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Tjänsteskrivelse
Valkansliet
Marie Nikonoff

2019-02-07

Dnr VN 2019-10

Valnämnden

Sortering och räkning av förtidsröster
Europaparlamentsvalet 2019 – uppdrag att teckna avtal
med extern part
Förslag till beslut
1. Kanslichefen får i uppdrag att efter samråd med säkerhetsenheten och
juridikenheten teckna avtal med extern part gällande sortering och räkning
av förtidsröster.
2. Nyttjandet av extern part ska utvärderas inför det allmänna valet 2022.
Ärende
Det föreslås att valnämnden vid valet till Europaparlamentet 2019 anlitar en
extern part för sortering och räkning av förtidsröster.
Vid tidigare val har detta arbete genomförts internt av timanställd personal.
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Bakgrund
Valkansliet har gjort en omvärldsbevakning kring hur jämförbara kommuner
genomfört sortering och räkning av förtidsrösterna. Flera kommuner anlitar en
extern part för detta arbete. Överlag är kommunerna nöjda med hur den externa
parten genomfört arbetet.
Ska extern part anlitas är det av högsta vikt att de sätter säkerhet och kontroll
högt.
Vid anlitandet av extern part är det viktigt att valkansliet har en tydlig
kravspecifikation på hur arbetet ska läggas upp och hur återrapporteringen till
valkansliet ska ske. Exempel är:


Säkerhetskrav rörande lokal och transporter



Rösterna sorteras och lagras därefter i omslagskartonger efter valdistrikt
och i nummerordning



Inkomna röster räknas dagligen



Antalet inkomna röster kommuniceras till valkansliet dagligen



Kopia på dagrapporter kommuniceras till valkansliet dagligen



Valkansliet rapporterar dagligen in antalet röster i valdatasystemet



Uppstår problem, exempelvis att antalet röster inte stämmer med
dagrapporterna, ska den externa parten kontakta valkansliet omedelbart.
Valkansliet avgör hur problemet ska lösas



På valdagen ska omslagskartongerna vara förseglade och den externa
parten ska skriva ett kvitto på det totala antalet röster i varje valdistrikt



Under hela förtidsröstningsperioden har valkansliet rätt att göra
oanmälda kontrollbesök

Vid kontakt med extern part har en kostnad på 8,10 kronor per förtidsröst
lämnats. Den totala kostnaden skulle då uppgå till ca 160 000-220 000 kronor
beroende på antalet mottagna förtidsröster.
Kostnaden för en extern part kan täckas genom omfördelning inom nuvarande
budgetram.
Ekonomiska konsekvenser
Finansiering sker inom valnämndens budgetram.
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Samråd
Samråd har skett med chefsjuristen och säkerhetschefen som inte har något att
erinra mot att tjänsterna upphandlas på föreslaget sätt.
Uppföljning och utvärdering
Nyttjandet av extern part ska utvärderas inför det allmänna valet 2022.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Valkansliet

Frida Törnqvist

Beslutet skickas till:
Kanslichefen

