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Kommunstyrelsen

§ 40
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Beslut - Motion från (M) om drive in/drive through-röstning med
bil och cykel
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
Reservation
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M) och
Amanda Grönlund (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Elisabeth
Unells (M) med fleras förslag.
Ärendebeskrivning
Anna Hård af Segerstad (M) och Eleonore Lundkvist (M) har i en motion
med rubriken Motion – Drive in/drive through-röstning med bil och cykel
föreslagit att valnämnden inför valet 2022 får i uppdrag att ta fram ett förslag
för att möjliggöra, och om det behövs begära dispens för, drive in/drive
through-röstning från bil och cykel.
Kommunfullmäktige har den 17 juni 2021 remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har remitterats till valnämnden för
yttrande.
Valnämnden har inkommit med yttrande och framhåller i sitt svar att det är
vallagen som reglerar hur ett val ska genomföras. I lagen finns inget
utrymme för att genomföra en drive in-röstning med bil eller cykel och det
finns inte heller någon möjlighet att begära dispens för avsteg från regleringarna gällande valets genomförande. Valnämndens bedömning är därför att
förslaget i motionen inte går att genomföra.
Utifrån den rådande Coronasituationen så genomfördes inför folkomröstningen om Västerås flygplats en snarlik juridisk analys av möjligheten till
drive in-röstning. Även då blev slutsatsen att det inte finns stöd enligt vallagen för ett sådant tillvägagångssätt
Med hänvisning till bestämmelserna i vallagen är stadsledningskontorets
sammanlagda bedömning att motionen bör avslås.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
Yrkanden
Elisabeth Unell (M), Amanda Grönlund (KD), Emil Thessén (-) och Anna
Hård af Segerstad (M) yrkar bifall till motionen.
Anna Lundberg (L) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.
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Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till motionen från Elisabeth Unell (M) med flera, dels bifall till stadsledningskontorets
förslag från Anna Lundberg (L). Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner
föreslagen propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
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Tjänsteutlåtande - Motion från (M) om drive in/drive throughröstning med bil och cykel
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Anna Hård af Segerstad (M) och Eleonore Lundkvist (M) har i en motion
med rubriken Motion – Drive in/drive through-röstning med bil och cykel
föreslagit att valnämnden inför valet 2022 får i uppdrag att ta fram ett förslag
för att möjliggöra, och om det behövs begära dispens för, drive in/drive
through-röstning från bil och cykel.
Kommunfullmäktige har den 17 juni 2021 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Motionen har remitterats till valnämnden
för yttrande.
Valnämnden har inkommit med yttrande och framhåller i sitt svar att det är
vallagen som reglerar hur ett val ska genomföras. I lagen finns inget
utrymme för att genomföra en drive in-röstning med bil eller cykel och det
finns inte heller någon möjlighet att begära dispens för avsteg från
regleringarna gällande valets genomförande. Valnämndens bedömning är
därför att förslaget i motionen inte går att genomföra.
Utifrån den rådande Coronasituationen så genomfördes inför
folkomröstningen om Västerås flygplats en snarlik juridisk analys av
möjligheten till drive in-röstning. Även då blev slutsatsen att det inte finns
stöd enligt vallagen för ett sådant tillvägagångssätt
Med hänvisning till bestämmelserna i vallagen är stadsledningskontorets
sammanlagda bedömning att motionen bör avslås.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
Beslutsmotivering
Som underlag till det yttrande som valnämnden överlämnat har
juridikenheten gjort en utredning av de rättsliga möjligheterna att genomföra
en drive in-röstning. De två alternativa tillvägagångssätt som har utretts är att
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se drive-in som en del av en röstningslokal/vallokal, eller att se det som en
del av den ambulerande röstmottagningen.
Drive-in som en del av en röstningslokal/vallokal
Utgångpunkten i vallagen är att omröstningen ska ske i en vallokal eller en
annan röstningslokal. Det finns ingen legal definition av en lokal, men det
får förstås som en slags byggnad eller en del av en byggnad. Ett med
avspärrningar avgränsat område utomhus kan därmed inte anses utgöra en
lokal.
För att uppfylla lagkraven gällande röstningslokal så ska lokalen vara tydligt
avgränsad och även i övrigt lämpad för ändamålet så att inte väljarna hindras
eller störs under röstningen. Detta bör i vart fall innebära ett tydligt
avgränsat område genom stängsel eller liknande avspärrning samt någon
form av tält eller barack.
Vidare behöver man tillgodose ordning och säkerhet runt området så att
ingen otillbörlig påverkan sker genom demonstrationer eller dylikt.
Röstmottagarnas ansvar för att kunna skydda väljarna från påverkan i
”lokalen” då man befinner sig utomhus kan svårligen tillgodoses. Skulle en
situation uppstå som innebär en otillbörlig påverkan så kan röstningen
behöva avbrytas. Det behöver vidare finnas en plats att ta emot valsedlar på
samt avskärmade platser där väljaren kan göra iordning sin röstning. Dessa
villkor i vallagen är inte förenliga med drive in-röstning.
Drive-in som en del av ambulerande röstmottagning
En förutsättning för att begära hjälp av en ambulerande röstmottagare är
enligt vallagen att väljaren på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller
ålder inte kan ta sig till ett röstmottagningsställe. En drive-in lösning med
stöd av reglerna om ambulerande röstmottagning är således inte möjlig att
inrätta för alla väljare. Att utse en plats för drive-in, där röstmottagare tar
emot röster får anses utgöra ett röstmottagningsställe i lagens mening.
Utifrån att väljaren då har kunnat ta sig till ett röstmottagningsställe kan inte
heller i detta avseende vallagens regler om ambulerande röstmottagning
tillämpas.
Sammanfattningsvis är alltså valnämndens bedömning att det inte är juridiskt
möjligt att genomföra en drive in-röstning i enlighet med vad som föreslås i
motionen.
Utifrån den rådande Coronasituationen så genomfördes inför
folkomröstningen om Västerås flygplats en snarlik juridisk analys av
möjligheten till drive in-röstning. Även då blev slutsatsen att det inte finns
stöd enligt vallagen för ett sådant tillvägagångssätt. Det bör i sammanhanget
noteras att folkomröstningen sedan kunde genomföras på ett smittsäkert sätt
trots pandemin. Utifrån de erfarenheter som drogs då är bedömningen att
även valet 2022 kommer att kunna genomföras på ett sätt som minimerar
risken för smittspridning.
Med hänvisning till bestämmelserna i vallagen är stadsledningskontorets
sammanlagda bedömning att motionen bör avslås.
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Juridisk bedömning
Genomförandet av ett val regleras i vallagen (2005:837). Regleringen är
relativt detaljerad avseende bl.a. vallokalerna och röstningslokalernas
utformning (4 kap. 22 §), röstmottagningsställen (7 kap. 1 § och 8 kap. 1 §),
valskärmar (7 kap. 3 §), ambulerande röstmottagare (7 kap. 3a §) och plats
för valsedlar (8 kap. 2 §). Som framgår ovan så har juridikenheten inför
såväl valnämndens behandling av yttrandet över aktuell motion som
genomförandet av folkomröstningen om Västerås flygplats utrett de rättsliga
möjligheterna att genomföra en drive in-röstning. Vid båda tillfällena har
slutsatsen blivit att det ej är förenligt med vallagen att genomföra en sådan
röstning.
Ekonomisk bedömning
Perspektivet ej relevant med anledning av ärendets karaktär och innehåll.
Hållbar utveckling
Perspektivet ej relevant med anledning av ärendets karaktär och innehåll.
Helene Öhrling

Pia Svennerholm Moberg

Stadsdirektör

Administrativ chef
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Motion – Drive in/drive through-röstning med bil och cykel
Coronaviruset har inneburit ett ökat fokus på att säkra våra grundläggande institutioner för
kommande kriser. Möjligheten att rösta i allmänna val och folkomröstningar är
grundläggande för vår demokrati och här behöver Västerås stad se över möjligheten att göra
det smidigare för att fler ska känna sig trygga i att rösta.
Inför folkomröstningen i Västerås diskuterades förslaget om drive-in/drive through-röstning
för bilister men med den korta tid som fanns för att utreda bra förutsättningar gjordes ingen
djupare utredning. Drive-in/drive through-röstning har, så vitt vi vet, inte skett tidigare i
Sverige och Västerås skulle med detta kunna bli en av de första kommunerna i Sverige
2022.
I vårt grannland Finland har Justitieministeriet anmodat drive in-röstning i kommunvalet juni
2021 för cyklister och bilister. De har dessutom gett ut en lunta med föreskrifter för att
möjliggöra utomhusröstning.
https://vaalit.fi/documents/5430845/59973837/Tips+f%C3%B6r+r%C3%B6stning+utomhus.p
df/01787cdb-ebe5-f7b5-e6c2c331634a5563/Tips+f%C3%B6r+r%C3%B6stning+utomhus.pdf?t=1617270896522
Eftersom röstningen pågår när motionen skrivs så har valkansliet också möjlighet att beakta
en trolig utvärdering av drive in-röstningen i Helsingfors.

Med anledning av ovanstående yrkar vi
att uppdra åt valnämnden att inför valet 2022 ta fram ett förslag för att möjliggöra, och om det
behövs begära dispens för, drive in/drive through-röstning från bil och cykel

Västerås 2021-06-17
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