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Yttrande över överklagande av val till riksdagen, landstingsoch kommunfullmäktige 2018
Valprövningsnäm ndens är endenumme r: 889- 201 8

Valnämnden i Malmö har tagit del av Göran Lindbergs överklagande av val till riksdagen,
landstings- och kommunfullmäktige 2018 och får med anledning härav anföra följande.
Göran Lindberg har anfört att det har funnits brister i sekretessen i vallokaler i Malmö. I
anmälan framgår inte i vilka vallokaler som avvikelsen skulle ha ägt rum.
Valnämndens hantering av skyddet för valhemligheten regleras bland annat i 8 kap 1 § och 2
§ i vallagen (2005:837). På varje röstmottagninsställe ska det finnas ett lämpligt antal avskilda
platser (valskärmar) där väljarna kan rösta utan insyn. Valnämnden i Malmö har i varje
vallokal placerat minst 3 valskärmar där väljarna kan göra i ordning sina röster fritt från
insyn. Valnämnden har vid sin obligatoriska utbildning av röstmottagarna särskilt tagit upp
vikten av ordning i köerna till valsedelställen och valbåsen och uppmanat röstmottagarna att
alltid ha minst en person som ansvarar över kön och släpper fram väljarna en och en.
Vidare ska det i anslutning till röstmottagningsstället ordnas en lämplig plats där valsedlar
kan läggas ut. Valnämnden har i varje vallokal placerat ut betydligt fler valsedlar än vad det
finns röstberättigade, i syfte att göra det möjligt för varje väljare att ta valsedlar för flera
partier. Personal på valnämndens kansli i Malmö har under valdagen den 9 september 2018
inte fått några inrapporteringar om att partivalsedlar ska ha tagit slut i någon vallokal.
Från den 1 januari 2019 stärks skyddet för valhemligheten. Det ställs då krav på
kommunerna att på varje röstmottagningsställe ordna en lämplig avskärmad plats där valsedlar
kan läggas ut. Valnämnden i Malmö har under hösten 2018 undersökt möjliga alternativ och
kommer vid nästkommande val att avskärma valsedlarna på ett sådant sätt att väljarna kan
välja sina valsedlar utan insyn. Möjligheten att ta valsedlar från flera partier kommer
fortfarande att finnas kvar.
Det är inte möjligt utifrån det inkomna överklagandet att helt klarlägga orsaken till det
inträffade. Mot bakgrund av det ovan anförda anser Valnämnden att det som förekommit
inte med fog kan antas ha inverkat på valutgången enligt 15 kap 13 § i vallagen och avstyrker
därmed bifall till överklagandet.
Malmö, den 8 januari 2019
Valnämnden i Malmö kommun

