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Region Norrbottens synpunkter 
Region Norrbotten ställer sig i huvudsak positiv till de föreslagna föränd-

ringarna. Region Norrbotten kan konstatera att utredningen föreslår nya 

uppdrag till kommunerna och att mer ansvar vid val- och röstmottagningen 

läggs på kommunerna och de enskilda röstmottagarna. Detta kräver att 

kommunerna beviljas ersättning som motsvarar kostnaden för dessa nya 

uppdrag så att kommunerna har tillräckliga resurser för att kunna hantera 

dessa nya uppdrag. Det är även av vikt att det ges möjlighet till utbildning 

till de enskilda röstmottagarna avseende de nya uppdragen. Region Norrbot-

ten anser att det krävs bra utbildning och resurser för att kommunerna ska 

kunna ta på sig de utökade uppdragen.  

Region Norrbotten vill särskilt uppmärksamma förslaget om ändringar i 

vallagen som innebär att en röstmottagare alltid ska vara närvarande när en 

enskild person hjälper en väljare, som på grund av funktionsnedsättning eller 

liknande inte själv kan göra i ordning sina röster, att rösta. Region Norrbot-

ten anser att detta förslag stärker denna grupp av väljare och deras skydd mot 

otillbörlig påverkan. Region Norrbotten anser att detta är en viktig föränd-

ring och ställer sig därmed positiv till detta förslag.   

När det gäller kompletteringen i vallagen som ger en uttrycklig befogenhet 

för röstmottagarna att tillfälligt få avvisa den som underlåtit att följa en an-

visning anser Region Norrbotten att det är av största vikt att de enskilda 

röstmottagarna erhåller utbildning och stöd i hur de ska hantera sådana situ-

ationer. Region Norrbotten ser även att det krävs ett nära samarbete med 

Polismyndigheten gällande hanteringen av dessa situationer.  
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ju.remissvar@regeringskansliet.se  

golshanak.fatahian@regeringskansliet.se. 
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