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Beslutsnivå
Valnämnden

Sammanfattning
Valnämndengav i februari 2016 förvaltningeni uppdragatt utredakostnadenoch nyttanmed
att användaverksamhetssystemet
Kaskelotvid nästaval. Förvaltningenhar undervåren2017
skrivit avtal medleverantörenav systemetKaskelot.Systemetbedömsunderlätta
förberedelserinför val främst inom rekrytering,lokalplanering,materialhanteringoch
arbetsfördelning.I budgetför 2017 finns avsattamedelför upphandlingen.

Bakgrund
Valnämndengav i februari 2016 förvaltningeni uppdragatt utredakostnadenoch nyttanmed
att användaverksamhetssystemet
Kaskelotvid nästaval (2016-02-16 § 6). Kaskelotär ett
systemför administrationav allmännaval framtagetav PrecioFishboneAB tillsammansmed
StockholmStadinför valet 2014.Sedan2015finns Kaskelotsom en molnbaseradtjänst,
KaskelotOnline.

Ärendebeskrivning
I syfte att effektiviseraoch säkraupp valkanslietsarbetsprocesser
samtgöraadministrationav
val i Värmdökommunmindrepersonbundethar förvaltningenunder2016 beslutatatt
direktupphandlaett valsadministrativtsystem.
Förfrågningsunderlag
Förfrågan avseendevaladministrativtsystem2016-12-21 skickades
2016-12-22 via mail till tre leverantörerav valadministrativtsystem.Sistadag att inkomma
medanbudvar 2017-01-18.
Förfrågningsunderlage
t avsågett molnbaseratvaladministrativtsysteminnehållandeall
uppkommendokumentationavseendevalkrets- och valdistriktsindelning,byggnads
- och
lokalregister,personregister,
bemanningsregister,
material- och rollfördelningsregisteri
sambandmedval .
Två anbudinkom inom avsatttid, varavett var från PrecioFishboneAB, leverantörav
systemetKaskelotOnline. Förvaltningenbeslutadeatt antaPrecioFishbonsanbudoch avtal
om fyra år skrevsmed leverantören2017-03-23. Val av leverantörgrundadesig på en
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sammanvägd bedömning av hur väl anbudet mötte ställda krav beskrivna i anbudsförfrågan
och priset på tjänsten.
Valkansliet kommer under våren 2017 att utbildas i systemet och sedan påbörja överföringen
av data från tidigare val in i det nya valsystemet.

Bedömning
Ett valadministrativt system bedöms underlätta förberedelser inför val främst inom
rekrytering, lokalplanering, materialhantering och arbetsfördelning. Vidare bedöms systemet
underlätta i arbetet med att säkerställa att kunskap om genomförande av val förvaltas
långsiktigt och hållbart i kommunen. Vidare bidrar systemet till att genomförande av val blir
mindre personbundet än tidigare.
Ekonomiska konsekvenser

Den totala kostnaden för systemet för fyra år är 242 tkr. Perioden innefattar genomförande av
två val, de allmänna valen 2018 och val till Europaparlamentet 2019. I budget för 2017 finns
avsatt 250 tkr för införande av ett valadministrativt system.
Konsekvenser för miljön

Förslag har inga direkta konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Förslag har inga direkta konsekvenser för väljarna. För de medborgare som önskar delta i
valet som röstmottagare på valdagen kommer ansökningsförfarandet i och med det nya
systemet att göras via webben.
Konsekvenser för barn
Förslag har inga direkta konsekvenser för barn.
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