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Ingångsvärden

• Systemet Valghalla finns i Danmark sedan 2011. Släppt som Open Source av OS2.
• Systemet upplevs som ostabilt och koden är svår att fortsätta underhålla.
• Danska kommuner kommer utveckla helt nytt system under 2022 i samverkan via
OS2.
• Intresse finns för att samverka med Svenska kommuner vid utvecklingen av nytt
system.
• Första steget en inbjudan att delta i ett arbete med att ta fram och kostnadsuppskatta
en kravspecifikation samt att upphandla ett system baserat på denna.
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Marknaden i Sverige idag
Undersökning av upphandlingar avseende Valadministrativa system för Svenska kommuner har visat
att vid upprepade tillfällena har endast ett svar inkommit från leverantören Precio Fishbone AB med
systemet Kaskelot Online.
Exempel på upphandlingsresultat:
•
•

Kaskelot Online för Trollhättans Stad 485.000 kr / 2 år
Kaskelot Online för Malmö Stad (från 2020-03-01 till 2024-12-31) 490 tkr.

Ett mycket begränsat utbud av leverantörer gör att en insats för att bredda tillgängliga systemstöd för
Svenska kommuner vore en viktig insats.
Ett nytt system kan utvecklas inom Föreningen Sambruk i samverkan med OS2 i Danmark och Danska
kommuner.
Resultatet blir större påverkansmöjligheter vad avser systemets funktioner och lägre kostnader.
Samverkan mellan flera kommuner ger låga utvecklingskostnader och stor riskspridning, Sambrukande
helt enkelt.
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Roadmap – Valghalla 2.0
Sikre finansiering
April

Indhente tilbud og valg
af leverandør
Maj-juni

Markedsdialog
Marts

Afdækning af ønsker, behov og use
cases samt markedsundersøgelse
September-december

Udarbejde kravspecifikation og user
stories
Januar-februar
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Översiktlig arkitektur Valghalla 2.0

Election sign up – “front-end”
Users: volunteers
Find assignments
Sign up
Cancel assignment
Edit user details

Login
Maybe own login system?
MitID

Election administration – “backend”
Users: administrators

Communication
Mail
SMS
Digital
Post

KIVRA

Elections
Districts
Locations
Assignments
Teams/parties
Volunteers
Roles

Login
Maybe own login system?
KOMBIT
adgang

Validation
Serviceportalen

Erbjudandet från OS2
Att delta i förstudie innehållande kravarbete samt därpå
genomförande av upphandling av systemutveckling. Inte
bindande att delta i den utveckling som inkomna anbud
levererar. De summor som anges är uttryckta i DKK.
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Nästa steg för Sambrukskommuner
1. Snarast - Anmäl intresse av att delta i förstudie och kravspecifikationsarbete som
genomförs under januari-februari 2022. Material från SKR(Örebro kommun) bör kunna
vara till stor hjälp här
(https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/valmaktfordelning/sagarvalentill/kommunalavalprocesser/exempelpavalprocesser.31648.html)

2. Mars 2022 - Vara delaktiga i leverantörsdialoger.
3. Juni 2022 - Ta ställning till vidare deltagande efter inkomna anbud efter upphandling.
Öppen frågestund via denna Teamslänk onsdagen den 12 januari 10:00 – 10:30

Anmälan och frågor – ta kontakt med:
Thomas Wennersten
Förvaltningsledare Föreningen Sambruk
thomas.wennersten@sambruk.se
0732-484714
www.sambruk.se

