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Kristina Lemon, utredningssekreterare
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kristina.lemon@regeringskansliet.se
Lars-Åke Ström, utredningssekreterare
076-633 91 11
lars-ake.strom@regeringskansliet.se

Till:
Funktionsrätt Sverige och dess
medlemsförbund

Inbjudan till dialog
2020 års valutredningen bjuder härmed in Funktionsrätt Sverige och dess
medlemsförbund till en dialog om förutsättningarna för att alla väljare ska
ges så jämbördiga förutsättningar som möjligt för att kunna utnyttja sin
rösträtt.
2020 års valutredning är en parlamentariskt sammansatt kommitté med
uppdrag att göra en översyn av och överväga förändringar i valsystemet. I
det uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till åtgärder som kan
förbättra möjligheten för väljargrupper som av skilda anledningar kan ha
svårigheter att utnyttja sin rösträtt. Det kan enligt utredningsdirektiven till
exempel handla om att bredda målgruppen för ambulerande röstmottagare
men också om informationsinsatser till olika väljargrupper. Enda
begränsningen i detta arbete ligger enligt direktiven i att skyddet för
valhemligheten ska särskilt beaktas.
Angivna exempel i direktiven är exempel och ingen begränsning. En given
utgångspunkt för vårt uppdrag är att alla väljare ska ges så jämbördiga
förutsättningar som möjligt för att utnyttja den demokratiska rätten att rösta.
För att kunna genomföra vårt uppdrag är vi beroende av information från
personer som företräder, representerar eller stöder väljargrupper som av
skilda anledningar kan ha svårigheter att utnyttja sin rösträtt. Genom denna
inbjudan ges Funktionsrätt Sverige och dess medlemsförbund tillfälle att
närmare beskriva de svårigheter dessa väljargrupper ställs inför och de
lösningar som skulle kunna överbrygga dessa svårigheter.

Telefonväxel: 08-405 10 00

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Karlavägen 100 A

Relevanta områden för beskrivningar och möjliga lösningar kan vara: 1)
tillgången till information under förtidsröstningen, 2) anordnandet av
vallokaler och röstningslokaler, 3) sätten att rösta (i en vallokal, i en
röstningslokal för förtidsröstning, genom ambulerande röstmottagare,
genom bud eller – för den som befinner sig utomlands – skicka rösten med
brev), 4) valsedlarna och valsedlarnas tillgänglighet.
Om möjligt vill vi ha era synpunkter senast den 16 april, 2021. Det går
alldeles utmärkt att e-posta dem till kristina.lemon@regeringskansliet.se.
Om ytterligare information behövs kan ni kontakta utredningens sekretariat,
se brevhuvudet.
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