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Rapport om elektronisk röstning
Regeringen har i regleringsbrev den 21 december 2006 för år 2007 uppdragit åt
Valmyndigheten att senast den 15 oktober 2007 lämna en rapport om uppbyggnaden
av en kunskapsbank med erfarenheter från kommuner som använder elektronisk röstning
vid kommunala rådgivande opinionsundersökningar. Genom denna ska det, enligt
regleringsbrevet, framledes vara möjligt för kommuner som vill använda elektronisk
röstning att göra det på ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt.
Med anledning av detta lämnar Valmyndigheten följande redovisning.

Insamling av fakta
Valmyndigheten har via e-post frågat samtliga 290 kommuner om de använt sig av Internet
i samband med kommunal opinionsundersökning eller rådslag. En förfrågan skickades ut i
maj 2007, med en påminnelse i mitten av augusti. Svarsfrekvensen var förhållandevis god,
259 kommuner inkom med svar, vilket motsvarar nästan 90 procent av kommunerna.
Syftet med förfrågan var att ta reda på i vilken utsträckning som kommunerna använder
Internet för att inhämta invånarnas synpunkter i olika frågor. Svaren ombads att referera till
opinionsundersökningar eller rådslag som genomförts via Internet de tre senaste åren, dels
för att teknik är en färskvara, dels för att erfarenheterna ska vara tillräckligt aktuella att dela
med sig av.

Resultatet
Frågan som ställdes kunde enkelt besvaras med ja eller nej. Av de svar som kom in hade
tolv kommuner svarat ja på frågan. Fem av dessa hade använt system där det framställts
en särskild röstlängd och vissa säkerhetsrutiner fanns på plats för att skydda valhemligheten, säkerställa att rätt person röstade och att principen en person – en röst gällde. Dessa
kommuner var:
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Sigtuna (Rådslag 2005 och 2006)
Norsjö (Rådslag 2003 – de skickade in en något gammal uppgift)
Upplands-Bro (Rådslag september 2006)
Huddinge (Rådslag i maj 2006)
Sundbyberg (Rådslag maj/juni 2006)
De resterande kommunerna som svarat ja på enkäten refererade till andra typer av
inhämtning av åsikter via Internet, främst genom webbenkäter på kommunens hemsida
där det inte funnits någon bakomliggande röstlängd eller kontroll av deltagarna.
I samtliga fall har kommunerna angett ett ökat deltagande och engagemang i kommunala
frågor mellan valen som huvudanledning till den valda metoden. Någon koppling av
metoden till allmänna val eller kommunala folkomröstningar gjordes inte i någon av de
fem kommuner som använt Internet vid rådslag.

En kunskapsbank
Mot bakgrund av det resultat som redovisats ovan anser Valmyndigheten att det i dag
inte finns tillräckligt underlag för att upprätta en kunskapsbank såsom det uttrycks i
regleringsbrevet. Detta hindrar dock inte intresserade kommuner att kontakta de
kommuner som uppgivit att de genomfört rådslag via Internet för att på ett mer direkt
sätt utbyta information och erfarenheter.
Valmyndigheten kommer att fortsätta att följa utvecklingen av användningen av Internet i
kommunala rådslag och opinionsundersökningar.

Gunnar Skarell
							

Kristina Lemon
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