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valen 2022
VN-2022-32
Sammanfattning

Inkomna röster vid förtidsröstning, institutionsröstning och ambulerande röstmottagning ska
hämtas, lagras och sorteras för att sedan under valdagen transporteras till vallokaler i respektive
valdistrikt för granskning. Uppdraget under Allmänna val 2022 föreslås lämnas till PostNord
enligt avtal efter avrop från ramavtal Posttjänster 2018 - Postnord med referensnummer 18/19
mellan Kommunförbundet Skåne och PostNord Sverige AB.
Utifrån valkansliets framtagna kravspecifikation och i samarbete med Malmö stads
direktupphandlingssupport har ett förslag till avtal med PostNord tagits fram på en total
kostnad på 1 269 165 kr.
Förslag till beslut

Valnämnden föreslås besluta
1. Valnämnden godkänner föreslaget avtal med Post Nord avseende transport, lagring och
sortering av förtidsröster till allmänna val 2022 med en kostnad på totalt 1 269 165 kronor.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Valnämnden 2022-05-17
Valnämndens arbetsutskott 2022-06-14
Valnämnden 2022-06-21
Ärendet

Inkomna röster vid förtidsröstning, institutionsröstning och ambulerande röstmottagning ska
hämtas, lagras och sorteras för att sedan under valdagen transporteras till vallokaler i respektive
valdistrikt för granskning. Den lagstiftning som gäller för tjänsten regleras i vallagen (2005:837).

SIGNERAD

För förtidsröster gäller bl.a. följande:
------------------------------8 kap 11-13 §§ vallagen

2 (2)
Mottagning av röster som har skickats i fönsterkuvert och av brevröster
11 § När valnämnden tar emot fönsterkuvert och omslagskuvert för brevröst skall kuverten
sorteras på valdistrikt. Kuverten skall sedan läggas i särskilda omslag som förseglas. Omslagen
skall lämnas till vallokalen i respektive valdistrikt, om kuverten kan antas vara där innan tiden för
röstmottagning har gått ut.
12 § Valnämnden skall behålla de fönsterkuvert och omslagskuvert för brevröst som inte lämnas till valdistrikt enligt 11 §. Dessa kuvert skall valnämnden granska vid sitt sammanträde för
preliminär rösträkning enligt 12 kap.
13 § Valnämnden skall föra anteckningar om det som görs enligt 11 och 12 §§.
--------------------Valkansliet uppskattar uppdraget att avse hämtning av ca 110 000 förtidsröster vid totalt 21 st.
röstningslokaler i Malmö under perioden 24 augusti t.o.m. 10 september. Upphämtade röster ska
sorteras efter valdistrikt, förvaras säkert för att sedan transporteras till 210 st. valdistrikt i
sammanlagt 79 valbyggnader under valdagen den 11 september mellan kl. 08:00-10:00.
Ytterliga ca 10 000 st. röster beräknas emottagas vid röstningslokaler med öppethållande under
valdagen den 1 september. Dessa ska hämtas, sorteras efter valdistrikt och i röstlängdsordning
för att sedan lämnas över till valkansliet senast onsdagen 14 september kl. 08.00 inför
onsdagsräkning.
Uppdraget föreslås lämnas till PostNord enligt avtal efter avrop från ramavtal Posttjänster 2018 Postnord med referensnummer 18/19 mellan Kommunförbundet Skåne och PostNord Sverige
AB. Utifrån valkansliets framtagna kravspecifikation och i samarbete med Malmö stads
direktupphandlingssupport har ett förslag till avtal med PostNord tagits fram (bilaga 1). Den
totala kostnaden på 1 269 165 kronor är uppdelat på följande två poster:
• Kostnad för hämtning och utkörning av kuvert med förtidsröster: 410 165 kronor.
Alla transporter innehållande röster utförs med dubbelbemannade, låsta och säkra fordon.
Valprotokoll inhämtas dagligen vid röstningslokaler och levereras till valkansliet med separat
transport.
• Kostnad för förvaring och sortering: 859 000 kronor.
Kostnaden är beräknad på 110 000 st. förtidsröster som ska sorteras efter valdistrikt samt 10 000
st. förtidsröster inhämtade under valdagen samt ankomna från andra orter sorterade efter
valdistrikt och i röstlängdsordning.
Kostnaden för sortering på valdistrikt är 6,90 kr/röst vilket ger en kostnad på 759 000 kr vid 110
000 ankomna förtidsröster. Kostnaden för sortering på valdistrikt och i röstlängdsordning är
10,00 kr/röst vilket ger en kostnad på 100 000 kr vid 10 000 ankomna förtidsröster.
Slutlig kostnad justeras efter faktiskt antal förtidsröster efter genomfört val.
Ansvariga

Daniel Olsson, valchef

