemokrat.Kalmar08
Kristdemokrat.Västervik
Miljöpartiet

Kristdemokrat.Karlskrona10

VänsterpartietHässleholmll
VänsterpartietKristianstadll

MiljöpartietLandskrona12

VHisingens KomGöteborg
Kristdemokrat.Mölndal
Kristdemokrat.Uddevalla

MiljöpartietFalköping
Kristdemokrat.Lidköping
Miljöpartiet

PKristdemokrat.Hudiksvall21

Kristdemokrat.Kramfors22
Miljöpartiet
Kristdemokrat.Sollefteå22
Miljöpartiet
MiljöpartietSundsvall22
VänsterpartietOrnsköldsvik22

FKristdemokrat.Luleå25

mandatpartier S3kommuner 37E 29 --
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Partier erhållit uppnåttmandat intesom men1988tre vid årsprocent kommunfullmäktigval

Järfälla Kristdemokrat.
Norrtälje Kommunal Samling
Sollentuna Kristdemokrat.
Täby Vänsterpartiet

03 Enköping Vänsterpartiet

05 Motala Kristdemokrat.
05 Norrköping Kristdemokrat.

06 Nässjö Miljöpartiet

07 Växjö Kristdemokrat.

Västervik08 Kristdemokrat.

Hässleholmll Vänsterpartiet
Kristianstad11 Vänsterpartiet

Kungsbacka13 Vänsterpartiet
Varberg13 Kristdemokrat.

Göteborg14 Kristdemokrat.
Kungälv14 Kristdemokrat.

Vänersborg15 Kristdemokrat.

Karlskoga18 Miljöpartiet

Kramfors22 Kristdemokrat.
Ornsköldsvik22 Vänsterpartiet

Östersund23 Kristdemokrat.

Skellefteå Miljöpartiet24

Luleå25 Kristdemokrat.

kommunerE 23 partier mandat23 32- -
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uppnåttinteerhållitPartier mandat mensom kommunfullmäktigval1991 årsvidtre procent

MiljöpartietJärfälla01
NyDemokratiLidingöOl
MiljöpartietNorrtälje01
Vänsterpartiet

SamlingKommunal
Kristdemokrat.Täby01
Miljöpartiet

MiljöpartietEnköping03
Vänsterpartiet

.
MiljöpartietFinspång05
MiljöpartietNorrköping05

MiljöpartietVärnamo06
Arbetarp Komm

NyDemokratiVäxjö07

MiljöpartietOskarshamn08
MiljöpartietVästervik08

MiljöpartietKarlskrona10

NMiljöpartietHässleholm11

VänsterpartietHelsingborg12
Framstegspartiet

Intr-pPensSv
NynemokratiLandskrona12
Vänsterpartiet
NyDemokratiTrelleborg12

MiljöpartietFalkenberg13
PensionärspartietHalmstad
MiljöpartietVarberg13

NyDemokratiMark15

MiljöpartietLidköping16

MiljöpartietVästerås19

NyDemokratiFalun20

NyDemokratiSandviken
MiljöpartietSöderhamn

MiljöpartietKramfors
NyDemokratiSollefteå
NyDemokratiSundsvall
MiljöpartietÖrnsköldsvik
Vänsterpartiet

HMiljöpartietSkellefteå24

mandatpartier 5539kommunerE 30 --
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Förteckning de partier i ickeöver desom

valkretsindelade kommunerna vid 1991
års val till kommunfullmäktige fått

mandat på lägre röstetal änett tre procent
i kommunen.rösterna Förteckningenav

har inom sekretariatetupprättats på
grundval den officiella valstatistiken.av
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påkommuufullmäktigval vunnit mandat1991 årsPartier vid ettsom
icke valkretsindelade kommunerna.röstetal 3 % i delägre än

RöstandelMandat %PartiKommun

Stockholms lån

2,01Danderyd Mp
2,8Nyd lEkerö
2,9lKdsNynäshamn
1,9lPens.part
2,91Sigtuna V
2,4Nyd lVallentuna
2,4lV
2,6Kds 1Vaxholm
2,41Osteråker V

Uppsala lån

2,51Håbo Kds
2,5lV
1,8lTierp Mp
2,81V
2,2Kds 1êlvkarleby
2,91Osthammar Mp

Södermanlands lån

2,81Flen Mp
2,4lGnesta V
l1Strängnäs Mp
2,41V
2,91VTrosa
2,8Nyd 1Vingåker

g 2,81V

Östergötlands län

2,01Kinda Mp
2,4lSöderköping V
2,71Vadstena Mp

Åtvidaberg 1,61Mp
1 2,4V

1,8lOdeshög V
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Jönköpings lån

Gislaved Mp 1,9
2,3

Gnosjö Nyd 2,5
1,9

Sävsjö MP
Vaggeryd Nyd 2,5
Vetlanda 2,9

2,6

Kronobergs län

Alvesta Mp 2,0
v 2,9

Markaryd Framstegsp. 2,1
Lessebo Nyd 1,8
Ljungby Mp 2,6
Tingsryd MP 2,5

V 2,5
Älmhult v 2,9

Kalmar lån

Borgholm
Emmaboda

Högsby
Mönsterås

Nybro
Torsås
Vimmerby

Blekinge län

Olofström Mp 2,7

Humloma 1,5
Sveriges
förenade
stater

Ronneby Mp
Nyd

Sölvesborg Nyd
V
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Kristianstads län

2,5Bjärep. lBåstad
2,8lKlippan Mp
1,81V
2,4lFramsnpart.
2,1lVOsby
l,5lNydSimrishamn
2,0lV

Östra 2,21NydGöinge

länMalmöhus

2,8lNydBjuv
2,6lMpEslöv
1,8lV
2,21vHöganäs
1,8lNydHörby
2,5lSverige dem.Höör
2,5lKdsKävlinge
2,71KdsSjöbo
1,41Sjöbopart.
2,81KdsSkurup
2,71Mp
2,71KdsStaffanstorp
2,5lKdsVellinge
2,0lMp
l1Vellingep.
2,41Ystad Mp
1,61V

Hallands län

llLaholm Penspart.

BohuslänGbg 0

1,8opol. lHärrydaHärryda
penspart.

2,7lLysekil V
2,6lMpSotenäs
2,8lNyd
2,01V
2,8lStenungsund V
1,9lNydStrömstad
2,91Kom.alt.Tjörn

Öckerö 2,21Nyd
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Älvsborgs län

2,6lBengtsfors Mp
2,61Herrljunga Mp

11Lilla-Edet Mp
2,81Nyd
2,6lSvenljunga Mp
2,2lMpTranemo

Åmål 2,61Mp

lånSkaraborgs

1lVEssunga
2,71Gullspång Mp
2,51MpGötene
2,41VSkara

11Tibro Mp
2,2lNyd
2,31NydTidaholm
1,91Töreboda Mp
1,71MpVara
1,71V

Värmlands lån

2,51KdsArvika
2,01KdsEda
2,01KdsFilipstad
2,5lMp
2,01Nyd
2,01Grums Mp
2,5lKdsHagfors
2,41Mp
2,21Kristinehamn Mp
2,41NydSunne
l1Säffle Mp
2,41MpTorsby
2,01Nyd

Örebro län

2,41Askersund Mp
2,21NydDegerfors
2,31KdsHällefors
2,91Mp
2,4lMpKumla
2,91Lindesberg Mp
2,9Kds 1Ljusnarsberg
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Västmanlands län

Halstahammar 2,6
1,9

Heby
Sala 1,5

2,6

Kopparbergs län

Avesta 1,5
Gagnef 2,5
Malung 1,6

2,7Mora
Rättvik 2,9

2,0
Smedjebacken 1,9
Säter 2,4

Gävleborgs län

Hofors Kds 2,6
Ljusdal Mp

2,4Nyd
Rädda
ljusdals- 2,8
bygden

Nordanstig 2,2Nyd
Ockelbo 2,2Nyd
Ovanåker 2,9

Våstemorrlands län

Timrå Mp
Nyd
Arbetarlistan

Jämtlands län

2,6Berg Kds
1,9Mp

V 2,2
Bräcke Kds 1,8

2,6Mp
Härjedalen Kds 2,1
Ragunda 2,9Fp

Kds 2,8
Arbetarlistan 1,8

Strömsund 2,9Kds
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2,31Mp
2,7Åre 1Mp
2,21NorrlandFria

länVästerbottens

2,9lVNordmaling
2,21NydStoruman

lånNorrbottens

2,31MpBoden
2,9lKdsGällivare
2,3lMp
1,7lArb.k0m.
2,0lFpHaparanda
2,6lKds
2,71Mp
2,81KdsJokkmokk
2,9lMp
2,9lMpKalix
11MpKiruna
2,01Arb.kom.Pajala
2,3Övertorneå lFp
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varitkommunerFörteckning deöver som

val tillvidi Valkretsarindelade
1985, 1988 ochkommunfullmäktige årår

Förteckningen har1991.år upprättats av

Riksskatteverket.
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Valkret in ledamöterantalke er
1985: kommuner valkretsar73 182-kommuner valkretsar1988: 78 190-

kommuner Valkretsar801991: 192-

1988 19911985

LÄNSTOCKHOLMS

61Botkyrka
Botkyrka första x xx
Botkyrka andra x xx

Haninge 61
Haninge första x xx
Haninge andra x xx

Huddinge 61
Huddinge första x xx
Huddinge andra x xx

61Järfälla
Järfälla första x xx
Järfälla andra xx x

51Lidingö
Lidingö första xx x
Lidingö andra x xx

Nacka 61
förstaNacka xx x
andraNacka xxx

Norrtälje 57
Norrtälje första xxx
Norrtälje andra x xx

51.61.61Sollentuna
förstaSollentuna xxx

Sollentuna andra xx

61Solna
Solna norra
Solna södra

101Stockholm
Stockholms första
Stockholms andra

tredjeStockholms
fjärdeStockholms

Stockholms femte
sjätteStockholms

51Sundbyberg
Sundbybergs första

andraSundbybergs

Södertälje 65
Södertälje första
Södertälje andra
Södertälje tredje
Södertälje fjärde



SOU 1994:30 Bilaga 2 403

1985 1988 1991

Tyresö 51
Tyresö första x x
Tyresö andra x x

Täby 61
Täby första x x xTäby andra x x x

Upplands Väsby 51
Upplands Väsby första x x
Upplands Väsby andra x x

LÄNUPPSALA

Enköping 51
Enköpings norra x x x
Enköpings södra x x x

Uppsala 81
Uppsala 1:a x x x
Uppsala 2:a x x x
Uppsala 3:e x x x
Uppsala 4:e x x x
Uppsala 5:e x x x
SÖDERMANLANDSLÄN

Eskilstuna 79
Eskilstuna första x x x
Eskilstuna andra x x x
Eskilstuna tredje x x x
Eskilstuna fjärde x x x

Katrineholm 51
Katrineholms första x x x
Katrineholms andra x x x
Katrineholms tredje x x x

Nyköping 61,63,61
Nyköpings första x x x
Nyköpings andra x x x
Nyköpings tredje x x x
Nyköpings fjärde x x
ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Finspång 55
Finspångs första x x x
Finspångs andra x x x

Linköping 79
Linköpings första x x x
Linköpings andra x x x
Linköpings tredje x x x

Mjölby 51
Mjölby första x x x
Mjölby andra x x x



sou 1994:302Bilaga404

19911985 1988

57Motala
xMotala första xx
xandraMotala xx

85Norrköping
xNorrköpings första xx

andra xNorrköpings xx
tredje xNorrköpings xx
fjärde xNorrköpings xx

LÄNJÖNKÖPINGS

81Jönköping
xJönköpings första xx
xandraJönköpings xx
xtredjeJönköpings xx
xfjärdeJönköpings xx
xJönköpings femte xx

57Nässjö
xNässjö första xx
xandra xNässjö x

51Värnamo
xförstaVärnamo
xandraVärnamo

LÄNKRONOBERGS

61Växjö
xxVäxjö xnorra
xsödra xVäxjö x

LÄNKALMAR

61Kalmar
xxKalmar x1:a
xxKalmar 2:a x

59Oskarshamn
xxOskarshamns 1:a x

Oskarshamns 2:a x

75.75.63Västervik
xVästerviks x1:a x
xVästerviks x2:a x

LÄNGOTLANDS

71Gotland
xxVisby x
xxxNorra
xxSödra x

LÄNBLEKINGE

51Karlshamn
xxKarlshamns 1:a x
xxKarlshamns 2:a x
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1985 1988 1991

Karlskrona 75
Karlskrona 1:a x x x
Karlskrona 2:a x x x
Karlskrona 3:e x x x

LÄNKRISTIANSTADS

Hässleholm 61
Hässleholms 1:a x x x
Hässleholms 2:a x x x

Kristianstad 71
Kristianstads 1:a x x x
Kristianstads 2:a x x x
Kristianstads 3:e x x x

êngelholm 51
gngelholms 1:a x x x
Angelholms 2:a x x x

MALMÖHUSLÃN

Helsingborg 65
Helsingborgs norra x x x
Helsingborgs södra xx x

Landskrona 51
Landskrona första x x x
Landskrona andra x x x

Lund 65
Lunds västra x xx
Lunds östra xx x

61Malmö
Malmö första xx x
Malmö andra xx x
Malmö tredje xx x

Trelleborg 51
Trelleborgs första xx x
Trelleborgs andra x x x

LÃNHALLANDS

51Falkenberg
Falkenbergs 1:a xx x
Falkenbergs 2:a x xx

Halmstad 71
Halmstads 1:a x xx
Halmstads 2:a x x x

51,61,61Kungsbacka
Kungsbacka 1:a xx x
Kungsbacka 2:a x x x

51,61,61Varberg
Varbergs 1:a x x x
Varbergs 2:a x x x
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1985 1988 1991

GÖTEBORGS LÄNOCH BOHUS

Göteborg 81
Göteborg 1 x xx
Göteborg 2 xx x
Göteborg 3 x x x
Göteborg 4 x x x

Kungälv 59
Kungälv 1 x x
Kungälv 2 x x

Mölndal 61
Mölndal 1 x x x
Mölndal 2 x x x

Uddevalla 61
Uddevalla 1 xx x
Uddevalla 2 x xx
Uddevalla 3 x x x

ÃLVSBORGS LÄN

Alingsås 51
Alingsås N x x
Alingsås S x x

Borås 79
Borås 1 x xx
Borås 2 x xx
Borås 3 xxx
Borås 4 xx x

51Lerum
Lerum 1 x

2Lerum x

51Mark
Mark 1 xx x
Mark 2 xxx

Trollhättan 61
Trollhättan 1 xxx
Trollhättan 2 xx x

Vänersborg 51
Vänersborg Y xx x
Vänersborg O xx x

LÄNSKARABORGS

Falköping 51
Falköpings första xx x
Falköpings andra xx x

Lidköping 51
Lidköpings västra x x
Lidköpings östra x x
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1985 1988 1991

59.61.61Skövde
Skövde norra x x x
Skövde södra x x x
VÅRMLANDS LÃN

Karlstad 61
Karlstads västra x x x
Karlstads östra x x x

ÖREBRO LÄN

51Karlskoga
Karlskoga norra x x x
Karlskoga södra x x x

Örebro 65
Qrebro 1:a x x x
Qrebro 2:a x x x
Qrebro 3:e x x x
Orebro 4:e x x x

VÃSTMANLANDS LÄN

Västerås 65
Västerås första x x
Västerås andra xx x
Västerås tredje x x

LÄNKOPPARBERGS

Borlänge 61
förstaBorlänge x x x

Borlänge andra xx x

61Falun
Falu första x xx

andraFalu xx x

Ludvika 51
Ludvika första x xx
Ludvika andra x x x
Ludvika tredje x x x

GÃVLEBORGS LÄN

75Gävle
Gävle 1 xx x
Gävle 2 xx x
Gävle 3 xxx

Hudiksvall 51
Hudiksvall 1 x x x
Hudiksvall 2 x x x

Sandviken 51
Sandviken 1 x x x
Sandviken 2 xx x
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1985 19911988

Söderhamn 51
Söderhamn 1 x x x
Söderhamn 2 x x x

VÃSTERNORRLANDS LÄN

Kramfors 61
Kramfors första x x x
Kramfors andra x x x

Sollefteå 61,61,51
Sollefteå första x x
Sollefteå andra x x

Sundsvall 81
Sundsvalls första x x x
Sundsvalls andra x x x
Sundsvalls tredje x x x
Sundsvalls fjärde xx x

Örnsköldsvik 61
grnsköldsviks norra x x x
Ornsköldsviks södra x x x

JÄMTLANDS LÄN

Östersund 75
Qstersunds första x x x
Ostersunds andra xx x

VÅSTERBOTTENS LÄN

Skellefteå 65
Skellefteå 1:a x x x
Skellefteå 2:a xx x

Umeå 65
Umeå 1:a x x x
Umeå 2:a xx x

LÄNNORRBOTTENS

Luleå 61
Luleå norra x x x
Luleå södra x x x

Piteå 51
Piteå norra x x x
Piteå södra xx x
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RIKSDAGENS
BESLUTOMBUDSMÄN

DnrDatum
Justitieombudsmannen 1993-11-01 4426-1992
Stina Wahlström

Anmälan från TranåsbornaPartiet LänsstyrelsenTBO mot
i Jönköpings län angående handläggningen förrätt-av
ning för kommunfullmäktig-utseende ersättare förav
ledamot

Länsstyrelsen novemberi Jönköpings län företog den 26
1992 försammanräkning för suppleantatt utseny en

frånledamot Tranåsborna kommunfullmäk-Partiet iTBO
förrättningentige Tranåsi konstateradekommun. vid

någotlänsstyrelsen valsedel intepartietsatt upptog
ytterligare tillhänvisning det inteMed attnamn.

någonfanns beslutadetill suppleantkunde utsessom
länsstyrelsen med 14 kap.i enlighet 23 sistaatt s

låtastycket vallagen saken bero.1972:620 Samman-
räkningen november 1992avslutades den 26 attgenom
protokollet lästes upp.

skrivelse, in-den 8 december dagtecknad1992I en som
överklaga-kom till länsstyrelsen 9 december 1992,den

de Tranåsborna länsstyrelsens beslut ochPartiet TBO
yrkade skullelänsstyrelsenatt utse Eva Jonson som
suppleant. överlämnade ärendet medLänsstyrelsen eget
yttrande till Valprövningsnämnden.

decemberskrivelse, till den 23kom in JOI en som
klagomålTranåsborna1992, framförde Partiet motTBO

därför inteLänsstyrelsen län partieti Jönköpings att
erhållit frånnågon beslutsunderrättelse länsstyrel-

länsstyrelsensPartiet bifogade kopia ytt-sen. aven
rande, anförde skrivelsenvari länsstyrelsen bl.a. att

såledesmed överklagandet och intein förkommit sent
skulle till prövning.tas upp

från länsstyrel-remiss upplysningarinfordradesGenom
sen.

v ToulonGatunamnPostadress M-THtillTrløqtmnoatanVum 4J27Boxlö
STOCKHOLM10326
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Valprövningsnâmnden beslöt den 21 januari 1993 följan-
de: Enligt l5 kap. tredje stycket4 vallagen skulles
skrivelsen med överklagandet ha varit länsstyrelsen
eller valprövningsnämnden till handa inom tio dagar
efter det förrättningenatt avslutades. Förrättningen
för sammanräkning avslutades 26den november 1992.
Eftersom skrivelsen kom in för avvisarsent valpröv-
ningsnämnden partiets talan.

remissvar tillI anförde länsstyrelsen bl.a.JO att
ansåg vallagenatt exklusivt reglerar hurman beslut

angáende förrättningar rörande valangelägenheter skall
tillkännages och bestämmelsen i 21att förvaltnings-§
lagen 1986:223 beslutsunderrättelse därför inteom
är tillämplig jfr 3 förvaltningslagen.5 Länsstyrel-

uttalade vidare det inte äratt tillfredsställandesen
detatt saknas regler hur de besvärsberättigadeom

fåskall del beslut enligt bl.a. 14 kap. 23 val-Sav
lagen och fråganatt borde utredas.

Länsstyrelsens skrivelse och därvid fogaden promemo-
ria fogas bilagor 1 och 2 till detta beslut.som

Partiet yttrade sig över remissvaret.

detNär gäller utgången riksdagsval och förrätt-av
ningar för utseende efterträdare för riksdagsleda-av
möter och ersättare finns regler centrala val-attom
myndigheten Riksskatteverket skall tillkännage be-
sluten kungörelse i och Inrikes TidningarPost-genom
se 14 kap. 12 och 14 vallagen.§5a

vidare gäller bevis skall utfärdas föratt ochvar en
blivit utsedd till ledamot eller ersättare. Bevissom

skall också tillställas Valprövningsnämnden och riks-
dagens talman 15 kap. vallagen.1 s

Beträffande landstings- kommunfullmäktigvalenoch
någotskall särskilt utgångenkungörande valom av

eller särskilda förrättningar inte ske. princip byg-I
påsystemet förrättningarna är offentligaatt ochger

allmänhetenatt påhar möjlighet plats följa för-att
loppet. ärDet dock förrättningaruppenbart att för
utseende efterträdare inte äger i anslut-av som rum-ning till förut bestämd och allmänt bekant valdagen -lätt kan bli förbisedda berörda intressenter.av

Liksom i fråga riksdagsuppdragen gäller bevisattom
skall utfärdas och dentillställas blivit utseddsom
till ledamot fullmäktige eller ersättare för leda-av

ävenmot samt landstinget respektive kommunen. Bevisen
utfärdas länsstyrelsen 15 kap. 2 vallagen. Där-5av
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berördalltså bestämmelsesaknas attemot enomen
underrättelse.få någonpartiorganisation skall

rättsläget vaduppfattningdelar länsstyrelsensJag om
och förvaltnings-gäller förhållandet mellan vallagen

innehållet isåledes bakgrundlagen och finner mot av
ärendettillämpa ide regler länsstyrelsen haft att

länsstyrelsen.inte anledning kritiseraatt

tillägga följande.finner anledningemellertid attJag

tillerkändes rätt överklagapolitiska partierna attDe
bak-beslut valfrågor lagändring 1982:411.i Motgenom

någon ordninggrund inte föreskrivsi vallagenattav
beslut enligtvarigenom överklagade har rätt attsom

framstår emel-14 kap. 22 delges besluten,och 23 ss
besvärstidenlertid på kortabl.a. grund denav -- utnyttja denna be-partiernas faktisktmöjligheter att

kan därförförhållandevis begränsad.svärsrätt Jagsom
fråganinstämma i uppfattninglänsstyrelsens att om

be-besvärsberättigade dessaunderrättelse till de om
slut bör utredas.

Vallagskommittê, harårshar inhämtat 1993Jag att som
vallag, förtilli uppdrag förslagutarbetaatt en ny

i kom-frågor rörande ersättarenärvarande arbetar med
därförmunala överlämnar ettförsamlingar. Jag exem-

kommittén kännedom.plar fördetta tillbeslutav

Ärendet är härmed avslutat.

Ãoøøøø-Ãyâøm
Stina Wahlström

7-.åtaz yçcxm
BörjesonSven

Expedition till

Partiet Tranåsborna TBO
sven Jonsongm

Höggatan 9 A
TRANÅS573 33

Länsstyrelsen i Jönköpings län
JÖNKÖPING551 86

.års Vallagskommittê1993 Å ;,Carlströmco Jan
347Box

GÖTEBORG401 25
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Vallagen 1972:620

l kap. Inledande bestämmelser

§l Denna lag gäller vid val till riksdagen val landstingsleda-samt av
och kommunfullmäktige.möter Lag 1977:187.

2 § För val enligt denna finnslag central valmyndighet. Regeringenen
bestämmer vilken myndighet skall central valmyndighet. Lagsom vara
1974:215.

3 § Ordinarie val till riksdagen val i hela riket landstingsleda-samt av
och kommunfullmäktigemöter förrättas dag. Valdag tredjeärsamma

söndagen i september.
Vid val till riksdagen beslutas regeringenextra och vidsom av

omval till riksdagen Valdag den söndagär regeringen bestämmer.som
Vid val till riksdagen enligt 6 kap. 3 §extra regeringsformen är
valdag den söndag riksdagens talman bestämmer efter samrådsom
med centrala valmyndigheten.

Vid val landstingsledamöter eller kommunfullmäktige inteav som
omfattar hela riket Valdag denär söndag centrala valmyndighetensom
bestämmer efter samråd med länsstyrelsen. Lag 1987: 1334.

4 § Om ändring i den landstingskommunala eller kommunalaen
indelningen skall träda i kraft den 1 januari âret efter det år då val i
hela riket landstingsledamöter och kommunfullmäktige ägerav rum,
skall redan det valet landsting och kommunen enligt denavse nya
indelningen. Lag 1991 1654.:

2 kap. Valkretsar fastaoch valkretsmandat

§l För val till riksdagen riket indelat i 29är valkretsar. Dessa är
-Stockholms kommun,
-Stockholms län med undantag Stockholms kommunav
Stockholms läns valkrets,
-Göteborgs kommun,
-Göteborgs och Bohus län med undantag Göteborgs kommunav
Bohusläns valkrets,
-Malmö kommun,
-Bjuvs, Eslövs, Helsingborgs, Höganäs, Hörby, Höörs, Landskrona
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och Svalövs kommuner Malmöhus läns valkrets,norra
Kävlinge, Sjöbo, Staffanstorps,-Burlövs, Lomma, Lunds, Skurups,

Svedala, Trelleborgs, Vellinge och Ystads kommuner Malmöhus
läns södra valkrets,

Alingsås, Bengtsfors, Färgelanda, Herrljunga,-Ale, Dals-Eds,
Lilla Melleruds, Trollhättans, Vårgårda,Lerums, Edets,

Åmåls ÄlvsborgsVänersborgs och kommuner läns valkrets,norra
-Borås, Marks, Svenljunga, och UlricehamnsTranemo kommuner
Älvsborgs läns södra valkrets,

övriga län.och Lag 1993:232.vart ett av

valmyndigheten fastställer fasta valkretsmandat2 § Centrala antalet i
före utgången april år då ordinarie val tillvarje valkrets varjeav
hållas. Härvid tillföres mandat för varjeriksdagen skall valkretsen ett

antalet röstberättigade där järrmt delbart med trehun-gång ärsom en
röstberättigade i riket. fasta valkretsmandat,drationdel antalet Deav

återstår, tillföres valkretsarna efterhäreftersom
de överskott uppkommit vid denna fördelning.storleken av som

lika överskottstal företrädet lottning.Mellan avgöres genom
Påverkas valkretsarnas omfattning beslut ändring i län-av om

eller kommunala indelningen, vilket träder i kraft vidsindelningen den
då ordinarie till riksdagen hållits, skallingången året efter det valav

fråni fråga val till riksdagen indelningsändringen beaktas redanom
med beslutets dag.och

röstberättigade på§ Vid tillämpning 2 § beräknas antalet3 av
november före-grundval skattemyndighetens personband den 1av

Vid beräkningen röstberättigad varje svenskgående år. anses som
fyllt eller kalenderåret fyller år.medborgare under artonsom senare

1991:490.Lag

valmyndighetens beslut enligt 2 § får överklagas hos4 § Centrala
valprövningsnärnnden. Lag 1987: 1334.

indelas landsting i Valkretsar.5 § För val landstingsledamöterav
inom valkrets. 1991:1654.Valbarhet inskränkt Lagär

föranledesomfatta eller flera kommuner. Om det6 § Valkrets skall en
valkretsindelning därigenomstycket eller lämpligareandra 1 enav

flera valkretsar ellererhålles, får kommun delas i två ellereljest dock
kommun, delkommun sammanföras meddel annanannan avav

andra kommuner till valkrets.kommun eller delar enav
utformas såValkrets bör denatt
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i 8 § tilldelas minstenligt bestämmelsernakan beräknas komma att
åtta fasta valkretsmandat,

gränslinje.sammanhängandekan omslutas2. av en
landstingsleda-för valkommun i två eller flera ValkretsarDelas av

för val kommun-indelad Valkretsaroch kommunen iärmöter av
valkrets för val lands-förfullmäktige, skall iakttagas, gränsatt av

för valkrets för valsammanfallatingsledarnöter skall med gräns av
fullmäktige. Lag 1977:187.

landstingsfullmäktige, sedanbestäms§ Indelningen i Valkretsar7 av
Landstingfullmäktige besluthar fått tillfälle sig.kommunerna att yttra

överklagas.får inte
oktoberföre utgångeni Valkretsar meddelasindelningBeslut avom

gången skalllandstingsledamöter förstaår då val ägaföre detåret av
indelningen.beslutadeenligt denrum

bindande kraftskall för vinnaindelning i ValkretsarBeslut attom
fårLänsstyrelsens beslutlänsstyrelsen.och fastställasprövas av

Valprövningsnänmdens beslutvalprövningsnänmden.överklagas hos
1991:1654.överklagas. Lagfär inte

fasta valkretsmandatlandstingsfullmäktigei§ Mandaten utgörs8 av
fasta valkrets-Nio tiondelar mandatenutjänmingsmandat. äroch av

vid fastställandet antaletuppkommertalbrutnamandat. Det avsom
Återståendelägre tal.avrundas till helavalkretsmandat närmastfasta

utjänmingsmandat.mandat är
fasta valkretsantalet valkretsmandat i VarjefastställerLänsstyrelsen

landstingsledamöterdå val skallvarje ärapril ägautgångenföre avav
mandat för antaletvalkretsen varje gångtillförsHärvid ett somrum.

erhålls,det talmedröstberättigade i valkretsen jämnt delbartär som
antalet fasta valkrets-medantalet iröstberättigade landsting delasnär

återstår tillförshärefterfastamandat där. De valkretsmandat som
uppkommit vidharvalkretsarna efter storleken överskottde somav

företrädetfördelning. Mellan lika överskottstaldenna avgörs genom
lottning.

denröstberättigadVid tillämpning andra skallstycket ansessomav
i gällandehar upptagits röstlängd.som

valprövningsnämnden.beslut får hosLänsstyrelsens överklagas
1991:1654.får överklagas. LagValprövningsnämndens beslut inte

indelas i Valkretsar,9 § val kommunfullmäktige skall kommunFör av
röstberättigade invånare ellerfinnas flerai kommunen 24 000änom

Överstiger antaletfullmäktige.för kommunen skall minst 51utses
ifår kommunen indelasröstberättigade invånare i kommun 0006

endastValkretsar. kommun får indelas i ValkretsarAnnan om
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skäl föreligger på grund kommunens särskilt betydandesynnerliga av
liknande förhållanden. Valbarhet inskränktutsträckning eller är

röstberättigad den har upptagits ivalkrets. Sominom anses som
gällande röstlängd.

Valkretsindelning iakttages valkretsarnaVid att
så Varje kan beräknas komma enligtskall utformas kretsatt att

femton kommunfullmäktige,bestämmelserna i 10 § minstutse
omslutasmöjligt, skall utformas så varje krets kandet är attom

sammanhängande gränslinje,med en
möjligt,så territoriell församling, detskall utformas äratt om

tvâicke i något fall delas på flera kretsar ochodelad ochlämnas än
utformas så antaletske olägenhet skalli den mån det kan4. attutan

lika fördelat på defullmäktige för hela kommunen kan beräknas bli
1977:187.särskilda kretsarna. Lag

kommunfullmäktig för Varje gång§ Varje valkrets väljes10 I somen
i Valkretsen jämnt delbart med det talröstberättigadeantalet är som

antaletröstberättigade i kommunen delas medantaleterhålles, när
skallantal fullmäktigeför hela kommunen. Om detfullmäktige som

bestämdauppgår till det för kommunenenligt denna regelutses
vilkauppnås de Valkretsar iför detta antal skall kunnaantalet, skall att

överskjuter tal enligt regelnröstberättigade deantalet ärmest som
berättigadeför fullmäktiges antal inom valkretsarnabestämmande vara

ytterligareefter storlek Väljaför sig i ordning överskottensatt enVar
Är lika för två eller flera Valkretsar,fullmäktig. överskottstalen

denlottning. Som röstberättigadföreträdetavgöres anses somgenom
röstlängd. 1977:187.upptagits i gällande Laghar

kommunfullmäktige.§ Indelningen i Valkretsar bestämsll av
Fullmäktiges beslut får inte överklagas.

före utgången oktoberindelning i Valkretsar meddelasBeslut avom
första gängen skallkommunfullmäktigeföre det år då Val ägaåret av

beslutade indelningen.enligt denrum
kraftskall för Vinna bindandeindelning i ValkretsarBeslut attom

fårLänsstyrelsens beslutfastställas länsstyrelsen.ochprövas av
beslutValprövningsnänmdenshos valprövningsnämnden.överklagas

överklagas. Lag 1987:1334.får inte

skall fastställsfullmäktige, varje valkrets12 § antalDet utse, avsom
år då val kommun-före utgången april Varjelänsstyrelsen avav

därvid i någon valkrets det antalfullmäktige skall Uppgåräga rum.
ienligt de grunderfullmäktige, kretsen skall utse angessomsom

motsvarande jämkningtill femton, skall antalet, med10 inte av
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antalet fullmäktige i övriga kretsar, likväl bestämmas till femton. I ett
sådant fall skall valkretsindelningen föreomprövas val.nästa

Länsstyrelsens beslut får överklagas hos valprövningsnämnden.
Valprövningsnätrmdens beslut får inte överklagas. Lag 1987: 1334.

13 § Regeringen eller myndighet beslutar ändringannan isom om
rikets indelning i landsting eller kommuner kan vid behov bestämma

beslut rörande indelningatt i Valkretsar och fördelning mandat fårav
meddelas föreskrivsän isenare 11 och 12 §§.som Lag
1991:1654.

3 kap. Valnärrmd, valdistrikt och valförrättare

l § I varje kommun skall finnas valnämnd.en
Valnärrmd skall ha tillgång till personal i den omfattning som

behövs för den skall kunna fullgöraatt sina uppgifter. Lag 1977: 187.

2 § frågaI Valnämnden gäller vad föreskrivetärom nämndersom om
i kommunallagen 1991:900.

Om ändring i den kommunala indelningen innebären att en ny
kommun bildas, skall indelningsdelegerade möjligt under åretsnarast
innan indelningsåndringen träder i kraft välja ledamöter och ersättare
i valnämnd för tiden före ikraftträdandet. Lag 1991:1654.

3 § Varje Ärkommun indeladär i valdistrikt. kommun indelad i
Valkretsar för val kommunfullmäktige, skall varje sådanav valkrets
bilda eller flera valdistrikt.ett

Valdistrikt bör omfatta 1 200--1 500 röstberättigade. Endast om
särskilda skäl föranleder det, får valdistrikt omfatta 8001än ellermer
mindre 300än röstberättigade.

Länsstyrelsen beslutar kommuns indelning i valdistriktom
förslag fullmäktige i kommunen. Det åliggerav kommun under äratt

förenärmast år då ordinarie val till riksdagen skall äga överrum se
indelningen. Om det påkallatär får länsstyrelsen självmant besluta om
indelningen i valdistrikt sedan fullmäktige i kommunen har beretts
tillfälle sig.att yttra

Beslut indelning i valdistrikt skall meddelasom månadsenast en
före ingången det år under vilket beslutet skall träda i tillämpning.av

Regeringen eller myndighet beslutar ändring iannan riketssom om
indelning i landsting eller kommuner kan dock vid behov bestämma

beslut indelningatt i valdistrikt får meddelasom Länsstyrelsensenare.
skall omedelbart kungöra sådana beslut i ortstidning inom valdistrik-
ten.Lag 1991:1654.

l4 14-0360



1994:30SOU4Bilaga418

varjeförValnämndenförrättas,skalllagdenna utserenligtval§4 När
tjänstgöravaldagenfyraminst somvaldistrikt attpersoner
nämndenförordnarutsedda attBland dedistriktet.i envalförrättare

ordföranden.förersättareochordförande att varaenvara
ordföran-däriblandvalförrättama,skall minströstningenVid tre av

1975:310.närvarande. Laghanseller ersättare,den vara

skyldigValnämnden äri attledamottillvalbaroch är5 § Var somen
hinder. Laggiltigtharhanvalförrättare,uppdrag ommottaga som

187.1977:

fårvaldistriktiindelningärendeibeslutLänsstyrelsens6 § om
valprövningsnärnnden.hosöverklagas

honomgodkännaintebeslut ettöverklagavill att avettDen som
dettafår§i 5 görauppdraghinderuppgivet ettemot avsesta somatt

beslutetden dagfrånräknasöverklagandeförTidenlänsstyrelsen.hos
1987Lagöverklagas.får intebeslutLänsstyrelsensmeddelades.

21334.

Röstlängder4 kap.

röstlängdAllmän

valdistriktvarjeförårligenröstlängd upprättas avAllmän§l
juli.den 15upprättadskall senastLängdenskattemyndigheten. vara

val tillordinariedåårvarjeskallröstlängden görasUtskrift av
landstingsfullmäktigeochtill kommun-landethelaval iochriksdagen

val ellerinförocksåskallutskrift göras extrasådanhållas. Enskall
1399.1993:âr. Lagandraunderhållsfolkomröstninginför som

juli1denmedborgaresvenskröstlängdallmän som2 § I tas upp
ochvaldistriktetfolkbokförd ipersonband ärskattemyndighetensenligt

röstlängden upprättasårseptember detföre den 1ellerfylltharsom
indelningenkommunalai denändringbeslutadår. Omsjuttonfyller en

denlängdeniårsskifte,följandevid somkrafti tasträda uppskall
indelningen.enligt dendistriktetfolkbokförd iskall nyavara

svenskaförstycketförstaiförutsättningarde angesUnder som
enligtutlänningarderöstlängden äveni sommedborgare tas upp
den li riketfolkbokfördavaritpersonband harskattemyndighetens

valåret.föreåren närmastdenovember tre
röstlängdenårdetseptemberår den lfyllt adertondenFör som

röstberättigad.blirdå handagdenantecknasupprättas
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För utlärmingar antecknas föreliggerrösträtt vidatt val till
riksdagen. Lag 1993: 1399.

3 § Allmän röstlängd skall hållas tillgänglig för granskning hos
Skattemyndigheten varje vardag med undantag lördag under tidenav
den 16 juli 25 augusti eller, sistnämnda dag lördagär ellerom en-
söndag, till och med följandenärmast måndag. Lag 1993:1399.

4 § Den allmän röstlängd felaktig på såatt är hansättsom anser att
oriktigt uteslutits från ellerrösträtt han tagits i röstlängden föratt upp

valdistrikt det där hanän folkbokfördett annat är eller någonatt
uppgift honom oriktig fårär den 25 augusti skrift-annan om senast

ligen begära uppgiften rättas.att
Omständigheter inträffat efter den juli1 får inte ligga till grundsom

för rättelse.
Frågor rättelse skattemyndigheten.prövas Ett beslutom av om

rättelse skall föras in i röstlängden. Lag 1993:1399.genast

5 § har upphävts lag 1993:1399.genom

6 § Skattemyndighetens beslut i ärenden rättelse enligt 4 får§om
överklagas endast i samband med överklagande det val vid vilketav
beslutet har gällt. I sådant ärende får endast bevisett har företettssom
hos Skattemyndigheten åberopas. Lag 1993:1399.

7 § Allmän röstlängd gäller från och med den 1 september det år
röstlängden till ochupprättas med den 31 augusti påföljande år, om
inte följer 9 Lag 1993:1399.annat av

8 § har upphävts lag 1993:1399.genom

9 § Har allmän röstlängd i någon del förklarats felaktig grund av
överklagande i samband medett val överklagats, skall skatte-att ett

myndigheten längdenrätta i enlighet med förklaringen. Lag 1993
:1399.

10 § har upphävts lag 1993:1399.genom

Särskild röstlängd

11 § Svensk medborgare bosatt i riket harär vid valrösträttsom
till riksdagen, han varit folkbokförd här någon gång och harom
uppnått års ålder påarton valdagen.senast
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enligthanriket,bosattskallmedborgareSvensk utom omanses
1991:490.här. Lagfolkbokfördpersonband ärskattemyndighetens

varjeförårligenriksdagen upprättastillför valröstlängdSärskild§12
upprättadskallLängdenvalmyndigheten.centralavalkrets varaav

juli.den 15senast
juli harden 1denansökan,efterröstlängdsärskildI upptas, som

interiksdagen ägerval tillordinarieår dåUnderenligt 11rösträtt
itagitshardenansökan,längden uppi även utan somtas upp,rum

fortfarandehanäret,föregåendeför detröstlängd närmastsärskild om
Även årfylltjuli inteden l tasden artonenligt 11har rösträtt som

den 1föreellerfyllthanröstlängden,särskildadeni omupp
intedetår ochsjuttonfyllerröstlängden upprättasårdetseptember

lår denfylltinteden artonövrigt. Förihindernågotmöter som
blirdå handagdenantecknasröstlängden upprättasårdetseptember

1993:1399.röstberättigad. Lag

skriftligen hosröstlängdsärskild görsibliAnsökan13 § upptagenatt
ansökningshandlingenjuli. Iden 1valmyndighetencentrala senast

svenskhanförsäkra äroch atthederpåsökanden samveteskall
röstlängdenåravgivenskallFörsäkran sommedborgare. sammavara

harförsäkransaknarellerförAnsökan görs somsentupprättas. som
prövning.tillintetassagts uppnu

centralahostillgängligafinnasskallansökantillBlanketter
svenskochbeskickningsvenskhosvalmyndigheten annansamt

Lagbestämmer.valmyndighetencentralautlandsmyndighet som
1993:1399.

röstlängdsärskildibliansökan upptagenBeslut14 § över att
ske.kandetsämeddelas snart

röstlängdeniuppföresröstlängdsärskildiskallDen upptagassom
folkbokförd.varitdär hanvalkretsdenför senast

skallröstlängd,särskildibliansökaninteBifalles upptagenattom
Lagbeslutet.sökandenunderrättavalmyndighetencentrala omgenast

1993:1399.

Skattemyn-dentillsänds denröstlängden har upprättats,Så15 § snart
skallSkattemyndighetenHoshör.valkretsenvilkentilldighet
medvardagvarjegranskningtillgänglig förhållasröstlängden

eller,augustijuli--2516dentidenunderlördag omundantag av
medochtill närmastsöndag,ellerlördagdagsistnämnda är en

1993:1399.måndag. Lagföljande
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16 § Den särskild röstlängd felaktig på såär hanatt sättsom anser att
oriktigt uteslutits från eller någonrösträtt uppgift honomatt ärom
oriktig får den 25 augusti skriftligen begära uppgiftensenast rättas.att

Omständigheter inträffat efter den juli får inte ligga1 till grundsom
för rättelse. Frågor rättelse centrala valmyndighetenprövasom av som

för rättelse förs in i röstlängden. Lag 1993att genastansvarar en
:1399.

17 § har upphävts lag 1993:1399.genom

18 § Centrala valmyndighetens beslut i ärenden i 16 § fårsägssom
överklagas endast i samband med överklagande det val vid vilketav
beslutet har gällt. I sådant ärende får endast bevis företettsharett som
hos centrala valmyndigheten åberopas.

röstlängdenHar i någon del förklarats felaktig grund talanav
i första stycket, skall centrala valmyndigheten längdenrättasom avses

i enlighet med förklaringen. Lag 1993:1399.

19 § Särskild röstlängd gäller från och med den september1 det är
röstlängden till och med den 31 augustiupprättas påföljande år, om

följer 18 § andra stycket. Lag 1974:215.annat av

20 § När val skall särskild röstlängdäger tillgänglig irum, vara
vallokalen för det valdistrikt centrala valmyndigheten bestämmer.som

Beslut detta meddelas den dag enligt § sista15 ärsenastom som
dag för granskning och förs in i röstlängden. Lag 1993:1399.

21 § har upphävts lag 1993:1399.genom

5 kap. Registrering partibeteckning och anmälan kandidaterav av

1 § Parti kan efter ansökan och på de villkor i 2--4 få§§som anges
sin partibeteckning registrerad hos centrala valmyndigheten samt
anmäla kandidater i valet enligt 8

Om valsedel med registrerad partibeteckning finns bestämmelser i
6 kap. 3 § tredje stycket och 14 kap. 5

2 § Ansökan registrering partibeteckning skriftligen. Igörsom av
ansökningshandlingen skall för vilket slag val registreringanges av
söks och, ansökningen registrering för val landstingsleda-om avser av

eller kommunfullmäktige,möter för vilken landsting eller kommun
registrering begärs. Till handlingen skall fogas förklaringar enligtsom



SOU 1994:30422 Bilaga 4

för-tredje stycket eller intyg notarius publicus sådana§3 attav
visatsklaringar har för honom.upp

skallpartibeteckning skall åtnjuta skydd vid val ansökanFör att om
centrala valmyndig-registrering beteckningen ha kommit in tillav

val i hela riket lands-vid ordinarie val till riksdagen ochheten, av
kommunfullmäktige före utgången februariochtingsledamöter av

vecka efter det beslutoch vid val inomvalåret attannat omen
1991:1654.valdagen meddelades. Lag

Partibeteckning får registreras,3 § om
innehåller ord,partibeteckningen består ellerav

politisk sammanslutning,underavdelningpartiet icke2. utgör av
till riksdagen minst 1registrering för valbiträds, vidansökan av

vid registrering för vali hela riket ochröstberättigade medlemmar500
kommunfullmäktige minstför vallandstingsledamöter och avavav

i landstingröstberättigade medlemmar denrespektive minst 50100
registrering söks,för vilkeneller kommun

beteckningleda till förväxling medpartibeteckningen kan4. antas
tidigare gjordmed anledningregistrerad ellerredan är avsom,som

förför det valet ellerregistreras med giltighetkan kommaansökan, att
stycketenligt § förstaregistreringen 4för vilket denvalannat nya

gälla,kommer att
beteckningtill förväxling medkan ledapartibeteckningen5. antas

ochregistret efter narrmbytefem år sedan har avförtsför högst ursom
i punkt 4.sådan giltighetregistrering hade avsessomvars

förstai riksdagen gäller intepartifrågaI är representeratom som
stycket

skallbiträder ansökanenligt första stycket 3medlemmarDe ensom
förklaringar detta och därvidegenhändigt undertecknadelämna om

folkbokföringsort. 1991 1654.och Lagpersonnummeruppge :

registre-partibeteckning för val till riksdagen, gäller4 § Registreras
kommunfullmäktige iochför val landstingsledamöterringen även av

partibeteckning för val landstingsledamöter,Registrerashela riket. av
registreringsbeslutlandsting iregistreringen val i dengäller som anges

belägna inomkommunfullmäktige i de kommunerval ärsamt somav
för kommunfullmäktige,Registreras partibeteckning vallandstinget. av

i registreringsbe-registreringen i den kommungäller val som anges
slutet.

riksdagen och partibeteck-ansökan registrering för val tillAvser är
registrering redanregistrerad eller ansökan dessningen redan är om

hinder förstaför val, får registrering beviljas 3 §gjord utanannat av
sålunda ellerstycket det parti för vilket registrering har skettom

sökts har lämnat sitt medgivande. gäller ansökanDetsamma om avser
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registrering för val landstingsledamöter och partibeteckningen redanav
registrerad ellerär ansökan dess registrering tidigare gjord förärom

val kommunfullmäktige inom landstinget. Behörig lämnaav att
medgivande det ombudär partiet har anmält enligt 5 Lagsom
1991:1654.

§5 För parti fått sin partibeteckning registrerad skall finnassom
ombud. Ombud skall anmälas till centrala valmyndigheten inom en
månad efter det registreringen beteckningen kungjorts enligtatt av
7

6 § Registrerad partibeteckning skall avföras registret,ur om
partiet begär det,
partiet vid tvâ varandra följande ordinarie val till riksdagen

eller val i hela riket landstingsledamöter eller kommunfullmäktigeav
anmält kandidater enligt 8 § eller

partiet underlåter anmäla ombud enligt 5 Lag 1977: 187.att

7 § När partibeteckning registrerats eller avförts registret, skallur
centrala valmyndigheten kungöra detta i Post- och Inrikes Tidningar.

8 § För registrerad partibeteckning skall åtnjuta skydd vidatt val skall
partiet kandidater anmälasom

för val till riksdagen i viss valkrets minst fyra och högst femton
personer,

för val landstingsledamöter minst fyra och högst trettioav personer
i landstinget och

för val kommunfullmäktige minst fyra och högst tjugoav personer
i kommunen.

Centrala valmyndigheten bestämmer inför varje val anmälannär av
kandidater skall Kungörelse häromgöras. skall föras in isenast Post-
och Inrikes Tidningar. Underrättelse beslutet skall vidare tillställasom
varje registrerat parti.

Anmälan kandidater skall hos centrala valmyndighetengörasav
eller, i den mån regeringen eller myndighet bestäms regering-som av

föreskriver det, länsstyrelsen. Anmälan skall skriftligengörasen av
partiets ombud eller ombudet Till anmälnings-utsett.av person som
handlingen skall fogas skriftlig förklaring från varje kandidat hanatt
givit partiet tillstånd anmäla honom. Lag 1991:1654.att

§9 Finner den myndighet hos vilken anmälan anledning tillgörs
anmärkning anmälningshandlingen eller handling âtföljermot som
denna, skall myndigheten underrätta den gjort anmälan.genast som
Därvid skall tid för ändring och komplettering amnälnings-anges av
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handlingen. Därefter skall centrala valmyndigheten så snart som
möjligt slutligt ärendet.pröva

kandidat givit partiet tillståndHar det visats anmäld anmälaatt att
skall hans på anmälningshandlingen obefmtligt.honom, nanm anses

1978:907.Lag

§ valmyndigheten för varje slag val och för10 Centrala upprättar av
riksdagsvalkrets, landsting kommun listor de kandidatervarje och över

Listorna skall till Aktiebolag.partierna anmält. sändas Postensom
utlandsmyndighet eller på fartyg, skallSkall röstning hosäga rum

myndigheten fartygetsmöjligt sändas till ochlistorna ävenom
för riksdagsvalkrets, landsting ochbefälhavare. Listorna varje

möjligt tillställas länsstyrelsen.skall så Lagkommun snart som
1993:1689.

i dettavalmyndighetens beslut i ärenden11 § Centrala som avses
1987: 1334.kapitel får överklagas hos valprövningsnämnden. Lag

6 kap. Valsedlar

tillhandahål-användas särskilda blanketter§ Till valsedlar skalll som
centrala valmyndigheten.les av

material. val tillskall lika till storlek och För2 § Valsedlarna vara
landstingsledamöter blâ ochskall användas gula, för valriksdagen av

kommunfullmäktige vita valsedlar.för val av
partibeteckning. Valsedel bör dessutomPå valsedel skall finnas

innehålla
på eller flera kandidater,namn en

beteckning visar för vilken valkrets sedeln avsedd valkrets-ärsom
beteckning samt

uppgift det val för vilket sedeln gäller valbeteckning.om
sådant det klart framgårVarje kandidat skall sätt attanges vem

någon identifieringsuppgiftDärför bör form sättas utavsom avses.
vid kandidatens 1987:1334.Lagnamn.

§ kandidatnanm, skall3 Om valsedel änupptager ett namnenmer
med visari följd under varandra och försesupptagas nummer somen

ordningen mellan dem.
gäller själva i den mån de därvid iNamnen valet tagessamt,

föranspråk, val för riksdagsledamöter och valersättare ersättareav av
landstingsledamöter och kommunfullmäktige.
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Upptager valsedel med registrerad partibeteckning pånanm
kandidater, skall valsedeln, partiet enligt kap. 85 § anmältom
kandidater för valet, första på kandidatupptaga nanmetsom namn som
tagits på listan kandidater partiet anmält. Lag 1991:1654.överupp

4 § Efter beställning parti, i den församlingärett representeratav som
valet gäller eller, i fråga val till riksdagen, vid något de tvåom av

valen har fått i hela landet,än rösternasenaste procentmer en av
tillhandahåller centrala valmyndigheten partiet blanketter till valsedlar
till det antal partiet önskar.

Göres beställning parti i första stycket elleränannatav som anges
den behörig företrädare för partiet tillhandahållerän ärav annan som

valmyndighetencentrala blanketter till valsedlar endast beställarenom
betalar blanketterna i förskott. Lag 1987:1334.

5 § fråga parti, deltar riksdagsvalI i och vid någotettom som som
de två riksdagsvalen har fått eller vid det förestående valetsenasteav

får i hela landet, förän rösternaprocent statenmer en av svarar
kostnaden för blanketter till valsedlar till antalett motsvarar tresom
gånger röstberättigadeantalet i valkretsen. gäller partiDetta även ett

ha uppnått den angivna röstandelen eller detärutan attsom genom
förestående valet blir i riksdagen.representerat

fråga deltar landstings-I parti, i val till kommun- ellerettom som
fullmäktige och eller det förestående valet blirärsom genom

i den församling valet gäller, för kostnadenrepresenterat statensvarar
för blanketter till valsedlar till antal gångerett motsvarar tresom
antalet röstberättigade i valet.

Vid tillämpning första och andra styckena beräknas antaletav
röstberättigade på grundval uppgifterna i folkbokföringen den 1av
november föregående år. Lag 1993:1399.

6 § blanketter till valsedlarHar betalats i förskott och har valsedlarna
för parti enligt berättigat få valsedelsblanketter5 §använts är attsom

kostnadsfritt vid valet, skall förskottet återbetalas i den mån antalet
valsedlar partiet får kostnadsfritt därigenom inte kommer attsom
överstiga, i fråga tillval riksdagen gånger antalet röstbe-treom
rättigade i valkretsen och i fråga val gånger antaletannat treom
röstberättigade vid valet. Antalet röstberättigade beräknas på grundval

uppgifterna i folkbokföringen den l november föregående år.av
Belopp återbetalas tillställs partiet har erlagtoavsettsom vem som
förskottet. Lag 1993:1399.
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§7 Om beställaren begär det, förser centrala valmyndigheten utan
särskild ersättning valsedelsblanketterna med partibeteckning,
kandidatnamn valkrets- och valbeteckningar.samt

Centrala valmyndigheten får förse valsedelsblanketter och valsedlar
särskildmed beteckning för underlätta räkningen dem. Lagatt av

1993:1399.

7 § Om någon har kandidat på valsedelsblankettangettsa som en som
tillhandahålls med kandidatnanm vid val han har samtycktett utan att
till det, kan han anmäla detta till länsstyrelsen. Till anmälningen, som
skall skriftligen, skall fogas exemplar valsedeln.göras Länssty-ett av
relsen skall föra förteckning anmälningarde kommer inöveren som
före valet. Lag 1988:161.

8 § val skall förrättas,När bestämmer centrala valmyndigheten den
sista dag då beställning valsedlar skall ha gjorts för leveransattav
skall kunna ske 45 dagar före valdagen. För särskilda fall får
bestämmas dag för beställning och, behövs,det ävensenare om senare

fördag leverans. Kommer beställning in centralaänen senare
valmyndigheten har bestämt, fullgörs leverans endast under förut-
sättning denna kan ske före valdagen och leveransenatt utan att av
tidigare gjorda beställningar försenas. Lag 1987: 1334.

9 § lokalI där röstning skall väljarna för varje val haäger rum
tillgång till

valsedlar försetts med parti- och valbeteckning för varje partisom
vid något de två riksdagsvalen har fått änsenastesom av mer en

i hela landet partimarkeraderösterna valsedlarprocent samtav
2. blanketter till valsedlar.

Lantbrevbärare valsedelsförsändelser bör medföramottagersom
partimarkerade valsedlar och valsedelsblanketter enligt första stycket.

Partimarkerade valsedlar och valsedelsblanketter enligt första
stycket tillhandahålles centrala valmyndighetens försorg. Laggenom
1987:1334.

10 § Centrala valmyndighetens beslut i ärenden i dettasom avses
kapitel överklagas hos valprövningsnämnden.

Centrala valmyndigheten har erhålla biträde länsstyrelserätt att av
i ärende i detta kapitel. Lag 1987:1334.som avses

s
l
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7 kap. Röstkort m. m.

§l Vid val skall, i den valmyndighetenmån centrala förordnar
för och enligt gällande röstlängd röstberättigadärannat, var en som

vid valet röstkort med uppgifter den röstberättigade.upprättas om
Röstkortet skall dessutom innehålla uppgifter valet till ledning förom
den röstberättigade.

röstberättigadFör har känd adress röstkort endastupprättassom
han begär det.om

2 § Röstkort skattemyndigheten.upprättas av
Vid ordinarie val till riksdagen i hela tilloch val riket kommun- och

landstingsfullmäktige skall röstkorten tillsändas de röstberättigade
45 dagar före valdagen. Vid val skall röstkorten sändassenast annat
röstberättigade företill de 16 dagar valdagen.senast
val samtidigtFör röstkort. Lagäger upprättas gemensamtsom rum

1993:1399.

röstberättigad förlorat sitt3 § Har röstkort eller har röstkortet
till handa, han berättigadkommit honom efter framställning fåär att

duplettröstkort.ett
Framställning duplettröstkort hos skattemyndigheten.görsom

får inte lämnasDuplettröstkort dagen före valdagen. Vidänut senare
framställningen skall sökanden sitt fullständiga ochuppge nanm

uppförd ihan särskild röstlängd, hemvistetärsamt, ompersonnummer
folkbokförd.i landet där hani den senastort var

röstberättigadeMotsvarande gäller den fåönskar röstkort innanom
röstberättigade.blivit översända till deröstkorten

Röstkort får inte lämnas före juli. Lag 1993:1399.den 15ut

4 § Centrala valmyndigheten lämpligt sprida kännedombör sätt
bland allmänheten tid röstning och de bestämmel-och försättom om

i övrigt förgäller valet.ser som

8 kap. Allmänna bestämmelser röstningenom

1 § Röstning sker på förvaldagen i vallokalen det valdistrikt där
väljaren i röstlängd. Röstberättigad, på grundär upptagen som av
vistelse riket eller på riket ellerinom skälutom annatortannan av
finner förhindradsig valdagen i vallokalen för detröstaattvara
valdistrikt där han fåri röstlängd, påär Postenröstaupptagen
Aktiebolags postkontor inom riket, hos svensk utlandsmyndighet eller

fartygsvenskt i utrikes fart.
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väljare påsamtidigt, skallflera val röstarOm äger somrum
ochfartyg vidutlandsmyndighet ellerpostkontor, hos ett samma

han vill deltaga Lagi samtliga valsintillfälle rösträttutöva som
1993:1689.

eller,till valförrättarensin valsedelVäljaren skall själv lämna2 § om
eller på fartyg,utlandsmyndighetpå postkontor, hosröstningen sker

där.till röstmottagaren
med valsedelsför-bud röstningvalsedelavlämnandeOm genomav

1987:1334.föreskrives i kap.11 Lagsändelse

röstkort.medföra sittvid röstning i vallokalVäljare bör3 §
fartyg fårutlandsmyndighet ellerpostkontor, hosRöstning

vill hosVäljareröstkortet avlämnas. röstainte ske utan att som
röstkortfår dockfartygutlandsmyndighet eller rösta attutan

Vidare fåridentitetshandling.giltighan visaravlämnas upp enom
röstkortfartygsjöfartsbokinneharväljare rösta utan attsom

röstkort skalldå väljaren inte avlämnarfall röstmottagarenavlämnas. I
1993:1399.för honom. Lagadresskortupprätta ett

in sin valsedelför varje vallägger väljarenröstning i vallokal4 § Vid
valförrättaren. Mottagnatilloch lämnar kuvertenvalkuverti ett
användes för ochvalurnai valurna. Ensamlasvalkuvert vart ettupp

i vallokalen.val förrättassamtidigade somav

eller på fartygutlandsmyndighetpostkontor, hosVid röstning§5
valsedel i valkuvert och lämnarval in sinväljaren för varjelägger ett

kuvertlägger intill Dennekuverten röstmottagaren. mottagna
i fönsterkuvertmed väljarens röstkort eller adresskorttillsammans ett

1987:1334.tillslutes. Lagsom

iordning-postkontor, sänderröstning skett röstmottagaren6 § Har
röstning skettvalnämnd.till vederbörande Harfönsterkuvertställda

iordning-på fartyg, sänderutlandsmyndighet ellerhos röstmottagaren
1987:1334.valmyndigheten. Lagtill centralaställda fönsterkuvert

varje valväljaren förvalsedelsförsändelse läggerröstning med§ Vid7
indärefterIordningställda kuvert läggsi valkuvert.sin valsedelin ett

tillsluts. lämnasvalsedelsförsändelse Dettaförytterkuverti ett som
valförrättaren ellerlantbrevbärare tillbud eller röstmottagaren.genom

valförrättarenvallokal,valsedelsförsändelse iAvlämnas öppnar
i ordning iväljaren gjortde valkuvertoch läggerytterkuvertet som

valurna.
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hos utlands-postkontor,valsedelsförsändelseAvlämnas ett en
försändelseninfartyg, läggermyndighet eller röstmottagarenett

fallI defönsterkuvert.med väljarens röstkort itillsammans ett som
fönsterkuvertetiadresskortetandra stycket läggsi kap. 8 §llavses

därefterbehandlasFönsterkuvertetför röstkortet.ställeti som anges
1993:1399.Lagi 6

valmyndighetenscentralatillhandahålles endast§ Kuvert8 genom
försorg.

färgen på densådantutformade påskall sättValkuvert attettvara
valhemlighetenkani kuvertetväljaren lagtvalsedel attutansessom

1993:1399.röjs. Lag

Fönsterkuvertvalnåmnder ochtillställs röstmottagare.Valkuvert9 §
tillställsi 5 § röstmottagare.avsessom

skall i god tidvalsedelsförsåndelseförytterkuvertochValkuvert
tillgängligavalet finnasföre

harvilka nämndendeoch hosValnämndenhos personer
hänseende,sådanthanda iväljarna tilluppdragit att

lantbrevbärarehospostkontorAktiebolags tarpå Posten2. samt som
valsedelsförsändelser,emot

skallfartyg röstningoch där ägautlandsmyndigheter3. hos rum.
skall dessutomvalsedelsförsändelseförytterkuvertochValkuvert

de tvånågottillhandahållas parti vidkostnadsfrittpå begäran avsom
i helafått rösternariksdagsvalen har än procent avsenaste mer en

1993:1689.landet. Lag

röstninglokal därdörrar.inför I ägerRöstning öppna§10 äger rum
väljarendärantal avskilda platserlämpligtfinnasskall utanettrum

in sina valsedlar i Valkuvert.läggainsyn kan
röstnings-går iröstningensig någon, tiden förBefinner när ut,

hunnithar han rösta,anvisad plats intill dennalokalen eller men
tillfälle till det.skall han ges

därintillröstningslokalen elleriuppehåller sig§11 Den utrymmesom
ellervalförrättareföreskriftereftersig deskyldig rättaär att som

genomförande.röstningensmeddelar förröstmottagare att trygga
valförrättaren ellerharoordning kanUppstår avstyras,som

avbryta röstningen.rättröstmottagaren att
röstlängd förseglasochvalurnavallokal, skallröstning iAvbrytes

skallåterupptages,röstningenpå betryggande Närförvaras sätt.samt
obrutna.förseglingarnanärvarande ärvisa devalförrättaren att

fartyg,eller påutlandsmyndighetpostkontor, hosröstningAvbrytes
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avbrottet förvaras på betryggandefönsterkuvert underskall mottagna
sätt.

hållas röstningslokal eller i anslutandefår iTal utrymme.
tillskrivna eller delasfår tryckta ellerheller sättas utupprop upp

plats. 1987: 1334.väljarna på sådan Lag

exemplar denna lagdär röstning skall12 § lokalI äger ett avrum
tillgängligt.finnas

valmyndig-listor centralavallokal skall finnas anslagna deI som
för valen ipartierna anmältde kandidaterheten överupprättat som

röstningPå postkontor därvalkrets till vilken valdistriktet hör.den
Listortillgängliga för samtliga valkretsar.skall listor finnasäger rum

utlandsmyndig-finnas tillgängliga hossamtliga Valkretsar börför även
1987:1334.fartyg där röstning Laghet och äger rum.

enligt formulärföras valförrättning i vallokal§ Protokoll skall13 över
fastställes centrala valmyndigheten.avsom

fartyg skall fortlöpandepostkontor, hos utlandsmyndighet ochPå
röstningen. 1987:1334.anteckningar föras Lagöver

kroppsligt fel icke kan sin igrund14 § Väljare, röstavgesom av
hanröstningen anlita biträdeföreskriven ordning, får vid utsett.som

Åtgärd åligger kommun,det enligt denna lag§ eller anordning15 som
ombesörja bekostasvalförrättare vidtaga ellervalnänmd eller att av

kommunen.

i vallokal9 kap. Särskilda bestämmelser röstningom

för röstning mellan klockan 8 och 20.§ Vallokal skall hållas1 öppen
får vallokalen i visst valdistriktCentrala valmyndigheten bestämma att

det kanskall för röstning kortare tid änöppen sagts,nu omvara
möjligheterväljarna likväl har tillfredsställande utövaantagas att att

sin 1978:907.Lagrösträtt.

vallokalen för visar valförrättaren2 § har röstning, deNär öppnats
varje får röstningen börja.närvarande valurna Härefteräratt tom.

3 § Röstningen går till på följande sätt.
väljaren kommer in i vallokalen, får han valkuvert förNär ett vart

valen. därefter avskildaoch Han uppsöker de platsernaett av en av
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Valsedel fårvalsedel i valkuvert.för varje val in sindäroch lägger ett
vikas.

till valförrättaren. Omiordningställda valkuvertVäljaren lämnar
fullständiga sinsittskall väljarenbegär det,denne namn,uppge

eller, hanhemvist inom valdistriktetfödelsetid och sitt är upptagenom
i riket där hanröstlängd, hemvistet i densärskildi senastort var

väljarenkontrollerarfolkbokförd. Valförrättaren är upptagenatt som
hani valet,röstlängden, han redanröstberättigad i röstat attatt

och kuvertvalkuvert för varje valordning endast ärställt i attett
lägger därefter imärkning. Valförrättarenobehörigmedförsett
samband härmedvalumoma. Ivalkuverten iväljarens närvaro

1991:490.väljaren Lagi röstlängdenantecknas röstat.att

Är märkning, får detförsett med obehörigeller§ valkuvert4 tomt
framgår kuvertdet klartgällerDetsamma attmottagas. om

någotvalkuvert förvalsedel. väljaren lämnatinnehåller Har än ettmer
skallväljaren begär det,Omdessafår endastval, mottagas.ett av

till honom.för det valet återlämnaskuvertsamtliga

fåttnärvaranderöstning och devallokalen för§ är5 När stängts som
avslutad.förklaras röstningensina valsedlar,tillfälle lämnaatt

anslutningvallokaler.tillhandahålla lämpliga Iskall§6 Kommunen
där de partierlämplig platseller i denna skall anordnasvallokalentill

skallValförrättarensina valsedlar.deltar i valen kan lägga ut sesom
ochför valsedlartillgång till blanketterväljarna där hartill att

vid något de tvåvarje partipartimarkerade valsedlar för avsom
i helafåttriksdagsvalen har rösternaän procentsenaste mer en av

1987:1334.landet. Lag

för de väljaremed valskjutsarbör på valdagen ordna§7 Kommunen
med avsevärd kostnadisolerat och endastavlägset ellerbor somsom

intima sig i vallokalen.tidsspillan kaneller
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10 kap. Särskilda bestämmelser påröstning postkontor, hosom
utlandsmyndighet på fartygoch Lag 1987: 1334.

på postkontorRöstning 1987:1334.Lag

§ Val skall förrättas,l När bestämmer centrala valmyndigheten efter
samråd med AktiebolagPosten på vilka postkontor röstning skall
genomföras. Vid Val till riksdagen vid sådanaoch Val till kommun-
och landstingsfullmäktige omfattar hela riket skall röstning alltidsom
kunna minst postkontor i varje kommun.äga ettrum

På de postkontor där röstning genomförs skall vid ordinarie Valman
till riksdagen och vid Val i hela riket till kommun- och landstings-
fullmäktige kunna från och med tjugotjärdeden dagen förerösta
valdagen till och med valdagen. Vid andra Val skall på dessaman
postkontor kunna från och med den tionde föredagen valdagenrösta
till och med Va1dagen. Lag 1993:1689

2 § Röstning på postkontor tid dåunder postkontoretäger ärrum
för allmänheten. På förslag AktiebolagPosten får centralaöppet av

valmyndigheten begränsa den tid då röstning får ske på postkontor
före valdagen. Röstning skall dock alltid kunna under minstäga rum

timme varje dag då postkontoret för allmänheten. Påär öppeten
valdagen skall postkontor för röstmottagning minstöppetvara en

företimme klockan och minst timme11 efter klockan Vid15.en
sådana Val till kommun- och landstingsfullmäktige omfattarsom
hela riket får dock centrala valmyndigheten bestämma röstmottag-att
ning skall anordnas på valdagen.

Inrättas med anledning valet postkontor vid sjukhus, ålderdoms-av
hem, kriminalvårdsanstalt eller liknande vårdinrättning eller vårdan-
stalt, röstning där tid Posten Aktiebolag bestämmeräger rum som
efter samråd med Valnämnden och med Vårdinrättningens eller
Vårdanstaltens ledning, dock tidigast sjunde dagen före valdagen.

Aktiebolag skallPosten samråda med Valnämnden Värdin-och med
rättningens eller Vårdanstaltens ledning hur röstningen skallom
genomföras. Pâ begäran Posten Aktiebolag skall Valnämnden utseav
erforderligt antal biträda postkontoret.röstmottagareattpersoner

Inrättas med anledning Valet postkontor, skall postkontoretannatav
för röstmottagning valdagen, under tidöppet PostenVara som

aktiebolag bestämmer efter samråd med Valnämnden i den kommun
där postkontoret inrättas. Röstning skall dock alltid kunna äga rum
under minst timme före klockan och minst11 timme efteren en
klockan 15. Lag 1993:1689.
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3 § Röstmottagare på postkontor den Postenär Aktiebolag utser.som
1993:1689.Lag

4 § Röstning på postkontor går till på följande sätt.
När väljaren visat sitt röstkort för röstmottagaren, får hanupp av

denne valkuvert för och valen.ett Han uppsöker däreftervart ett av
de avskilda platserna och lägger där för varje val in sin Valsedelen av

i valkuvert. Valsedel får vikas.ett
Väljaren lämnar valkuvert och röstkortet till röstmottagaren. Denne

kontrollerar väljaren ställt i ordning endastatt valkuvert för varjeett
val och kuvert försett medär obehörigatt märkning. Därefter
lägger iröstmottagaren väljarens innärvaro valkuvert imottagna ett
fönsterkuvert tillsammans med väljarens röstkort, vilket placeras

fönsterkuvertetsnärmast fönster, och tillsluter fönsterkuvertet.
Röstmottagaren slutligen hand fönsterkuvertettar antecknarsamtom
på särskild förteckning väljarens och den valnänmd tillen nanm
vilken fönsterkuvertet skall sändas. På fönsterkuvertet antecknas det
värdepostnummer angivet i förteckningen.ärsom

Väljare känd förär röstmottagaren skall legitimera sig. Görsom
han det, får han icke Lag 1987:1334.rösta.

Är§5 valkuvert eller försett med obehörigtomt märkning, får det
Detsamma gäller detmottagas. klart framgår kuvertattom

innehåller Valsedel. väljarenHar lämnat valkuvert förän någotettmer
val, får endast dessa Om väljaren begärett det,mottagas. skallav
samtliga kuvert för det valet återlämnas till honom.

5 § I eller i anslutning till lokal där poströstning skallägera rum
anordnas lämplig plats där valsedlar kan läggas partierut av vars
valsedlar tillhandahålls enligt 6 kap. 9 Endast partimarkerade
valsedlar får läggas Lag 1985:203.ut.

6 § Röstmottagare skall sända fönsterkuvert till Valnämndenmottagna
i den kommun där väljaren i allmänär röstlängd eller,upptagen om
väljaren iär särskild röstlängd, tillupptagen Valnämnden i den
kommun inom vilken den vallokal belägen där denär särskilda
röstlängden enligt 4 kap. 20 § skall finnas tillgänglig. Försändelsen
skall anordnas värdepost. Lag 1987:1334.som

Röstning hos utlandsmyndighet

7 § När val skall förrättas, bestämmer centrala valmyndigheten efter
samråd med utrikesdepartementet hos vilka svenska utlandsmyndig-

l5 l40360
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omfattar hela riket fårVid valröstning skallheter äga somrum.
röstning svenskbestämma hoscentrala valmyndighetendock att

skallutlandsmyndighet äga rum.
val i hela landet lands-till riksdagen ochVid ordinarie val av

utlands-får röstning hoskommunfullmäktigetingsledamöter och en
före valdagen. Vidtjugotjärde dagenbörja tidigast denmyndighet

börja tidigast denutlandsmyndighetfår röstning hosandra val en
före valdagen.tjugonde dagen

avgivnafår pågå så längeutlandsmyndighetRöstningen hos atten
handavalmyndigheten tillden centralakan beräknasvalsedlar vara

före valdagen.dagenklockan 12senast
och röstningchef bestämmerUtlandsmyndighetens ägernär rumvar

ställe för röstningen.kungör tid ochmyndighetenhos samt
chef eller denutlandsmyndighet myndighetenshosRöstmottagare är

1988:161.Laghan utser.

valsedels-valsedlar ochpartimarkeradeoch sådana§ Kuvert7 a
övrig materielförsta stycketi 6 kap. 9 §blanketter samtavsessom

hos de svenskafinnas tillgängligför röstning skallbehövssom
bestämmer eftervalmyndighetencentralautlandsmyndigheter som

1982:146.Lagmed utrikesdepartementet.samråd

på följandeutlandsmyndighet går tillRöstning hos sätt.8 §
deför ochväljaren valkuvertfårAv röstmottagaren vart ettett av

avskildadärefter deuppsökervill delta Hanval han en avsom
valkuvert.valsedel iför varje valin sinoch lägger därplatserna ett

får inte vikas.Valsedel
Kanröstkortet tillvalkuvert ochVäljaren lämnar röstmottagaren.

med ledningvisa röstkort skallväljaren inte röstmottagaren avupp
uppgifter denne kan lämnaidentitetshandling för väljaren och degiltig

ställtkontrollerar väljarenadresskort. Röstmottagarenupprätta attett
inteoch kuvertetvalkuvert för varje val ärordning endasti attett

Därefter läggerobehörig märkning.med någon röstmottagarenförsett
till-i fönsterkuvertin valkuvertväljarensi närvaro ettmottagna

placerasadresskort, vilketröstkort ellermed väljarenssammans
fönsterkuvertet. Röst-fönster, och tillsluterdet kuvertetsnärmast

antecknarslutligen hand fönsterkuvertet samtmottagaren tar om
fönsterkuvertetPåsärskild förteckning.väljarens namn en

förteckningen.angivet idet värdepostnurmnerantecknas ärsom
legitimera sig.skallkänd förVäljare inte röstmottagarenärsom

1399.1993:inte det, får han inte LagGör han rösta.

Är detmärkning, fårförsett med obehörig§ valkuvert eller9 tomt
framgår kuvertklartgäller detDetsamma attmottagas. om
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innehåller valsedel. Har välj lämnat valkuvertän för någotettaren mer
val, får endast dessa Om väljaren begär det,ett skallmottagas.av
samtliga kuvert för det valet återlämnas till honom.

10 § Röstmottagare skall sända fönsterkuvert och den i 8 §mottagna
omnärrmda förteckningen till centrala valmyndigheten. Sändes kuvert
med skall försändelsen anordnas värdepost.post, Lag 1993:som
1689.

11 § Centrala valmyndigheten förtecknar fortlöpande de fönsterkuvert
utlandsmyndighet.kommer in från Myndigheten sänder däreftersom

fönsterkuvert till Valnämnden i den kommun därmottagna väljaren är
i allmän röstlängd eller, väljaren iupptagen särskildär upptagenom

röstlängd, till Valnämnden i den kommun, inom vilken den vallokal är
belägen där den särskilda röstlängden enligt kap.4 20 § skall finnas
tillgänglig. Försändelsen skall anordnas värdepost. Lag 1987:som
1334.

Röstning på fartyg

12 § När val skall förrättas, bestämmer centrala valmyndigheten på
vilka svenska fartyg i utrikes fart röstning skall Vid valägasom rum.

omfattar hela riket får dock centrala valmyndigheten bestämmasom
röstning på svenskt fartyg i utrikes fart skallatt äga rum.

Rätt på fartyg därrösta röstning anordnas har denatt tillhörsom
fartygets besättning eller personal på fartyget eller äramran passagera-

där.re

12 § Kuvert och sådana partimarkerade valsedlar och valsedels-a
blanketter i 6 kap. 9 första stycket§ övrig materielsamtsom avses

behövs för röstning skall finnas tillgänglig pâ de svenska fartygsom
i utrikes fart centrala valmyndigheten bestämmer. Lag 1982:som
146.

13 § Vid ordinarie val till riksdagen och val i hela landet lands-av
tingsledamöter och kommunfullmäktige får röstning på fartyg börjaett
tidigast den femtiofemte dagen före valdagen. Vid andra val får
röstning på fartyg börja tidigast den trettionde dagen föreett valdagen.

Röstning på fartyg fâr pågå så länge avgivna valsedlar kanatt
beräknas centrala valmyndigheten till handa klockan 12vara senast
dagen före valdagen.

Fartygets befälhavare bestämmer och röstningnär ägervar rum
underrättar dem befinner sigsamt ombord tid och ställe försom om

röstningen.
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eller den hanbefälhavarepå fartyg fartygetsRöstmottagare är utser.
161.1988:Lag

motsvarande8--10 §§fartygröstning på§ fråga14 I ägerom
dock lämnafartyg fårtilllämpning. Röstmottagare mottagna

valmyndig-centralautlandsmyndighetsvensktillfönsterkuvert som
valmyndigheten.till centralaför vidarebefordranbestämmerheten

identitetshandlinggiltigröstkort ellerinte visaväljarenKan enupp
i ställetsjöfartsbok, skall upprättahaninnehar röstmottagaren ettmen

uppgifterdesjöfartsboken ochledninghonom medadresskort för av
tillsammansfönsterkuvertetin iAdresskortet läggslämna.han kan

1993:1399.väljaren länmat. Lagvalkuvertmed som

valmyndig-till centralainfönsterkuvert kommerfråga15 § I somom
tillämpning.motsvarandefartyg 11 §frånheten ägerröstmottagare

1987:1334.Lag

statsverket förtill ersättningharfartyg§16 Röstmottagare rätt av
fullgörande enligt de närmareför uppdragetsutgifternödvändiga

valmyndigheten.centralameddelasbestämmelser som av

valsedelsför-röstning medSärskilda bestämmelserll kap. om
sändelse

1993:1399.lagupphävts§ har1 genom

1993:1399.lagupphävts2 § har genom

ålderrörelsehinder eller höggrund sjukdom,på§ Väljare,3 avsom
valdistrikt där hanför detinställa sig i vallokalen ärinte kan upptagen

utlandsmyndighetutomlands, hoshan vistasröstlängd eller,i enom
fartyg därbefinner sig ombordhaneller,röstningdär äger omrum

får denbud. Budvalsedelfår lämnaröstning äger varagenomrum,
moder ellerbarnbarn, fader,sambo, barn,väljarens make,ärsom

eller påyrkesmässigteller sambos barn. Deneller makessyskon som
varaktigt slag ellervårdväljarendärmed likartat sättett av merager

fårangelägenheterpersonligahjälpa väljaren ibrukarpå sättannat
Valsedelsförsändelseår.Budet skall ha fyllt 18också bud. genomvara

följandeanordnas påbud sätt.
valkuvert. Ivalsedel isjälv in sinför varje valVäljaren lägger ett

hanin de valkuverthan sedanoch vittne läggerbudetnärvaro ettav
valsedelsförsändelse och tillsluterytterkuvert föri ordning iställt ett
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detta. Därefter tecknar väljaren på ytterkuvertet försäkran hederen
och han gjort pâ detta han anledningsamvete att sätt samt att av som

förstai stycket inte kan inställa sig för röstning i vallokalen föranges
valdistriktet eller hos utlandsmyndigheten eller hos påröstmottagaren
fartyget. Budet och vittnet intygar skriftligen väljaren självatt
undertecknat försäkran något förhållande stridersamt att motsom
innehållet inte känt för dem.är Budet skall på ytterkuvertet anteckna
sitt sitt och sin adress. Vittne skall ha fyllt 18namn, personnummer
år. Väljarens make eller barn eller makens barn får inte vittne,vara
och inte heller väljarens sambo eller sambos barn. Lag 1993:1399.

4 § Valsedelsförsändelse enligt 3 § lämnas i vallokalen för det
valdistrikt där väljaren i röstlängd.är Sådan försändelse fårupptagen
länmas på postkontor, hosäven utlandsmyndighet eller på fartyg där
röstning Lag 1993:1399.äger rum.

§5 Väljare betjänas lantbrevbärare får lämna valsedelsom av genom
denne, röstning vidäger det postkontor till vilket lantbrev-om rum
bäraren knuten. Vid valär omfattar hela riket får docksom
centrala valmyndigheten förslag Posten Aktiebolag begränsaav
antalet linjer vid vilka valsedel får lämnas lantbrevbärare.genom

Valsedelsförsändelse förstai stycket anordnas på följandesom avses
Väljaren lägger för varje valsätt. själv in sin valsedel i valkuvert.ett

I vittne lägger hannärvaro sedan in de valkuvert hanett ställt iav
ordning i ytterkuvert för Valsedelsförsändelse och tillsluter detta.ett
Därefter tecknar väljaren på ytterkuvertet försäkran heder ochen

han gjort på detta Vittnet intygarsamvete att sätt. skriftligen att
väljaren själv undertecknat försäkran. Vittne skall ha fyllt 18 år.
Väljarens make eller barn eller barn fårmakens inte vittne, ochvara
inte heller väljarens sambo eller sambos barn. Inte heller lantbrev-
bäraren får vittne.vara

Väljaren lämnar själv valsedelsförsändelsen och sitt röstkort till
lantbrevbäraren. Väljare känd för lantbrevbäraren skallärsom
legitimera sig. Gör han det, får han icke lämna försändelsen.
Lantbrevbäraren intygar på ytterkuvertet han mottagit försändelsenatt

väljaren. Lag 1993:1689.av

6 § Valsedelsförsändelse enligt lämnas5 § på postkontor till vilket
lantbrevbäraren knuten.är Valsedelsförsändelsen får ävenmottagas
under tid då postkontoret för allmänheten.är öppet Lag 1987:
1334.

6 § Vid ordinarie val till riksdagen och val i hela riket lands-a av
tingsledamöter och kommunfullmäktige får Valsedelsförsändelse vara
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före lämnasanordnad tidigast 24 dagar valdagen. Försändelse påsom
anordnad tidigast dagar före valdagen.fartyg får dock 55vara

får valsedelsförsändelse lämnas i vallokalenVid andra val en som
på postkontor anordnad tidigast 10 dagar före valdagen.eller ett vara
försändelse lämnas hos utlandsmyndighet fårEn som en vara

tidigast före valdagen och försändelseanordnad 20 dagar en som
på fartyg tidigast 30 dagar före valdagen.lämnas ett

för-skall på ytterkuvertet intyga han inte anordnatVäljaren att
tillåtet. 1993:1399.sändelsen tidigare vad Lagän ärsom

i vallokal, kontrollerar valförrättarenvalsedelsförsändelse7 § Lämnas
interöstberättigad i röstlängden, hanVäljaren är attupptagenatt som

försändelsen i föreskrivet skicki valet ochredan ärröstat samt attatt
Därefter bryter valförrättaren ytterkuvertettillslutet.ytterkuvertet är

förväljaren ställt i ordning endast valkuvertoch kontrollerar ettatt
försett med obehörig märkning.varje val valkuvertet inte ärsamt att

valsedelsförsändelsen lägger därefterden lämnatI närvaro av som
valkuvert i valumorna. samband härmedvalförrättaren Imottagna

i röstlängden Väljarenantecknas röstat.att
skall handför valsedelsförsändelsenYtterkuvertet tas om av

till valnänmden. Valnänmden skalloch överlämnasvalförrättaren
tid valet gäller. Lagkuvertet till utgången denförvara av som

1993:1399.

postkontor, hosvalsedelsförsändelse8 § Lämnas ett enen
eller på fartyg, kontrollerarutlandsmyndighet röstmottagarenett att

föreskrivet skick och ytterkuvertet tillslutet.försändelsen i Iärär att
har lämnat valsedelsförsändelsen lägger därefterdennärvaro av som

in försändelsen i fönsterkuvert tillsammans medröstmottagaren ett
vilket det kuvertets fönster, ochväljarens röstkort, placeras närmast

slutligen handtillsluter fönsterkuvertet. Röstmottagaren tar om
särskild för-antecknar väljarensfönsterkuvertet samt nanm en

på postkontor skall på förteckningen antecknateckning. Röstmottagare
valnämnd till vilken fönsterkuvertet skall sändas. Pâdenäven ett

tagits hand påfönsterkuvert röstrnottagare ett post-som om av en
angivet i förteckningen.kontor antecknas det värdepostnummer ärsom

valsedelsförsändelse utlandsmyndig-Om den vill lämna hossom en
het eller fartyg inte kan visa väljarens röstkort, skall röst-upp

adresskort med ledning giltig identitets-upprätta ettmottagaren av en
handling väljaren och uppgifter väljaren budet kanför de om som

röstning på fartyg får väljarens sjöfartsbok visas ilänma. Vid upp
identitetshandling.stället för
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Är den vill lämna valsedelsförsändelsen inte känd för röst-som
skall han legitimera sig. Gör han intemottagaren, det, får han inte

avlämna försändelsen. Lag 1993:1399.

9 § Finns det brister eller felaktigheter i något hänseende som
valförrättaren eller röstmottagaren skall kontrollera enligt eller7 8
skall valsedelsförsändelsen eller valkuvertet inte Detsammatas emot.
gäller valkuvert ellerär det inte klart framgårett tomtom attom
kuvert innehåller valsedel. Har väljaren ställt i ordning än ettmer
valkuvert för något val, får inte något dessa Ett valkuverttas emot.av

inte skall innan det lämnas tillbaka läggas in itas särskiltemotsom ett
kuvert tillslutes. Valsedelsförsändelse medförs lantbrev-som som av
bärare inte skall lantbrevbäraren återställas tilltas emotmen som av
väljaren. Lag 1993:1399.

12 kap. Den vidare behandlingen röster avgivits påav som
postkontor, hos utlandsmyndighet påeller fartyg. Lag 1987: 1334.

§1 Fönsterkuvert, före valdagen kommer in till Valnämnden frånsom
på postkontor eller frånröstmottagare centrala valmyndigheten,

på valdistrikt. Fönsterkuverten sändes därefter till valförrättar-sorteras
Översåndandeti valdistriktet. bör ske i sådan tid fönsterkuvertenna att

valförrättarna till handaär röstningen i vallokalen därnär börjar. Före
översändandet skall fönsterkuverten läggas in i särskilda omslag som
förseglas och förses med anteckning det antal fönsterkuvert varjeom
omslag innehåller.

I avbidan översändandet till valförrättarna sker skall fönster-att
kuverten förvaras på betryggande Lag 1987:1334.sätt.

2 § Fönsterkuvert på valdagen kommer in till Valnämnden, sändessom
till valförrättarna i valdistriktet, kuverten kan beräknasom vara
valförrättarna till handa innan röstningen i vallokalen slutar. Före
översändandet skall de åtgärder vidtagas i 1 Kommersom anges
fönsterkuvert in till Valnämnden efter valdagen eller så denna dagsent

de kan beräknas komma valförrättarna till handaatt innan röst-
ningen i vallokalen slutar, skall valnärrmden behålla dem och förfara
med dem i kap.sätt 13 9 Lag 1987:1334.som anges

3 § Valnämnden skall i särskilt protokoll fortlöpande anteckna de
åtgärder nämnden vidtager med inkomna fönsterkuvert. Pro-som
tokollet föres enligt formulär fastställes centrala valmyndig-som av
heten, Lag 1987:1334.
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därförvarasvaldistriktentillfönsterkuvertmed säntsOmslag4 § som
avslutad ochförklaratsvallokaleniröstningentill dessobrutna

antaletantecknasprotokolletpåbörjas.§ I13 kap. lenligtrösträkning
enligtomslagenfönsterkuvertantaloch detomslag sommottagna

innehåller.demanteckning
efter dettill handavalförrättarnafönsterkuvertmedomslagKommer

inte brytasomslagetskallvaldistriktet avslutats, utaniröstningenatt
kap. 7enligt 13slutförrättningensefterValnämndentillåtersändas

protokollet.iåtersändandet skall görasanteckningEn om
pågåendeundervalförrättarnadet, fårmedgerförhållandenaOm

ochfönster-beträffande3--5 §§enligt 13 kap.åtgärderföretaröstning
valdistriktet.kommit in tillvilkavalsedelsförsändelseförytterkuvert

befunnitsgranskningeftervalkuvert,iakttasdockskallDärvid att som
medtillsammansfönsterkuvertetin iåter läggsskick,behörigtivara

dessförinnanskallvalsedelsförsändelseiValkuvertröstkort.väljarens
förklaratsröstningen harFörstytterkuvert. näri sitttillbakaläggas

1399.1993:Lagiläggasvalkuvertsådantfåravslutad ett urna.

väljare röstatantecknatsröstlängddet iomständigheten att5 § Den att
hinder förfartygeller utgörutlandsmyndighethospostkontor,på

detskalldärfårhan röstavallokalen. Innaniröstahonom att
in iläggasochframfrån honom etthärrörfönsterkuvert tagassom

innehållet.anteckningmedförsesochtillslutessärskilt kuvert omsom
protokollet. Lagianteckningförevarit skall görassålundavadOm

1987:1334.

rösträkningPreliminär13 kap.

vallokalrösträkning iPreliminär

avslutad,förklaratsvallokaliröstningendetefterOmedelbart§1 att
tillvalHaravgivnapreliminärt de rösterna.valförrättarnaräknar

riksdagsvaletval, räknassamtidigt medförrättatsriksdagen annat
avbrott.genomförasoch skalloffentligRösträkningen utanärförst.

1975:310.Lag

rösträk-preliminärasker densamtidigt,val förrättatsflera2 § Har
i 3--5åtgärdergällersåvittalla valenförningen avsessomgemensamt

§§.

omslaginkomnaValnämndenfrånmedinledesRösträkningen3 § att
antaletochräknasFönsterkuvertenfönsterkuvert brytes.med
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i protokollet. Därefter granskas fönsterkuverten. Därvidantecknas
kontrolleras att

fönsterkuvert icke blivit efter tillslutandet,öppnat
väljare fönsterkuvert,icke avgivit2. än ettsamma mer

väljaren röstberättigad i valdistriktet,3. är
ickeväljaren i vallokalen under valdagen.4. röstat

fall då de nämnda kraven uppfyllda, förfares med fönsterkuvertI är
föreskrives i fall fönsterkuvert sidan.på 4 I läggessätt annatsom

1987:1334.Lag

§ kontroll enligt 3 § skett, de fönsterkuvert inte4 När öppnas som
sidan och inneliggande röstkort, adresskort, valkuvert ochlagts

valsedelsförsändelser tas ut.
Därvid varje kuvertValkuverten granskas. kontrolleras äratt av

beskaffenhet och inte försett obehörig märkningföreskriven med samt
i ordning valkuvert för varje val.väljaren har ställt endast ettatt

valkuvert läggs i samband därmed antecknas vidGodkända Iurnorna.
sinväljarens i röstlängden han utövat rösträtt.attnamn

kontrolleras för-Valsedelsförsändelserna granskas. Därvid att
föreskrivet ytterkuvertet tillslutet.sändelsen i skick ochär äratt

Därefter ytterkuvertet. Valkuverten granskas. Därvid kontrolle-öppnas
de föreskriven beskaffenhet, väljaren ställt i ordningäratt attavras

försettendast valkuvert för varje val och valkuvertet inte medärett att
obehörig märkning. Godkända valkuvert läggs i I sambandurnorna.
därmed antecknas vid väljarens i röstlängden han sinutövatattnamn
rösträtt.

Ytterkuvertet för valsedelsförsändelsen skall handtas om av
valförrättaren och överlämnas till Nämnden skall förvaraValnämnden.

till utgången valet gäller. 1993:sådana kuvert den tid Lagav som
1399.

§ Finns det brister felaktigheter något5 eller i hänseende som
valförrättaren skall kontrollera enligt skall det bristfälliga kuvertet4
tillsammans med väljarens röstkort eller adresskort läggas tillbaka i

Valsedelsför-fönsterkuvertet. Detsamma gäller valkuvert iettom en
sändelse eller det inte klart framgår kuvertet innehållerär tomt attom
valsedel. Valkuvert i valsedelsförsändelse skall dessförinnan läggasen
tillbaka i sitt ytterkuvert. Fönsterkuverten läggs sidan.

Fönsterkuvert har lagts sidan enligt första stycket eller enligtsom
andra därefter3 § stycket läggs in i särskilda omslag. 1993:Lag

1399.

6 § Sedan de i föreskrivna3--5 §§ åtgärderna vidtagits, förfares för
varje val för sig på följande sätt.
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Valkuverten och räknas. Antalet enligttas ut ur urnan personer som
röstlängd deltagit i valet räknas. Antalet kuvert och röstande antecknas

överensstämmeri protokollet. de framräknade siffrorna inte med
varandra, i protokollet den sannolika orsaken till skillnaden.anges

Valsedlarna2. kuverten. Innehåller kuvert äntas ut ur mer en
valsedel, läggs Valsedlarna tillbaka i kuvertet.

Kan det valsedel ogiltig enligt kap.14 4 § läggs denärantas att en
tillbaka i kuvertet.

Valsedlar lagts tillbaka4. i sina kuvert enligt punkterna 2 och 3som
därefterläggs in i särskilda omslag, tillsluts. Varje omslag försessom

med anteckning det antal kuvert omslaget innehåller.om som
Övriga Valsedlar5. ordnas i efter partibeteckning. Antaletgrupper

valsedlar inom varje räknas och antalet antecknas i protokollet.grupp
Valsedlarna läggs därefter partivis in i särskilda omslag. På omslagen
antecknas vilket partis valsedlar omslaget innehåller och valsedlamas
antal.

särskilda omslagenDe förses med uppgift valdistriktet ochom
förseglas. Lag 1993:1399.

§ Protokollet7 underskrives ordföranden och tvâ de närvarandeav av
valförrättarna. Därmed förrättningen avslutad.är

Omedelbart därefter sänds röstlängd, protokoll de särskildaoch
kuvert och omslag i och 6 till Valnämnden.5 Skersom avses
insändandet med skall försändelsen anordnas värdepost. Lagpost, som
1993.:1689.

8 § Det åligger Valnämnden till samtliga handlingaratt attse som
i 7 § kommit in till nämnden och så fallet, infordraäratt,avses om

det fattas.som
Valnämnden behåller röstlängderna och vidarebefordrar omgående

övrigt material till länsstyrelsen. Sker insändandet med skallpost,
försändelsen anordnas värdepost. 1993:1689Lagsom

Preliminär rösträkning hos Valnämnden

9 § Vid offentlig förrättning påbörjas så det kan ske, docksnartsom
tidigast onsdagen efter valdagen, granskar valnänmden fönsterku-de

kommit in till nämnden och behållits där kuvertensvert samtsom
innehåll. Motsvarande gäller de fönsterkuvert kommer in tillsom
Valnämnden innan någon valurna Vid granskningen 3--5tömts. äger
§§ motsvarande tillämpning. På granskar nämnden desättsamma
fönsterkuvert valförrättarna har lagt sidan enligt 3 och 5 §§.som
Godkända valkuvert läggs i För varje val och valkrets användsurnor.
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I samband med kuvert läggs i antecknasatt viden urna. uman
väljarens i röstlängden han sinutövatatt rösträtt.namn

Avgivna räknas.röster Därvid 6 §äger motsvarande tillämpning.
Lag 1993:1399.

10 § Om fönsterkuvert kommer in efter någonett valurnaatt tömts,
läggs det vidare åtgärd sidan. Kuvert lagtsutan sidan läggssom
därefter in i eller flera särskilda omslag förseglasett och försessom
med anteckning innehållet. Lag 1993:1399.om

Över11 § förrättning i 9 § föres protokoll enligt formulärsom avses
fastställes centrala valmyndigheten. När förrättningen slutförts,som av

sänder Valnämnden omgående röstlängder, protokoll iordning-samt
ställda kuvert och omslag till länsstyrelsen. Sker insändandet med

skall försändelsen anordnas värdepost.post, Lag 1993:1689som

14 kap. Slutlig sammanräkning och mandatfördelning

Allmänna bestämmelser

§1 Den slutliga sammanräkningen verkställes länsstyrelsen vidav
offentlig förrättning påbörjas så det kan ske. Länsstyrelsensnartsom
skall kungöra tid och plats för sammanräkningen. kungörelsenI anges
i vilken ordning de olika valen kommer räknas, hinderattsom om
möter.

Kungörelsen skall anslås kommunernas anslagstavlor samt senast
dagen före sammanräkningens början införas i ortstidning inom länet.

Före sammanräkningens början skall länsstyrelsen ha tillsett deatt
handlingar behövs för sammanräkningen har kommit in frånsom

ÄrValnämnden i den kommun sammanräkningen inkomnaavser.
handlingar ofullständiga eller i behörigt skick, skall länsstyrelsen
infordra det fattas eller, det behövs, inhämta uppgiftsom om om
anledningen till handlingarna ofullständiga eller iär behörigtatt
skick. Lag 1977:712.

2 § Vid den slutliga sammanräkningen länsstyrelsen valsed-prövar
larnas giltighet och meddelar de beslut denna prövning och de vidsom
röstningen förda protokollen föranleder.

Har avgivna valsedlar förvarats på föreskrivet skall desätt,
förklaras ogiltiga, det kan obehörig åtgärdantagas attom
vidtagits med dem.

Över förrättning hos länsstyrelsen föres protokoll enligt formulär
fastställes centrala valmyndigheten.som av
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§ fråga riksdagsval bestämmer länsstyrelsen ordningen mellan3 I om
partiernas valsedlar i valkretsen i den utsträckningkandidatnamnen

förför utseende riksdagsledamöter och dem.behövs ersättareavsom
kommunfullmäktigval fördelar länsstyrel-fråga landstings- ochI om

fastställer för varjemandaten mellan partierna. Länsstyrelsen ävensen
erhålla ledamötervilka skall mandatenvalkrets sompersoner som

kommunfullmäktige.för landstingsledamöter ochersättaresamt utser
genomföras dröjsmål. Vid avbrott iFörrättningen skall utan

valhandlingar läggas i säkertförrättningen skall valsedlarna och övriga
länsstyrelsen tillförrättningen återupptages, skallförvar. Innan attse

valhandlingarna. 1991:1654.obehörig åtgärd vidtagits med Lag

ogiltig, den4 § Valsedel är om
partibeteckning,partibeteckning ellersaknar änupptager mer en

eller
uppenbarligen blivit anbragt påkänneteckenförsedd med2. är som

avsikt.valsedeln med
valsedlarna ogiltiga.valsedel,Finns i valkuvert äränett mer en

alla partibeteck-flera valsedlar och bärInnehåller valkuvertet samma
sådant fallgiltig. Uppvisar idock valsedel räknasning, skall somen

påkandidatnamn, skallolikheter i frågavalsedlarna namnenom
1993:1399.obefintliga. Lagsedlarna anses

päenligt andra stycket skallvad gäller 4 §5 § Utöver namnsom
obefintligt,valsedel anses

framgår klartvalbar eller detkandidaten är somvemom
avses,

framgår klart ellermellan ochordningen2. annatnamnet namnom
valsedeln gäller registrerat parti, för vilket anmälts kandidaterom

valsedeln förstaenligt kap. 8 och5 upptager namnetnamnsom
de anmälda kandidaterna.på någon av

detvilketVid bedömning enligt första stycket 3 ärav namn som
avliditobefintligt därför kandidaten harskallförsta attansesnamn

1975:310.visat sig valbar. Lageller vara

Riksdags valet

varje parti fastställesmellan kandidatnamnen inom6 § Ordningen
uträkning gäller valsedeluträkningar. Vid varjesärskildagenom

förendast ett namn.
för det stårVid den första uträkningen gäller valsedel namn som

första bildarförst på sedeln. Valsedlar med samma namn en grupp.
lika med det antalVarje röstetal räknas fram. Röstetalet ärgrupps

jämförelsetal förvalsedlar ingår i Samma tal ocksåärsom gruppen.
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valsedlar.först Detstår pådet nanm varssom gruppensnamn
i ordningen.får första platsenjämförelsetal denär störst

för det stårföljande uträkning gäller valsedelVid varje nanm som
redan fått plats ivarvid bortses frånförst på sedeln, namn som

ordningen.
föregåendevidvilkas valsedlareller deDen närmastgrupper,

ochi ordningen, upplösesför det fick platsuträkning gällde nanm som
pågåendevid denså valsedlarordnas i ut-att somgrupper,nya

Övrigabildargäller för ochräkningen ett en grupp.samma nanm
nybildadoförändrade. varjebehålles Fördäremotbefintliga grupper

det antal valsedlarlika medröstetalet fram. Röstetaleträknas ärgrupp
deltager i uträkningen,samtligaingår i För somnanm,gruppen.som

jämförelsetal.röstetal ochberäknas
för den eller detlika med röstetaletRöstetalet för ärett gruppnamn

förvilkas valsedlar gällerför desammanlagda röstetalet grupper
ickemed dess röstetal,för likaämförelsetaletJ ärettnanmet. omnamn

besättandet förutdeltagit igäller förvalsedlar nanmet avsomgrupp av
jämförelsetalfallet, erhållesOm dettautdelad plats. är namnets genom

tagitdeltal denröstetal delas med detdess motsvararatt gruppensom
platstal,platser utdelats gruppensplats ellerbesättandeti somav

gäller förvalsedlar,fleraeller,ökat med somgrupper avom
dessautdelad plats, medbesättandet förutdeltagit inanmet, av

ökat med Platstalet förplatstal,sammanlagda en gruppgruppers
jämförel-röstetal delas med detsålunda störstaberäknas att gruppens

Bråktal,före bildande.vid uträkningensetalet närmast somgruppens
sistatvå decimaler. Dendelning, beräknas medviduppkommer

höjas.decimalsiffran fâr
i ordningen.jämförelsetal får platsär störst, nästaDet varsnanm,

företrädet lottning.lika talMellan avgöres genom

be-ordningen enligt 6 §varje i§ erhållit plats7 För namn som
särskildautsträckninglänsstyrelsen i erforderligstämmer genom

särskild ordningtillhörsammanräkningar inom det parti namnetsom
utseendemellan på partiets valsedlar för ersättare.avnamnen

förvalsedlar gälldepå grundval deErsättare nanmet,utses somav
denna uträkning gällerViderhöll plats i ordningen enligt 6detnär

på deniakttagandevarje valsedel hel Medröst. att namn somavsom
obeñntligt skallordningenredan fått plats i den särskilda anses som

främst på sedeln. Denstårröstvärdet tillgodoräknas det namn som
särskilda ordningen.i denfår högsta röstetalet erhåller platssom

lottning. 1975:1105.företrädet LagMellan lika tal avgöres genom

åtgärderna vidtagits, läggs8 § Sedan de i och föreskrivna6 7
för sig de ogiltigain omslag, godkända ochvalsedlarna i särskilda de
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för sig. Omslagen förseglas. Ogiltiga valsedlar och godkända valsedlar
där det förekommer strykningar eller tillägg förvaras till utgången av

Övrigaden tid för vilken valet gäller. valsedlar förvaras till dess valet
har vunnit laga kraft.

Förrättningen avslutas protokollet läses Protokolletattgenom upp.
sändes till centrala valmyndigheten.genast Lag 1993: 1399.

9 § Centrala valmyndigheten fördelar mandaten i riksdagen pâ
grundval protokollen från länsstyrelserna och med tillämpningav av
3 kap. 6--8 §§ regeringsformen.

Vid fördelningen de fasta valkretsmandaten enligt 3 kap. 8 §av
första stycket regeringsformen tilldelas mandaten efter detett annat
parti för varje gång uppvisar det jämförelsetalet.största Jämförel-som
setalet beräknas, så länge partiet tilldelatsännu något mandat,

partiets röstetal i valkretsen delasatt med 1,4. Därefter erhållesgenom
jämförelsetalet partiets röstetal delas med detatt tal 1ärgenom som
högre dubblaän antalet mandat redan tilldelats partiet i valkret-som
sen.

Vid bestämmandet det sammanlagda antal mandat i riksdagenav
parti skall ha enligt 3 kap. 8 § andra stycket regeringsformen försom

bli proportionellt tillämpasatt fördelningsregeln i andrarepresenterat
stycket på hela riket valkrets. Varje parti tilldelas så mångasom en
utjärrmingsmandat behövs för detta antal skall uppnås.attsom

Av de utjämningsmandat parti har erhållit tillförs det förstaettsom
den valkrets där partiet efter fördelningen de fasta valkretsmandatenav

Återståendeuppvisar jämförelsetalstörre i övrigaän Valkretsar.
utjämningsmandat tillförs efter den valkrets därett partiet förannat
varje gång uppvisar jämförelsetalstörst vid fortsatt tillämpning av
fördelningsregeln i andra stycket på partiets röstetal i valkretsarna. I

valkrets där partiet inte har erhållit något fast valkretsmandaten är
dock jämförelsetalet vid tilldelningen det första utjänmingsmandatetav
lika med partiets röstetal.

Har parti i någon valkrets erhållit flera mandat antalet på partietsän
valsedlar flyttas överskjutandeupptagna mandat, mednanm, motsva-
rande tillämpning fjärde stycket, till valkrets där partietav annan
deltager i fördelningen fasta valkretsmandat. Kan mandat besättasav

tillämpning detta förfarande, skall det obesatt undergenom av vara
den tid för vilken valet gäller.

Mellan lika tal företrädetavgöres lottning. Lag 1988:161.genom

10 § Centrala valmyndigheten fastställer på grundval protokollenav
från länsstyrelserna vilka skall erhålla mandatenpersoner som som
ledamöter.
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Har länsstyrelsen bestämt ordning mellan så många namn som
behövs för de mandat parti erhållit i valkretsen skall kunnaatt ettsom
besättas med ledamöter, skall länsstyrelsen anmodan centralaav
valmyndigheten vid förrättning bestämma ytterligare iny nanm

Sådanordningen. förrättning skall kungöras enligt 1
Har kandidat fått plats ordning i valkretsi eller föränmer en mer

parti och skulle till följd erhållahan därav mandat iän änett mer en
valkrets eller för parti, tillträdaskall han det mandat förän ettmer
vilket jämförelsetalhans Mandat kandidat tillträderär störst. som
tillfaller den stär främst i den för kandidatens enligt §7som namn

särskilda ordningen.bestämda Därvid bortses från på dennamn som
till ledamot. tillredan valts Har följd denna paragraf två eller fleraav
tillträtts, tillsättsmandat de och allt efter storleken påett ett

förjämförelsetalen enligt 6 1975: 105.Lag lnamnen

§ mandaten besatts ledamöter,l 1 Sedan med centrala valmyndig-utser
enligtheten på grundval den 7 § bestämda ordningen mellanav

för likakandidatnanmen varje ledamot många ledamo-ersättare som
parti fått imandat valkretsen. Minst skall dock alltidersättaretens tre

varje ledamot. Vidför utseende skall bortses frånersättareutses av
den till ledamot.på valtssomnamn

någon förstaFinns enligt stycket kan till skallersättare,utsessom
kandidat inom valkretsen, enligt stården 6 § i erhållatur attsom

för partiet, till förmandat ledamoten. Finns någonersättareutses
kandidat partiets valsedlar,sådan skall centrala valmyndigheten

tillämpning femte stycketmed 9 § bestämma valkrets, frånav annan
därvilken skall och till den stårersättaren ersättareutses, utse som

i erhålla mandat för partiet. För ledamot får finnasnärmast atttur
enligtendast detta stycke. Finns någon sålunda kanersättareen som

till skall därvid bero.ersättare,utses
Om det behövs, skall länsstyrelsen anmodan centralaav

valmyndigheten vid enligtförrättning fastställa ordning 6 och 7 §§ny
mellan på partis Sådan förrättningvalsedlar. skall kungörasnamnen
enligt Lagl 1974:215.

12 § När mandaten fördelats mellan partierna och besatts med
ledamöter tillkännager centrala valmyndighetenersättaresamt utsetts,

utgångvalets kungörelse Inrikes Tidningar.i Post- och Därmedgenom
valet avslutat. De handlingar valet lägges i säkert förvarär rörsom

och bevaras till utgången den tid valet gäller.av

13 § Har ledamot avgått före utgången den tid för vilken han blivitav
vald, centrala valmyndigheten på anmälan riksdagens talmanutser av
till ledamot i den avgångnes ställe den enligt denersättareny som
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mellan bestämdaersättarna ordningen står i inträda. Kantur att
mandatet besättas med skallersättare, det obesatt undervara
återstoden valperioden.av

tillHar ledamot den enligt 11 § andrautsetts stycket varitny som
utsedd till för denersättare avgångne ledamoten, förersättareutses
honom enligt 11 Har mandatet flyttats från valkrets tillen en

skall därvid mandatet vid valet tilldelatsannan, anses som om
sistnämnda valkrets. Ersättare för ledamot, i stället förträttannan som
avgången ledamot, de övrigaär skulle ha varit ersättarepersoner som
för den avgångne ledamoten. Lag 1974:215.

14 § Pâ anmälan riksdagens talman centrala valmyndighetenutserav
med tillämpning 11 § möjligt två ersättare,av om nya om

antalet för riksdagsledamotersättare har gått till hälften elleren ner
därunder det vid valet utsedda antalet harersättareav att utsettsgenom
till ordinarie ledamot eller har avgått orsak, ellerav annan
2. antalet inteersättare tillräckligt förär skallersättare kunnaatt
inträda i ledamots ställe enligt föreskrifterna i regeringsformen och
riksdagsordningen. Lag 1979: 101.1

14 § Centrala valmyndigheten utfärdar kungörelse i Post- ocha
Inrikes Tidningar utgången förrättning i 13 ellerom av som avses
14 Förrättningen därmedär avslutad. Lag 1974:215.

Landstings- och kommunfullmäktigvalen

§15 Ordningen mellan kandidatnamnen inom varje parti fastställes
särskilda uträkningar. Vid varje uträkning gäller valsedelgenom

endast för Vid fastställande ordningenett mellannamn. av namnen
förfares i enlighet med 6 § andra--femte styckena. Lag 1975:474.

15 § Mandaten i landstingsfullmäktige fördelas mellan partier.a
Endast parti har fått minst i helarösterna lands-tresom procent av
tinget berättigatär deltaga i fördelningen mandatenatt i landstinget.av
Lag 1991:1654.

15 b § De fasta valkretsmandaten i landstingsfullmäktige fördelas för
varje valkrets proportionellt mellan partierna på grundval val-av
resultatet i valkretsen. Härvid tilldelas mandaten, efter detett annat,
parti för varje gång uppvisar det jämförelsetalet.största Jämförel-som
setalet beräknas, så länge partiet tilldelatsännu något mandat,

partiets röstetal i valkretsenatt delas med 1,4. Däreftergenom erhålles
jämförelsetalet partiets röstetal delas med detatt talgenom 1ärsom

ZA
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högre det dubbla antaletän de mandat redan tilldelats partietav som
i valkretsen.

Utjänmingsmandaten fördelas mellan partierna så, fördelningenatt
alla mandat i landstingsfullmäktige blir proportionell partiernasav mot

iröstetal hela landstinget. Vid bestämmandet det sammanlagdaav
antal mandat i landstinget parti skall förha bli proportionelltattsom

tillämpas fördelningsregeln i förstarepresenterat stycket på hela
landstinget valkrets. Varje parti tilldelas så många utjämnings-som en
mandat behövs för detta antal skall uppnås.attsom

Har parti vid fördelningen de fasta valkretsmandaten erhållitav
flera mandat än den proportionella representationenmotsvarar isom
landstingsfullmäktige för partiet enligt andra stycket, bortses vid
fördelningen utjämningsmandaten från partiet och de fastaav
valkretsmandat det har erhållit.

Av de utjärnningsmandat parti har erhållit tillförs det förstaettsom
den valkrets där partiet efter fördelningen de fasta valkretsmandatenav

Återståendeuppvisar jämförelsetalstörre i övriga valkretsar.än
utjänmingsmandat tillförs efter den valkrets där partiet förett annat
varje gång uppvisar jämförelsetalstörst vid fortsatt tillämpning av
fördelningsregeln i första stycket på partiets röstetal i valkretsarna. I

valkrets där partiet inte har erhållit något fast valkretsmandat ären
dock jämförelsetalet vid tilldelningen det första utjämningsmandatetav
lika med partiets röstetal.

Har parti i någon valkrets erhållit flera mandat antalet på partietsän
valsedlar flyttas överskjutande mandat, medupptagna nanm, motsva-
rande tillämpning fjärde stycket, till valkrets. Kan mandatav annan
besättas tillämpning detta förfarande, skall det obesattgenom av vara
under den tid för vilken valet gäller.

Mellan lika jämförelsetal företrädetavgöres lottning. Laggenom
1991:1654.

15 § För varje mandat parti har erhållit i landstingsfullmäkti-ettc som
landstingsledamot. Den första platsenutses tilldelats partige en som

besättes med den kandidat står främst i den enligt 15 § bestämdasom
ordningen mellan den andra med den kandidat därefternamnen, som
står i ordningennärmast och så vidare efter grund. Lagsamma
1991:1654.

15 d § Mandaten i kommunfullmäktige fördelas för varje valkrets
proportionellt mellan partierna på grundval valresultatet i valkret-av

Härvid tilldelas mandaten, efter det parti för varjeettsen. annat, som
gång uppvisar det jämförelsetalet.största Järnförelsetalet beräknas, så
länge partiet tilldelatsännu något mandat, partiets röstetalattgenom
i valkretsen delas med 1,4. Därefter erhålls jämförelsetalet attgenom
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partiets röstetal delas med det tal högre det dubbla1 antaletär änsom
de mandat redan tilldelatshar partiet i valkretsen.av som

varjeFör mandat parti har erhållit i kommunfullmäktigeettsom
fullmåktig. Det första mandatet har tilldelats partiutses etten som

med den kandidat står främst ordningbesätts i den harsom som
fastställts enligt det andra med den kandidat därefter står15 som

i ordningen och så vidare efter grund.närmast samma
parti erhållitHar flera mandat vad antaletänett motsvararsom

på partiets valsedlar, skall överskjutande mandat obesattnamn vara
Ärtid för vilkenunder den valet gäller. kommunen indelad i

Valkretsar, skall dock överskjutande mandat flyttas till valkretsannan
tillämpning b fjärde mandatet intemed 15 § stycket. Kan besättasav

förfarande, för vilkendetta skall det obesatt under den tidvaragenom
valet gäller.

lika jämförelsetal företrädet lottning. LagMellan avgöres genom
1982:411.

kommunfullmäktigval fått16 § kandidat vid landstings- ellerHar en
i ordning i valkrets eller för parti ochplats än än ettmer en mer

skulle han till följd därav erhålla mandat i valkrets eller föränmer en
för vilket hansparti, skall han tillträda det mandat,än ettmer

jämförelsetal är störst.
kandidatensPå grundval de valsedlar gällde för närsom namnav

i ordningen fastställes vid sammanräkningdetta erhöll plats ny vem
erhålla mandat kandidaten tillträder. Vid dennaskall somsom

uträkning gäller varje valsedel hel Med iakttaganderöst. attavsom
på kandidat redan tillträtt mandat för partiet somnamn som anses

tillgodoräknas står främst påobefintligt skall röstvärdet det namn som
får högsta erhåller Mellansedeln. Den röstetal mandatet. lika talsom

företrädet lottning.avgöres genom
till följd denna paragraf två eller flera mandat tillträtts,Har av

tillsätts de och allt efter storleken jämförelsetalen förett ett namnen
enligt 6 1982:411.Lag

17 § mandaten i landstingsfullmäktige och kommunfullmäktigeNär
fördelats mellan partier och besatts med ledamöter, skall länsstyrelsen

för landstingsledamöter kommunfullmäktige.och Lagersättareutse
1991:1654.

18 § För landstingsledamöter på följandeersättare sätt.utses
För varje landstingsledamot inom det parti, för vilket hangöres

blivit vald, lika många sammanräkningar, dock minst tre,nya som
partiet erhållit platser. Vid varje sammanräkning § andra16äger
stycket motsvarande tillämpning.
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Kan föreskrivet antal icke enligtersättare andra stycket, skallutses
därvid bero. Lag 1991:1654.

§18 Kommunfullmäktige bestämmer antalet skallersättarea som
finnas för ledamöterna i fullmäktige.

Antalet skall viss andel, dock högstutgöra hälften, det antalen av
platser varje parti får i kommunen. Om det därvid uppkommersom

brutet tal, avrundas detta till högre hela tal. Beslutetnärmast skallett
fattas före utgången månad valåret. Länsstyrelsen skallav genastmars
underrättas kommunfullmäktiges beslut. Lag 1991:1654.om

19 § För kommunfullmäktige på följandeersättare sätt.utses
För varje ledamot sammanräkning inomgörs det parti, för vilketen

han blivithar vald. Vid varje sammanräkning hänsyn endast till detas
valsedlar ledamotens och grund härav gälldeupptarsom namn som
för detta det fick plats i ordning. Varjenär valsedel gällernamn, som
hel Med iakttagande påröst. kandidat har blivitattav namn som

valet utsedd till ledamot skall obefintligt till-genom anses som
godoräknas röstvärdet det står främst på sedeln. Dennanm som som
får högsta röstetalet utsedd till för den ledamotär ersättare som
sammanräkningen Mellan lika tal företrädetavgörsavser. genom
lottning.

Om det antal har enligt andra stycketersättare mindreärutsettssom
det antal kommunfullmäktigeän har bestämt enligt 18 § ochsom a

har för eller flera ledamöter,ersättare ytterliga-görsutsetts tresamma
sammanräkning för och dessa ledamöter. Därvid skallre en var en av

på kandidat har blivitäven valet utsedd till ersättarenamn som genom
för den ledamot sammanräkningen obefintligt.som avser anses som

övrigt förfarsI på i andrasätt stycket.som anges
Om antalet fortfarande mindreersättare det antalär än som

kommunfullmäktige har bestämt enligt 18 § och harersättarea samma
för fem eller flera ledamöter, ytterligaregörsutsetts en samman-

räkning för och dessa ledamöter.var en av
Därefter på motsvarande successivtgörs ytterligaresätt samman-

räkningar för de ledamöter vilkas har för sju ellerersättare utsetts
flera ledamöter, nio eller flera ledamöter, och så vidare, så länge
antalet mindre detersättare antal kommunfullmäktigeär än harsom
bestämt enligt 18 a

Om samtliga för ledamot i kommunfullmäktigeersättare ären
förhindrade inställa sig eller vidare delta i sammanträde,att att ett
skall i ledamotens ställe den inträda enligt den bestämdaersättare som
ordningen står i tjänstgöra för den ledamot har fått dentur att som
första platsen för partiet i valkretsen. Om sådan inte kanersättareen
tjänstgöra, skall den inträda står iersättare tjänstgöra förtur attsom
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den ledamot har fått den andra platsen för partiet i valkretsen ochsom
så vidare efter grund.samma

Om partiets samtliga i valkretsen förhindrade inställaersättare är att
sig eller vidare delta i sammanträde, inträder harersättareatt ett som

för partiet i valkrets efter den grund harutsetts sagts.annan som nyss
Därvid har den företräde har i den valkrets därersättare utsettssom
partiets röstetal högst.är

någon förKan viss ledamot inte enligt andra--ersättare utsesen
femte styckena, ingen för den ledamoten. Lag 1991:ersättareutses
1654.

20 § länsstyrelsen företagitNär de åtgärder föreskrives i 15, 15som
b--15 16, 18 och 19 §§, lägges valsedlarna in i särskilda omslag,

godkända för sig ochde de ogiltiga för sig. Omslagen förseglas.
Valsedlarna förvaras till utgången den tid valet gäller.av

Valets utgång kungöres upplåsning protokollet. Därmedgenom av
avslutat. 1978:907.valet Lagär

21 § mindre hälften det bestämda antalet landstingsledamö-Om än av
kommunfullmäktigeeller har blivit utsedda vid valet, skallter

länsstyrelsen anmäla detta till valprövningsnänmden. 1987: 1334.Lag

§22 Har ledamot landsting eller kommunfullmäktige avgått föreen av
utgången tid förden vilken han blivit vald, skall länsstyrelsen påav
anmälan landstingsfullmäktiges respektive kommunfullmäktigesav
ordförande till ordinarie ledamot inkalla den enligt denersättare som
mellan bestämda ordningen står i inträda.ersättarna tur att

Finns någon enligt första stycket kan inkallas till ordinariesom
ledamot, skall länsstyrelsen vid offentlig förrättning genom ny
sammanräkning inom det parti för vilket den avgångne blivit vald utse
efterträdare för honom. Vid den sammanräkningen tillämpas 15nya

15 och 16--18 §§ det gäller efterträdare för landstingsledamotnärc
och 15 16, 17 och 19 §§ det gäller efterträdare för fullmäktig.när

Finns någon kan till efterträdare för landstingsledamotutsessom
eller fullmäktig, ingen efterträdare. Lag 1991:1654.utses

23 § Har för landstingsledamot för fullmäktigeller inträttersättareen
ordinarie ledamot eller avgått skallorsak,ersättaresom som av arman

länsstyrelsen anmälan landstingsfullmäktiges respektiveav
kommunfullmäktiges ordförande vid offentlig förrättning utse
ytterligare suppleant för varje berörd ledamot. Ytterligare ersättareen
för fullmäktig skall dock endast antalet mindreersättare ärutses om

det antal fullmäktige har bestämt. Vid denän som nya samman-
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räkningen tillämpas för18 § det gäller landstingsledarnotnär ersättare
och det gäller19 § för fullmäktig.när ersättare

Finns någon till för landstingsledamotkan ersättareutsessom
kommunfullmäktig,eller skall därvid bero. Lag 1991:1654.

förrättning24 § Med upplåsning protokollet i 22 ochärav som avses
§§ avslutad. Efter sammanräkningen skall valsedlarna åter läggas23

påin i omslag föreskrives i 20sätt som

förrättning,15 kap. Bevis, överklagande val och Lagav m. m.
1987:1334.

blivit riksdagen§ den utsedd till ledamot eller tilll För som av
utfärdar centrala valmyndigheten bevis därom. Iersättare genast

beviset den blivit utsedd tid, parti ochnamnet samtanges som
han blivit utsedd för. skallvalkrets Bevis för dessutomersättaresom

uppgiftinnehålla den eller de ledamöter han tillutsettsom som
för och, flera för ledamot,ersättare ersättare utsettsom samma
mellanordningen ersättarna.

bevis gäller utdrag protokoll eller handling frånSom ur annan
vid vilkenförrättning ledamoten eller blivit utsedd. Bevisersättaren

den blivitskall tillställas utsedd valprövningsnänmden ochsamtsom
talman. Lag 1974:215.riksdagens

blivit utsedd till§ den ledamot landsting eller kommun-2 För som av
eller tillfullmäktige utfärdar länsstyrelsen bevisersättare genast

beviset den blivit utsedd tid,därom. I partinamnet samtanges som
förekommande valkretsoch, i fall, för vilken han blivit vald.

Som bevis protokoll eller handling frångäller utdrag annanur
blivitförrättning eller utsedd. Bevisvid vilken ledamoten ersättaren

landstingsfullmäktigeskall tillställas utseddden blivit samtsom
respektive 1654.kommunen. Lag 1991 :

för3 § Valprövningsnärrmden bevis riksdagsledamot ochgranskaskall
utfärdat ibeviset blivit enlighet medoch därvidersättare pröva om

Granskningen innan riksdagavslutad dagen denl skall senastvara
till vilken valet riksmöte eller, i fråga bevissamlas tillskett om som

in till riksmöte pågår, såkommer valprövningsnärnnden medan snart
skall ofördröjligen överläm-det kan ske. Berättelse granskningenom

till riksdagens 1974:215.talman. Lagnas
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4 § Beslut, varigenom centrala valmyndigheten eller länsstyrelsen har
fastställt utgången val eller sådan förrättning i 14av av som avses
kap. 13, 14, 22 eller 23 får överklagas hos valprövningsnämnden.

beslut fårEtt överklagas den enligt röstlängd röstbe-av som var
rättigad vid valet den enligt beslut Skattemyndighetensamt av som av
i ärende rättelse enligt 4 kap. 4 § utesluten från rösträtt.om var
Motsvarande gäller den efter prövning centrala valmyndig-som av
heten i fråga i 4 kap. 16 § inte tagitssägs i den särskildasom upp
röstlängden. Det får också överklagas parti har deltagit iettav som
valet.

Skrivelsen med överklagandet skall till beslutsmyndighetenges
och myndigheten till handa inom tio dagar efter det valetattvara
eller förrättningen avslutades. Har skrivelsen kommit in till valpröv-
ningsnämnden före överklagandetidens utgång, skall den omständig-
heten inlagan kommit till beslutsmyndigheten först därefter dockatt
inte föranleda överklagandet inte till prövning. Valpröv-att tas upp
ningsnämnden skrivelsen har kommit inprövar i tid.rättom

Snarast möjligt efter överklagandetidens utgång skall beslutsmyndig-
heten samtidigt kungöra samtliga överklaganden och sända skrivelser-

till valprövningsnämnden. Om överklagande riksdagen,ettna avser
införs kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar. Om överklagandeett

landstingsfullmäktige eller kommunfullmäktige, införs kungörel-avser
i ortstidning inom landstinget respektive kommunen. kungörelsenIsen

viss kort tid inom vilken förklaring överklagandena skallöveranges
ha kommit in till valprövningsnämnden. Beslutsmyndigheten skall
dessutom skyndsamt inkomma till valprövningsnämnden med yttrande

överklagandena. Bestämmelsernaöver i 27 och 28 §§ förvaltnings-
lagen 1986:223 omprövning beslut skall inte tillämpas.om av

Överklagande beslut, varigenom utgången val i hela riketav av av
landstingsledamöter eller kommunfullmäktige har fastställts, prövas av
valprövningsnämnden i den sammansättning denna hade vid tiden för
valet. Lag 1993:1399.

5 § Den vill överklaga har hos beslutsmyndighetenrätt attsom genast
få utdrag protokoll eller handling förrättningen. Lagöverur annan
1987:1334.

6 § Finner valprövningsnämnden i ärende enligt 4 § behövligt att
någon höres vittne vid domstol, kan nämnden förordnasom att
vittnesförhör skall vid allmän underrätt.äga rum

I fråga bevisupptagning enligt första stycket gäller 35 kap. 10om
och 11 §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar. Ersättning till vittne
utgår allmänna medel. Kostnaden härför skall statsverket.av stanna
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valprövnings-skall lämnamyndigheterkommunalaochStatliga
Lag 1982:den begär.yttrandenochupplysningardenämnden som

41 l.

genomförande val,förberedande ochverksamhet föri§ den7 Har av
föreskrivenavvikelse frånförekommitmyndighetvilkenför svarar,en

avgivnaförvanskatröstningen, rösterhindratnågoneller harordning
skall valpröv-på någotvid valet sätt,verkatotillbörligeneller annat

förekommit harvadfog kanmedningsnänmden, det attantas somom
upphävaöverklagandeprövningvidvalutgången,påinverkat ettav

i valkrets.omvalförordnaochbehövsomfattningi denvalet omsom
sammanräkning ellerförnyadåstadkommasrättelseKan annangenom

föri ställetdocknämndenåtgärd, skallingripande attmindresådan
sådanvidtabeslutsmyndighetenomval uppdraförordna attom

rättelse.
eller 23 §2213, 14,i 14 kap.förrättningvidHar avsessom

inteoch detordningföreskriven ärfrånavvikelseförekommit
förrättningen,utgångeninverkat påharavvikelsenosannolikt att av

upphävaöverklagandeprövningvalprövningsnämnden vidskall ettav
rättelsedenvidtabeslutsmyndighetenuppdraochförrättningen att

behövs.som
skall21enligt 14 kap.anmälanhar gjortlänsstyrelseOm en

beträffandeomvalvalet och beslutaupphävavalprövningsnämnden om
eller kommun-landstingsfullmäktigeiochledamötersamtliga ersättare

fullmäktige.
inte fårbesluti lag visst över-bestämmelsenågonenligtOm ett

fårordning,särskildöverklagas iskalldetellerklagas enom
vidåberopasbeslutet inte över-medomständighet ettsom avses

paragraf.i dennaklagande avsessom
talan ibestämmelserfinnsstycket§ förstakap. 6 § och 184I om

skattemyndighetsvalöverklagandesamband med motett enav
röstlängd.rättelsebeslutvalmyndighetenscentralarespektive avom

1993:1399.Lag

landstings-ledamottillnågon harvarigenombeslut8 § Ett utsetts av
gällertilleller ävenkommunfullmäktige ersättarefullmäktige eller om

någonöverklagandetanledningmedUtsesöverklagats.harbeslutet av
det valsåbeslutetgäller detellerledamot snarttill ersättare,annan

utsedd har avslutats.blivithanvarigenomförrättningeller den
skervadbestämmelserfinnsregeringsfonnen11 §I 3 kap. somom

riksdagentill ledamotnågon harvilketbeslut, utsettsnär avett genom
överklagats.hareller till ersättare,

1986:223förvaltningslageninhibition i 29 §Bestämmelserna om
1991:1654.paragraf. Lagi dennabeslutintegäller sägssom
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9 § När valprövningsnänmden ärende enligt denna lag skallavgör
nämndens samtliga ledamöter närvarande.vara

Nämnden får uppdra ordföranden eller för denne päersättaren att
nämndens i ärenden enklare beskaffenhetvägnar granska bevis förav
riksdagsledamot och för riksdagsledamotersättare underutsessom
löpande valperiod med anledning riksdagsledamot avgått ellerattav

enligt 14 kap. 14 § dennaersättare lag.utsetts
valprövningsnärrmdensMot beslut enligt denna lag får talan

föras. Lag 1987:1334.

Övergångsbestämmelser

1993:232
lagDenna träder i kraft den juli1 1993 och skall tillämpas första
vidgången det ordinarie valet till riksdagen år 1994.

1993:1399
Denna lag träder i kraft, i fråga kap.11 1--2 §§ den januari1om

och i1995, övrigt den januari1 1994.
Vid2. val är 1994 får innerkuvert användas vid röstning med

valsedelsförsändelse.

1993:1689
lag träder iDenna kraft den l 1994.mars
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brevröstning i Förbundsrepu-14041993:Lag om

i SchweizTyskland ochbliken

samtidiga valettill riksdagen och detårs ordinarie val§ Vid 1994l
tillvid vallandstingsfullmäktigeochtill kommun- extrasamt

före års motsvarandefolkomröstning infaller 1997riksdagen och som
Förbundsrepubliken Tyskland elleriröstberättigade vistasfårval som

tillsina valsedlarfrån land sändaSchweizi rösta att sammagenom
brevröstning.medValnämnden posten

1972:620,i Vallagenbestämmelsernabrevröstning tillämpasVid
denna lag.följerinte annat avom

till följandeBrevröstning skall§ sätt.2
i valkuvert. Isin valsedelvarje val själv inlägger förVäljaren ett

iiordningställda valkuvertinhan sedantvå vittnen läggernärvaro av
tillsluter detta.brevröstningsförsändelse ochförytterkuvertett

ochförsäkran på hederpä ytterkuvertetskriver väljarenDärefter en
ställts iförsändelsen harochpå dettahan gjort sätt attsamvete att

Schweiz. Pårespektive iTysklandFörbundsrepublikeniordning
anteckna sittväljaren ocksåskallytterkuvertet personnummer.

undertecknategenhändigtVäljarenskriftligenintygarVittnena att
striderförhållandetill någotinte kännerdeförsäkran motsamt att som

Vittnenas adresserytterkuvertet.påuppgifter välj lämnatde angesaren
ellerVäljarens makeår.skall ha fyllt 18Vittnenaytterkuvertet.på

väljarensinte hellervittne, ochfår intemakens barnbarn eller vara
sambos barn.ellersambo

enligt andragjorts i ordningbrevröstningsförsändelsen harSedan
sitt röstkorttillsammans medförsändelsenväljaren inläggerstycket

försändelsenDärefter lämnastillsluter detta.ochomslagskuverti ett
VäljarendärValnämnden i den kommun ärtillpostbefordranför

särskildiväljarenröstlängd eller,i allmän är upptagenupptagen om
den vallokalinom vilkenValnämnden i den kommun ärröstlängd, till
20 § Vallagenenligt 4 kap.särskilda röstlängdendenbelägen där

tillgänglig.skall finnas1972:620
ochlandet till kommun-val i helariksdagen, vidVid val till

brevröstningsför-folkomröstning fårvidlandstingsfullmäktige och en
skallvaldagen ochdagar föreiordninggjord tidigast 24sändelsen vara

och vidval till riksdagenvaldagen. Viddagen före extrasenastavges
brevröstningsförsändelsenval fårsamtidigt med sådanafolkomröstning

skall påVäljarenföre valdagen.iordninggjord tidigast 20 dagarvara
tidigareförsändelseninte i ordningintyga han ställtytterkuvertet att

avgiven den dag dåFörsändelsen skallharvadän sagts. ansessom nu



Bilaga 5 SOU 1994:30

den poststämplad.är Brevröstningsförsändelsen bör lämnas för
postbefordran i så god tid den kan beräknas Valnämnden tillatt vara
handa andra dagen efter valdagen.senast

3 § Vid varje tillfälle då brevröstningsförsändelser kommer in till
Valnämnden skall antalet antecknas i särskilt protokoll. I påväntanett
den offentliga förrättningen för preliminär rösträkning skall för-
sändelserna förvaras på betryggande sätt.ett

4 § Granskning och rösträkning skall i fråga brevröstningsför-om
sändelser ske vid den offentliga förrättning i 13 kap. 9 §som avses
vallagen 1972:620. Sedan de åtgärder i paragrafssom anges samma
första stycke har vidtagits, skall brevröstningsförsändelserna granskas
pâ följande sätt.

Granskningen inleds med inkomna omslagskuvert med brevröst-att
ningsförsändelser räknas, varefter antalet antecknas i protokollet.
Därefter granskas omslagskuverten. Därvid kontrolleras att

omslagskuvertet inte har blivit efter tillslutandet,öppnat
omslagskuvertet har avlämnats för postbefordran i Förbunds-

republiken Tyskland eller i Schweiz,
brevröstningsförsändelsen inte har dagen föreänavgetts senare

valdagen.
I de fall då de nämnda kraven uppfyllda, behandlas omslagsku-är

pä det föreskrivs isätt 5 I fall läggs omslagskuver-vertet annatsom
sidan. Omslagskuvert har lagts sidan läggs därefter in itet som

eller flera särskilda omslag förseglas och förses medett som an-
teckning innehållet.om

5 § När kontrollen enligt 4 § avslutad, de omslagskuvertär Öppnas
inte har lagts sidan. Därefter kontrolleras attsom

omslagskuvertet innehåller väljarens röstkort,
2. väljare inte har avgivit sådant fönsterkuvert i 13samma som avses
kap. 3 första§ stycket vallagen 1972:620 eller brevröst-änmer en
ningsförsändelse,

väljaren röstberättigad i valdistriktet,är
väljaren4. inte i vallokalen underröstat valdagen.

deI fall då de nämnda kraven uppfyllda, behandlas ytterkuvertetär
på det föreskrivs i 6sätt I fall läggs ytterkuvertetannatsom
tillsammans med väljarens röstkort åter in i omslagskuvertet, som
läggs sidan. Omslagskuvert har lagts sidan läggs därefter insom
i eller flera särskilda omslag förseglas och förses medett som
anteckning innehållet.om
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§ kontrollen enligt6 När 5 § avslutad, granskas ytterkuverten tillär
valförsändelser inte har lagts sidan. Därvid kontrollerasde attsom

försändelsen i föreskrivet skick och ytterkuvertet tillslutet.är äratt
Därefter ytterkuvertet. Valkuverten granskas. Därvidöppnas

föreskriven beskaffenhet,kontrolleras de väljaren haräratt attav
ställt i ordning endast valkuvert för varje val och Valkuvertenett att

försedda med obehörig märkning. Godkända valkuvertinte läggsär
samband därmed antecknas vid väljarens i röstläng-i Iumoma. nanm

han har sinden rösträtt.utövatatt
det brister eller felaktigheterFinns i något hänseende Valnämn-som

första bristfälligaden skall kontrollera enligt stycket, skall det eller de
kuverten tillsammans med väljarens röstkort och ytterkuvertet åter

i omslagskuvertet. valkuvertläggas in Detsamma gäller, ärettom
innehållereller det inte klart framgår kuverttomt att ettom en

Omslagskuverten i i eller flera omslagvalsedel. läggs sin intur ett
förseglas och förses med anteckning innehållet.som om

tillsammans med deAvgivna skall räknasröster röster som avses
9 § andra stycket vallagen 1972:620.i 13 kap.
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