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104 22 Stockholm
Kopia per e-post till:
val.stockholm@lansstyrelsen.se

Yttrande i Valprövningsnämndens ärenden med
dnr 437-2018, 457-2018 samt 468-2018
1. Inledning
Enligt information per telefon från Valprövningsnämndens kansli den 23
oktober 2018 framkom att tre överklaganden har inkommit till
Valprövningsnämnden med anledning av den händelse som det redogörs för
nedan. Valprövningsnämnden skickade den 22 oktober 2018 en begäran till
Länsstyrelsen att, med hörande av valnämnden, inkomma med yttrande senast
den 2 november 2018. Länsstyrelsen inkom torsdagen den 25 oktober 2018
med en begäran om yttrande från valnämnden med anledning av
Valprövningsnämndens ärenden med dnr 437-2018, 457-2018 samt 468-2018.
Mot bakgrund av det som anges ovan får valnämnden i Tyresö kommun
härmed inkomma med följande yttrande.

2. Den aktuella händelsen
Under Länsstyrelsen i Stockholms (”Länsstyrelsen”) sammanräkning av rösterna
i riksdagsvalet för valdistrikt 8 i Tyresö kommun upptäcktes det att utöver
miljöpartiets omslag innehållande 66 valsedlar, så fanns ytterligare 66 valsedlar
för miljöpartiet i det omslag som redovisade rösterna för vänsterpartiet.
Länsstyrelsen kontaktade per telefon söndagen den 16 september 2018
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valnämndens ordförande, Berit Assarsson, och informerade om ovanstående.
Riksdagsvalet fastställdes söndagen den 16 september 2018.
När rösterna för valdistrikt 8 skulle redovisas för valnämnden i Tyresö under
valnatten saknades omslaget för miljöpartiet i riksdagsvalet. Ordföranden
Denny Sigfalk och vice ordföranden Karin Hassler för valdistrikt 8 återvände till
vallokalen och återkom en stund senare och redovisade ett omslag som innehöll
66 valsedlar för miljöpartiet i riksdagsvalet.

3. Kontakter med ordförande och vice ordförande i
valdistrikt 8 i Tyresö kommun
Valnämndens ordförande samt kommunjuristen Linda Darforth försöker under
måndagen den 17 september 2018 få kontakt per telefon och per e-post med
både ordförande och vice ordförande i valdistrikt 8.
Senare under måndagen den 17 september 2018 får kommunjuristen
telefonkontakt med vice ordförande i valdistriktet som berättar följande, vilket
även bekräftas i telefonsamtal mellan vice ordförande i valdistrikt 8 och
valnämndens ordförande. Vice ordföranden åkte tillsammans med ordförande i
valdistrikt 8 tillbaka till vallokalen för att leta efter det försvunna omslaget med
miljöpartiets röster i riksdagsvalet. De hittade dock inte omslaget med röster.
Ordförande tog då 66 andra valsedlar för miljöpartiet i riksdagsvalet och gjorde
ett nytt omslag. Ordföranden i valdistriktet ska även ha kryssat vissa
personvalsedlar eftersom han ”kom ihåg” hur namnrösterna hade fördelats.
Vice ordföranden blev även kontaktad per telefon av Länsstyrelsen under
söndagen. Vice ordföranden uppger vidare att agerandet att plocka ihop nya
valsedlar för miljöpartiet i ett nytt omslag varit felaktigt. Hon bekräftar dock att
hon undertecknat det omslag med valsedlar som gjordes i ordning i efterhand.
De korrekta parti- och personrösterna för miljöpartiet enligt vice ordföranden
är de valsedlar som låg i omslaget tillsammans med rösterna för vänsterpartiet.
Under kvällen tisdagen den 18 september 2018 erhåller kommunjuristen ett epostmeddelande från ordförande i valdistrikt 8 som följer:
”Läste nu Expressens artikel. 66 röster ska det vara. det var 66 röster men påsen hittades ej
när vi kom till kommunhuset vi hade noll med oss, vi åkte tillbaks hittade allt och åkte och
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lämnade 66 röster i omslag. Var 132 röster kommer ifrån vet jag inte, Vi ringde in 66
röster och lämnade. till slut, 66 röster. Tror det totalt i det valet diffade 1 röst
Med vänlig hälsning Denny ”
Under onsdagen den 19 september 2018 kontaktar ordföranden i valdistrikt 8
kommunjuristen per telefon. Ordföranden uppger att han inte har någon
telefon för tillfället och att han endast lånat en telefon för att ringa till
kommunjuristen. Ordföranden uppger att han och vice ordföranden kom in till
kommunhuset under valnatten och att omslaget med miljöpartiets röster i
riksdagsvalet saknades. Ordföranden uppger att han ville öppna de förseglade
omslagen men att han inte fick göra detta. Valnämndens mottagare under
valnatten, Päivi Sandholm och Carl-Thure Lindell, förnekar att ordföranden
nämnt något sådant vid inlämnandet. Ordföranden och vice ordföranden åkte
tillbaka till vallokalen och eftersom de inte hittade något omslag så plockade
ordföranden ihop 66 nya valsedlar för miljöpartiet från en påse som
kommunjuristen uppfattar var från en soppåse. Ordföranden anser att det är
han som har begått felet och att vice ordföranden inte ska lastas för det
inträffade. Efter ytterligare telefonkontakt med ordföranden den 27 september
2018 förnekar ordföranden att han har satt kryss på de namnvalsedlar som han
plockade ihop i efterhand och att de redan var kryssade då han tog överblivna
valsedlar från soppåsen bakom skärmarna som stod i vallokalen.

4. Vidare kontakter med Länsstyrelsen och
Valmyndigheten med anledning av det inträffade
Mot bakgrund av vice ordförandens uppgifter måndagen den 17 september
2018 försöker kommunkansliet och valnämndens ordförande i Tyresö kommun
upprepade gånger under måndagen och tisdagen den 17-18 september 2018
komma i kontakt med valkansliet på Länsstyrelsen per telefon, dock utan
framgång. Valnämnden var angelägen om att för Länsstyrelsen påtala det
felaktiga förfarandet och för att möjliggöra ett korrekt slutresultat som
återspeglade det faktiska valresultatet. Valnämndens ordförande skickade ett epostmeddelande under eftermiddagen måndagen den 17 september 2018 till
Länsstyrelsen med en redogörelse avseende den aktuella händelsen.
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Länsstyrelsen bekräftade per e-post under tisdagen den 18 september 2018
mottagandet.
Kommunkansliet rådgör även med Hans-Ivar Swärd vid Valmyndigheten
måndagen den 17 september 2018 med anledning av den aktuella händelsen och
för att diskutera om polisanmälan bör göras. Hans-Ivar Swärd uppger att
valnämnden vid nästa sammanträde bör protokollföra vad som har skett samt
med angivande av hur Länsstyrelsen har hanterat situationen. Hans-Ivar Swärd
har ingen kännedom om att polisanmälan har gjorts vid liknande händelser.
Onsdagen den 19 september 2018 får kommunjuristen telefonkontakt med Sara
Gelotte på Länsstyrelsens valkansli. Hon uppger att Länsstyrelsen har räknat
med och redovisat samtliga 132 valsedlar såsom röster för miljöpartiet från
valdistrikt 8 i riksdagsvalet. Länsstyrelsens jurist Helena Landstedt återkommer
senare under dagen till kommunjuristen per telefon och uppger att
Länsstyrelsen har avslutat handläggning av detta ärende och lämnat över
ärendet till Valmyndigheten. Länsstyrelsen anser att händelsen är av allvarlig
karaktär men har inte och avser inte heller att ta ställning till om polisanmälan
bör göras. Helena Landstedt bekräftar att 132 röster för miljöpartiet från
valdistrikt 8 har räknats med och redovisats i riksdagsvalet eftersom
Länsstyrelsen har att utgå från de valsedlar som ligger i de till Länsstyrelsen
inkomna omslagen.
David Holm på Valmyndigheten bekräftar torsdagen den 20 september 2018
per telefon till kommunjuristen att ärendet har inkommit från Länsstyrelsen och
att Valmyndigheten haft kontakt med ansvarig på Länsstyrelsen.
Valmyndighetens inställning är att den inte kommer att utreda ärendet vidare
utan konstaterar för närvarande endast den aktuella händelsen såsom en
avvikelse. Riksdagsvalet är fastställt och vid en överklagan av valet till
Valprövningsnämnden får Valprövningsnämnden ta ställning till ett eventuellt
behov av ytterligare åtgärder från Valmyndighetens sida.
Vid ytterligare telefonkontakt mellan kommunjuristen och David Holm på
Valmyndigheten torsdagen den 27 september 2018 uppgav David Holm att
Länsstyrelsen kompletterat med information gällande att en del av de valsedlar
som inkommit till Länsstyrelsen för miljöpartiet i valdistrikt 8 var
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namnkryssade. Oavsett detta kvarstår Valmyndighetens inställning att inte
utreda frågan ytterligare såvida inte Valmyndigheten erhåller något uppdrag från
Valprövningsnämnden med anledning av den aktuella händelsen.

_______________________

Tyresö som ovan,

Berit Assarsson
Ordförande i valnämnden

