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Kommunkansliet Till Valnämnden 

Datum 2017-10-30 
Dnr VN 2017/0006 

Anlitande av Postnord AB i samband med förtidsröstning vid det 
allmänna valet 2018 och val till Europaparlamentet 2019 

Sammanfattning 
För att underlätta hanteringen av förtidsröster vid det allmänna valet 2018 och val till 
Europaparlamentet 2019 förslås att Valnämndens ordförande får i uppdrag att teckna avtal med 
Postnord AB. Avtal med Postnord AB ska upprättas för respektive val, dvs. ett avtal för hantering 
av förtidsröster vid det allmänna valet 2018 och ett avtal för hantering av förtidsröster vid val till 
Europaparlamentet 2019. Postnord AB (dåvarande Posten AB) anlitades senast i samband med det 
allmänna valet 2014. 

Beslutsförslag 

Valnämndens beslut 

1. Valnämndens ordförande får i u ppdrag att teckna avtal med Postnord AB för hantering av 
förtidsröster vid respektive val, dvs. dels i samband med det allmänna valet 2018 och dels val till 
Europaparlamentet 2019. 

2. Finansiering för hantering av förtidsröster vid det allmänna valet 2018 finansieras inom 
Valnämndens tilldelade ram för 2018. 

3. Finansiering för hantering av förtidsröster vid val till Euro paparlamentet 2019 finansieras inom 
Valnämndens tilldelade ram för 2019. 

Bakgrund 
Andelen röstberättigade som förtidsröstar istället för gå till vallokalen på valdagen ökar för varje val. 
Vid det senaste allmänna valet 2014 var det 9963 personer som förtidsröstade i Österåkers kommun 
jämfört med 9476 personer vid det allmänna valet 2010 och det finns inget som tyder på att 
förtidsröstningen kommer att minska framöver. 

Förvaltningens slutsatser 
För att underlätta hanteringen av förtidsrösterna i samband med det allmänna valet 2018 och vid 
valet till Europaparlamentet 2019 föreslås att Valnämnden upprättar avtal med extern utförare för 
hantering av de förtidsröster som lämnas i kommunen eller som kommer till kommunen från annan 
kommun i landet eller från utlandet. 

Hanteringen går till så att efter lokalerna för förtidsröstning har stängt för dagen hämtas dc 
inlämnade förtidsrösterna av en brevbärare som kvitterar mottagande av förtidsröster som därefter 
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förvaras hos Posten i Äk ersberga. Posten åtar sig att sortera förtidsrösterna per valdistrikt och 
därefter nummer i rös tlängden samt att leverera dessa till valdistrikten på valdagen . 

Förtidsrösterna från de väljare som har valt att förtidsrösta på valdagen kommer att levereras till 
onsdagsräkningen. 

Förslaget är att avtal ska tecknas med Postnord AB. 

Fredrik Zethraeus 
Kommunsekreterare 

Beter Freme 
Kanslitmef 
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