
Motion till SVAK fullmäktige 2021 ang. Vallreg 

Problem med databasen Vallreg. 
Dom medlemmar som mer frekvent är inne på vår databas har säkert noterat att programmet kan 
vara väldigt trögt och svårt att logga in till och från. Orsaken till detta rent tekniskt kan jag inte 
svara på, men har förmodligen med ålderdomlig teknik att göra. Jag tycker att vi på ett kraftfullt sett 
måste engagera oss i detta för att säkerställa databasens funktioner inför framtiden. En väl 
fungerande databas-program som Vallreg är ett måste för vår verksamhet. Hur stora ingrep och 
insatser som behöver vidtas för att säkerställa funktionaliteten vet jag ej, men att det behövs en 
större summa pengar för att ge sig in i ett sånt projekt vet jag av erfarenhet. Min motion syftar på att 
finansiera ett sådant arbete. 

Finansiering av arbete med databasen Vallreg. 
Finansieringen kan ske via våra medlemmar som får betala för sig för att bruka databasen. Man 
betalar helt enkelt för ett årsabonnemang och access till databasen. I samband med att man betalar 
in sin medlemsavgift så kryssar man i om man vill ha tillgång till databasen eller ej. Om man svarar 
ja på detta så tillkommer en abonnemangsavgift på X antal kronor och man får då access till 
databasen.  
Följande räkneexempel visar ungefär vad detta årligen skulle kunna inbringa. 
Av våra ca 2000 medlemmar så väljer 1/3 del att lösa ett abonnemang för låt oss säga 150:-/år. 
Blir då ca 675 medlemmar som löser ett abonnemang och skulle då årligen inbringa 675x150:- som 
blir 101,250 kr som oavkortat skulle gå till underhåll samt ombyggnad av databasen. 

Jag tror att våra medlemmar skulle se positivt på detta och inte tycka att summan som måste betalas 
skulle vara så mycket att orda om. Man får ju i utbyte ett bättre och mer funktioner i databasen. 

Kostnaden för denna ombyggnad kan jag inte svara på, är ju beroende av vad som behöver göras 
och vad vi vill att det ska göras. Men skulle tippa på minst 500.000.- om man låter ett professionellt 
dataföretag får sköta arbetet och som jag ser det ett måste att ett sådant företag blir involverat.   

Jag yrkar på att fullmäktige tar beslut på om att finansiera ombyggnad, modernisera 
databasen Vallreg, efter dagens krav på teknik via abonnemang från 
medlemmarna.  

Håkan Wilson 
Berg 120 
870 52 Nyland 
tel 070 202 25 93 

Yttrande styrelsen SVaK.
Styrelsen förslår fullmäktige att avslå motionen med motiveringen att en grupp har tillsatts som kommer att 
undersöka vilka behov verksamheten har på en ny databas. Idag finns inte något underlag för att bedöma 
eventuella kostnader.


