
22 TORSDAG 18 APRIL 2013Omvärlden NYHETSCHEFER: ALISA BOSNIC, KARIN THORNBERG
ALISA.BOSNIC@VLT.SE ❖ 021–19 92 77, KARIN.THORNBERG@VLT.SE ❖ 021–19 92 78

I valen 2018 kan det bli möj-
ligt att e-rösta. Men bara
på prov och bara som kom-
plement till vallokalerna.
Många problem återstår
att lösa.

STOCKHOLM. Hur skyddar
man valhemligheten om
e-röstning införs i Sverige?
Och hur hindrar man att
någon utsätts för tvång om
röstningen sker hemma vid
datorn?

Det är frågor som den
parlamentariska vallags-
kommittén vill att en ny
utredning ska se över, så att
e-röstning ska kunna testas
2018.

– Säkerhetsfrågorna är
många, sedan är det kost-
nadsaspekten. Man får väga
det mot vilka fördelar man
får, säger justitieminister
Beatrice Ask (M), som pre-
cis som kommittén tycker
att den modell som Norge
valt är värd att studera.

Hon konstaterar att det
är mer komplicerat att rösta
på nätet än att exempelvis
deklarera på nätet.

– När man deklarerar kopp-
lar man ihop namn och hand-
ling, men det är just det vi
inte ska göra i ett röstnings-
förfarande, säger Ask.

Fördelen med e-röstning
är framför allt att tillgänglig-
heten ökar om väljarna inte
behöver ta sig till en vallokal
och på sikt kan ekonomiska
besparingar göras.

Miljöpartiet reserverar
sig mot kommitténs förslag,
eftersom man tycker att ris-
kerna är för stora.

Men Ask vill ha bred upp-
slutning om ändringar av
röstsystemet ska göras läng-
re fram, helst ska alla partier
då vara överens.
MARIA DAVIDSSON/TT

Problem med
e-röstning
måste utredas

I Norge testades e-röst-
ning i tio kommuner i valen
2011. Det var ett komple-
ment till att rösta i vallokal
och kunde göras under
förtidsröstningen.

Alla kunde rösta hur
mŒnga gŒnger som helst,
den sist avgivna rösten var
den som rŠknades. Detta
för att vŠljare skulle kunna
rösta en gŒng till om de
blivit utsatta för pŒtryck-
ningar.

En röst med valsedel i en
vallokal pŒ valdagen gŠllde
före en eventuell e-röst.

Rösterna krypterades
och ÓlŒstesÓ inte upp förrŠn
pŒ valdagen. DŒ försvann
ocksŒ kopplingen till vem
som röstat.

Försöket fungerade bra
och regeringen har föresla-
git ett nytt test i stortings-
valet 2013. Beslut fattas
i Stortinget under vŒren.

Källa: Vallagskommittén (TT)

■ E-röstning,
så kan det funka

STOCKHOLM. Efter det att en
foderproducent i Uppsala
upptäckt salmonella i sitt
foder, har Jordbruksverket
försökt spåra upp de gårdar
som drabbats.

Nu har myndigheten sam-
manställt en lista över län
där smittat foder har ham-
nat.

Länen är Gotland, Uppsa-
la, Gävleborg, Dalarna, Väs-
tra Götaland, Jämtland, Öst-
ergötland, Västmanland och
Västerbotten.

Eftersom utredningen
fortfarande pågår och foder
dessutom även sålts över
disk kan ytterligare län ham-
na på listan. TT

Salmonella-
smittat foder
i nio län

MALMÖ. Malmöpolisen lånar
in extra bombhundar till
Eurovision Song Contest
(ESC)iMalmöimittenavmaj.
Det är stora ytor framför-
allt i Malmö arena och i ope-
ran,därinvigningsfestenäger
rum, som ska sökas igenom
av hundarna. Precis som på
en fygplats måste publiken

passerametalldetektorbågar.
Bombhot har tidigare före-
kommit i samband med ESC.

– Det har även varit
demonstrationer utanför
men ingenting som har stört
sändningarna. Vi ska se till
att det inte blir så här heller,
säger Carl-Axel Andersson
vid Malmöpolisen. TT

Bombhundar till ESC i Malmö

44 procent i gruppen med
funktionsnedsŠttning och
nedsatt arbetsförmŒga
har arbete, det vill sŠga Šr
anstŠllda, egenföretagare
eller förŠldralediga.

Bland kvinnor Šr det bara
39 procent i gruppen som
har ett jobb, jŠmfört med
51 procent av mŠnnen.

Bland personer med
funktionsnedsŠttning Šr
det vanligare att arbeta
deltid. Cirka 30 procent av
dem med nedsatt arbets-
förmŒga arbetar 20Ð34
timmar i veckan, jŠmfört
med 13 procent i övriga
befolkningen.

Deltidsarbete Šr van-
ligare bland kvinnor Šn
bland mŠn.

Källa: Rapporten ”Förutsättningar
i arbetslivet" från SCB/Arbets-
förmedlingen. (TT)

■ Färre kvinnor
än män arbetar

Jobben växer inte på
träd för personer med
funktionshinder. Färre än
hälften jobbar, och föränd-
ringarna i sjukförsäkringen
har lett till en försämring,
anser Handikappförbun-
den.

STOCKHOLM. Björn Häll Keller-
man, 24 år, biträdande bor-
garrådssekreterare i Stock-
holms stadshus, önskar att
fer arbetsgivare skulle bli
medvetna om de möjlig-
heter som fnns.

– Min erfarenhet är att
många ser på det här som ett
större hinder än det är. Man
tror inte att det ska fungera,
eller att det ska bli besvär-
ligt. Men det går att få myck-
et stöd i dag.

Björn Häll Kellerman har en
cp-skada som gör det svårt
för honom att använda ena

sidan av kroppen. Han arbe-
tar heltid sedan ett drygt år
tillbaka och på hans rum
ryms två rullstolar, och tang-
entbordet ligger på golvet
eftersom han skriver med
tårna.

Jobbet hittade han via
kontakter, efter att ha slus-
sats runt hos Arbetsförmed-
lingar och jobbcoacher.

Men många har svårt att hitta
jobb. Enligt Statistiska
centralbyrån (SCB) har
enbart 44 procent i gruppen
med funktionsnedsättning
och nedsatt arbetsförmåga
arbete (anställda, egenfö-
retagare eller föräldraledi-
ga). Handikappförbundens
intressepolitiske chef Mika-
el Klein är kritisk.

Regeringen har sparat
stora pengar på sjukförsäk-
ringen, men har inte satsat
tillräckligt på att hjälpa

funktionsnedsatta ut i jobb,
anser han. Alliansens för-
ändringar i sjukförsäkringen
har lett till att fer har ham-
nat hos Arbetsförmedling-
en utan att komma ut i jobb.

– Folk borde få jobba, de
festa vill jobba och anser att
de kan jobba om de får vissa
anpassningar. Men i brist
på jobb behövs någon slags
försörjning. Då är det illa
att man blir av med sin

ersättning, säger Mikael
Klein.

Enligt arbetsmarknadsminis-
ter Hillevi Engström (M) har
regeringen jobbat hårt och
bland annat höjt ersättning-
ar till arbetsgivare, men de
pengar som fnns går inte åt.

– Få vill öppna dörren för
personer som har nedsatt
arbetsförmåga.

Den ekonomiska krisen
har slagit hårt mot gruppen,
enligt Engström. Men hon
håller inte med om att för-
ändringarna i sjukförsäk-
ringen har inneburit en för-
sämring.

– Jag är inte nöjd, det här
är en prioriterad grupp. Men
när arbetsmarknaden bör-
jar återhämta sig igen kom-
mer vi att behöva den kom-
petens som faktiskt fnns,
säger Hillevi Engström.
AMANDA BILLNER/TT

”Få vill öppna dörren för personer med nedsatt arbetsförmåga”

Få funktions-
nedsatta i jobb
Regeringen satsar inte tillräckligt för att hjälpa

PÅ JOBBET. Björn Häll Kellerman jobbar som biträdande borgarrådssekreterare på socialdemo-
kraternas kansli i Stockholms stadshus. Foto: Henrik Montgomery/Scanpix

Björn Häll Kellerman.

Rösta på nätet

HALMSTAD. Regionstyrel-
sen i Halland sade i går ja
till fortsatt arbete med Kat-
tegattleden, en i huvudsak
bilfri cykelled utmed kus-
ten ända från Göteborg till
Helsingborg. Dels godkän-
de styrelsen en avsiktsför-
klaring om fortsatt stöd
till projektet, dels gav den
sitt klartecken för ett avtal
om själva genomförandet.

Projektet är ett samarbe-
te mellan Region Halland,
Region Skåne, Vägverket
och de berörda kustkom-
munerna. Målet är cykel-
leden ska kunna öppnas
2015. TT

Halland säger
ja till Katte-
gattleden

’’Folk borde
få jobba, de

flesta vill jobba och
anser att de kan job-
ba om de får vissa
anpassningar.
Mikael Klein, Handikapp-
förbundens intressepolitiske
chef.
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