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Avtal avseende hyra av valmodul
VN-2022-38
Sammanfattning

I samband med allmänna val till riksdagen, region-och kommunfullmäktige 2022 ska
valnämnden erbjuda väljarna möjlighet till förtidsröstning under perioden 2022-08-24 – 202209-10 på 21 geografiskt utspridda röstningslokaler i Malmö. Vid allmänna val 2018 kunde
malmöbor bland annat förtidsrösta på Kronprinsen och Toftanäs, men med anledning av
ombyggnationer ska dessa platser 2022 ersättas med valmoduler/valpaviljonger placerade på
Fridhemstorget och på Toftanäs.
I direktupphandling har One4Event AB vunnit, och ett avtal har tagits fram för hyra av två
moduler. Enligt förslag på avtal uppgår den totala kostnaden för hyra, leverans och etablering till
445 000 kronor exklusive moms för avtalsperioden.
Förslag till beslut

Valnämnden föreslås besluta
1. Valnämnden ingår avtal med One4Event AB om hyra, leverans och etablering av två
valmoduler i samband med förtidsröstning under Allmänna val 2022.
2. Valnämnden ger Daniel Olsson, valchef, i uppdrag att underteckna huvudavtalet.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Valnämnden 2022-06-21
Ärendet

Valnämnden är lokal valmyndighet som planerar, samordnar och genomför val i Malmö stad.
Allmänna val till Riksdagen, region-och kommunfullmäktige sker den 11 september 2022.

SIGNERAD

Väljarna erbjuds möjlighet till förtidsröstning under perioden 2022-08-24 – 2022-09-10 på 21
geografiskt utspridda röstningslokaler i Malmö. Vid allmänna val 2018 kunde malmöbor
förtidsrösta på Kronprinsen och Toftanäs. Med anledning av ombyggnationer på dessa platser så
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ersätts dessa röstningslokaler med valmoduler/valpaviljonger som placeras på Fridhemstorget
och på Toftanäs.
I den direktupphandling som genomförts har One4Event AB vunnit, och förslag på ett avtal har
tagits fram för hyra, leverans och etablering av en valmodul med placering på Fridhemstorget
och en valmodul med placering på Toftanäs under avtalsperioden 2022-08-21 till 2022-09-13.
Enligt avtal uppgår den totala hyreskostnaden till 445 000 kronor exklusive moms för
avtalsperioden.
För detta uppdrag har en direktupphandling genomförts i enlighet med lag (2016:1145) om
offentlig upphandling (LOU). En offertförfrågan har skickats ut till tre leverantörer och endast
en leverantör kunde tillmötesgå valnämndens önskemål.
Valnämnden föreslås besluta att ingå avtal med One4Event AB, organisationsnummer 5566730015, som leverantör för uppdraget. Skälet är att antagen leverantör kan leverera, montera och
demontera valmodulerna vid önskad tidsperiod till 445 000 kronor exklusive moms.
Ansvariga
Daniel Olsson, valchef

