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Sammanfattning

I samband med att avtalsperioden löpt ut för valnämndens valadministrativa system så har en
direktupphandling genomförts. Den nuvarande leverantören Precio Fishbone AB har vunnit
direktupphandlingen och ett avtal har tagits fram för det valadministrativa system Kaskelot
Online med avtalsperiod avpassad för att täcka in kommande två valåren 2022 (RKR-val) och
2024 (EU-val). Enligt avtal uppgår den totala abonnemangsavgiften till 490 tkr. för
avtalsperioden.
Förslag till beslut

Valnämnden föreslås besluta
1. Valnämnden ingår avtal med Precio Fishbone AB om tillhandahållande och support av
ett molnbaserat system för valadministration, benämnt Kaskelot Online.
2. Valnämnden ger Daniel Olsson i uppdrag att underteckna huvudavtalet samt
personuppgiftsbiträdesavtalet.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Valnämndens arbetsutskott 2020-02-11
Valnämnden 2020-02-18
Ärendet

SIGNERAD

Bakgrund
I ett valadministrativt system hanteras bl.a. vallokaler, utbildning, placering och arvodering av
röstmottagare och vaktmästare, informationsutskick samt statistik bakåt i tiden från tidigare val.
Ett valadministrativt system ska underlätta förberedelserna inför, genomförandet under samt
administration efter genomfört val. Systemet ska underlätta i arbetet med att säkerställa att
kunskap om genomförande av val blir mindre personbundet samt kan förvaltas långsiktigt och
hållbart i kommunen.
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År 2016 tecknades ett avtal mellan valnämnden och Precio Fishbone AB kring leverans av
Kaskelot Online, ett webbaserat valadministrativt system. Avtalsperioden sträckte sig mellan 1
oktober 2016 till och med 30 september 2019. I samband med att avtalsperioden löpte ut så
påbörjades en direktupphandling av ett valadministrativt system med avtalsperiod avpassad för
att täcka in kommande två valåren 2022 (RKR-val) och 2024 (EU-val).
Upphandlingsprocess
I samarbete med Serviceförvaltningens support för direktupphandling och statskontorets ITenhet skapades en anbudsförfrågan utifrån identifierade krav på systemfunktioner och support
samt tekniska krav.
Valsystemanbudsförfrågan skickades ut 2019-12-11 till tre leverantörer med sista anbudsdatum
2020-01-22. Precio Fishbone AB lämnade anbud 2020-01-22 som enda leverantör, och 2020-0128 meddelades Precio Fishbone AB om att de inkommit med det vinnande anbudet.
Avtal
Ett avtal avseende administrativt valsystem och ett Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) har
tagits fram för undertecknande av valnämnden Malmö stad och Precio Fishbone AB.
Avtalsperioden sträcker sig från 2020-03-01 till 2024-12-31 och garanterar därmed valnämnden
tillgång till ett valadministrativt system under kommande två valåren (2022 och 2024). Uppdraget
avslutas per den 31/12 2024 utan vidare skriftlig uppsägning från beställaren (Malmö stad,
valnämnden).
Enligt anbud och prisbilaga uppgår den totala abonnemangsavgiften till 490 tkr. för
avtalsperioden. Om valnämnden önskar avropa utbildning av fem administratörer vid ett tillfälle
ska kostnaden för detta vara 20 tkr. Om valnämnden önskar avropa tillkommande
konsulttimmar ska kostnaden för detta vara 1 050 kr per timme. Eftersom valnämnden redan
2016 har betalat en uppstartskostnad på 100 tkr. så tillkommer ingen extra kostnad för uppstart.
Implementering
Valkansliet kan se fördelar med att fortsätta användandet av Kaskelot Online som
valadministrativt system under kommande fem år. Systemet är sedan 2016 inarbetat och upplevs
som användarvänligt och funktionellt. Malmös valkansli är dessutom aktiv medlem i Kaskelots
användarförening tillsammans med ett stort antal kommuner i Sverige. Det faktum att de större
kommunerna använder sig av Kaskelot Online bedöms också vara en trygghetsfaktor varpå
viktiga erfarenheter kan utbytas och gemensamt utvecklingsarbete bedrivas.
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Daniel Olsson, valchef

