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”Därför kollade vi alla
namn”
HALLÅDÄR... ...Lars Nyberg (S), Val
nämndens ordförande, som ansvarat för att gå
igenom ”Alby är inte till salus” namnlistor för att få igenom en folkomröst
ning. Hur
gick ni tillväga när ni räknade namnen?
–Vi har lagt in namnen i en dator och kollat dem mot vårt befolkningsregister. Då får vi
träff på de personer som är folkbokförda och röstberättigade i kommunen.
"Alby är inte till salu” har hittat personer som ni inte kunnat hitta, hur kommer det
sig?
– Det kan vara några av de 417 namn vars personnummer vi inte kunnat utläsa. Vi har
försökt utläsa siffror som varit otydliga och testat olika siffror men ändå inte lyckats
hitta dem. Enligt lagen ska listorna ha adress, underskrift, namnförtydligande och
fullständiga personnummer. Vi har bara kollat datum för underskrifterna och
personnumren. Det var det nödvändiga för att se om namnen kunde räknas.
Den här gången gick ni igenom alla namn, varför gjorde ni inte det när
Tullingepartiet lämnade in namnlistorna för en omröstning om kommundelning?
– De gick igenom namnlistorna först och hittade dubbletter och tolkade svårlästa
personnummer, så deras bortfall var väldigt litet. Det var statistiskt säkerställt att de
hade tillräckligt med namn och vi slutade räkna efter hälften. I ”Alby är inte till salus”
fall hade vi kunnat låta bli datorkontrollen då det var för få namn när vi tagit bort de
utanför sex månadersperioden, men vi tyckte det var viktigt att redovisa alla
underskrifter och varför vissa inte godkändes.
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