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Yrkande Hemställan från valnämnden att 
ianspråkta eget kapital 2020 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen bifaller hemställan från valnämnden att under 2020 ianspråkta 
200 tkr av det egna kapitalet  

Yrkandet 
Valnämnden har hemställt till kommunstyrelsen att få använda 200 tkr av det egna 
kapitalet för investeringar i det valadministrativa systemet. En uppgradering av systemet 
skulle enligt hemställan förenkla arbetet för valkansliet och valarbetarkåren. Enligt 
hemställan är det också viktigt att arbetet med förbättringen av systemet kan påbörjas 
under 2020.  

En välfungerande administration är nödvändigt för att valet ska kunna genomföras på ett 
effektivt och säkert sätt. Valnämnden årsbudget är 1,6 miljoner, 200 tkr är alltså en 
förhållandevis stor kostnad för nämnden. Vi rödgrönrosa anser att det är rimligt att bifalla 
hemställan.  

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
2020-05-29 
 

(Miljöpartiet, Vänsterpartiet) 
  
Ärende 2.2.5 
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Yrkande angående – Hemställan från 
valnämnden att ianspråkta eget kapital 2020 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Bifalla hemställan.  
 

Yrkandet 
Valnämnden har skickat en hemställan till kommunstyrelsen om att få ianspråkta upp till 
200 tkr av det egna kapitalet. Nämnden skriver att anledningen till hemställan är att 
nämnden behöver förbättra det valadministrativa systemet inför valår 2022. Om 
hemställan blir bifallen, ligger Valnämnden fortfarande i den motiverade nivån för eget 
kapital enligt fullmäktiges riktlinjer efter regleringen i bokslutsberedningen för 2019. 
 
För att underlätta arbetet för valkansliet samt att nämnden fortsatt ligger i den motiverade 
nivån för eget kapital, kommer vi att bifalla hemställan från Valnämnden om att nyttja 
upp till 200 tkr av nämndens egna kapital för att utveckla det valadministrativa systemet 
Kaskelot.  

 

 Kommunstyrelsen 
 
 
                                          

  
  

Yrkande 
Särskilt yttrande  
Datum 2020-06-03 
 

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet,  
Kristdemokraterna 
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Hemställan från valnämnden att ianspråkta 
eget kapital 2020  
 

Stadsledningskontoret överlämnar utan eget ställningstagande valnämndens hemställan 
om ianspråktagande av eget kapital 2020 för beslut i kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Valnämnden har vid sitt sammanträde 2020-04-17 § 03, dnr 003/20, beslutat att 
hemställa till kommunstyrelsen om att få ianspråkta upp till 200 tkr av nämndens egna 
kapital under 2020. Anledningen är att nämnden behöver förbättra och komplettera det 
valadministrativa systemet Kaskelot inför valåret 2022. Kostnaden för detta uppskattas av 
systemleverantören till cirka 200 tkr.  

Kommunfullmäktiges regelverk kring nämndernas eget kapital återfinns i det styrande 
dokumentet ”Regler för ekonomisk planering budget och uppföljning”. Enligt §17 
framgår att ett ianspråktagande av eget kapital som överstiger 0,5 procent av nämndens 
kommunbidrag ska prövas av kommunstyrelsen. Valnämnden har ett kommunbidrag på 
1 600 tkr vilket innebär att nämnden kan nyttja i storleksordningen cirka 8 tkr av eget 
kapital utan prövning från kommunstyrelsen. Ett nyttjande utöver detta får endast ske 
efter särskild prövning från kommunstyrelsen. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Nyttjande av eget kapital innebär att nämnden budgeterar för ett negativt redovisat 
resultat för 2020. Ett lägre resultat för nämnden än noll påverkar stadens samlade resultat 
och har även påverkan på om staden uppnår god ekonomisk hushållning samt resultat 
enligt balanskrav. Totalt har nämnderna rätt att nyttja eget kapital om 350 mnkr 2020. 
Nämndernas prognos per mars visar på ett nyttjande om 20 mnkr vilket innebär att det 
återstår 330 mnkr. 

Bedömning ur ekologisk och social dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa 
dimensioner. 

Bilaga 
Valnämndens protokollsutdrag 2020-04-17 § 03, samt tjänsteutlåtande framställan eget 
kapital.  

  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-05-05 
Diarienummer 0823/20 
 

Handläggare  
Ulrika Hylander 
Telefon: 031-368 00 42 
E-post: ulrika.hylander@stadshuset.goteborg.se  
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Ärendet  
Valnämnden har vid sitt sammanträde 2020-04-17 § 03, dnr 003/20, beslutat att hemställa 
till kommunstyrelsen om att få ianspråkta upp till 200 tkr av nämndens egna kapital under 
2020. Enligt det styrande dokumentet regler för ekonomisk planering, budget och 
uppföljning skall ett ianspråktagande av positivt eget kapital som överstiger 0,5 procent 
av nämndens kommunbidrag, eller i de fall detta ej är tillämpligt omsättning, prövas av 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Valnämndens valadministrativa system Kaskelot behöver förbättras och kompletteras 
inför valåret 2020 för att bli mer lättarbetat för valkansliet och valarbetarkåren. 
Kostnaderna för färdigställandet av önskade förbättringar och kompletteringar beräknas 
av systemleverantören till cirka 200 tkr. Kostnaderna bedöms av nämnden inte rymmas i 
innevarande års budget om 1 600 tkr, varför valnämnden hos kommunstyrelsen 
hemställer om att få ianspråkta 200 tkr av nämndens egna kapital.  

Kommunfullmäktiges regelverk kring nämndernas eget kapital återfinns i det styrande 
dokumentet ”Regler för ekonomisk planering budget och uppföljning”. Enligt §17 
framgår att ett ianspråktagande av eget kapital som överstiger 0,5 procent av nämndens 
kommunbidrag ska prövas av kommunstyrelsen. Valnämnden har ett kommunbidrag på 
1 600 tkr vilket innebär att nämnden kan nyttja i storleksordningen cirka 8 tkr av eget 
kapital utan prövning från kommunstyrelsen. Ett nyttjande utöver detta får endast ske 
efter särskild prövning från kommunstyrelsen. 

Stadsledningskontorets bedömning 
I kommunfullmäktiges regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning § 21 står 
att ” Nämnd som vill använda eget kapital som överstiger den generellt fastställda nivån 
och den utökade nivån för taxekollektivens verksamheter får endast göra det efter 
godkännande av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen godkänner endast sådan 
framställan efter att ha prövat om det finns synnerliga skäl för den samt om det samlade 
ekonomiska läget för kommunen som helhet tillåter att ett användande sker utan att 
riskera god ekonomisk hushållning”. För att värdera om nämndens begäran kan beviljas 
ska kommunstyrelsen därmed värdera dels om det finns synnerliga skäl för framställan, 
dels om det kan ske utan att äventyra god ekonomisk hushållning. När det gäller frågan 
om synnerliga skäl anför valnämnden att förbättringar av det valadministrativa systemet 
Kaskelot skulle underlätta och förenkla arbetet för valkansliet och valarbetarkåren. När 
det gäller att värdera om hemställan kan beviljas utifrån en samlad bedömning av det 
ekonomiska läget kan stadsledningskontoret konstatera att nämnderna i sina prognoser för 
2020 kommer nyttja 20 mnkr. Kommuncentralt finns 350 mnkr avsatt för nämndernas 
användning av eget kapital, vilket innebär att det återstår 330 mnkr. Utifrån det osäkra 
ekonomiska läget menar dock stadsledningskontoret att kommunstyrelsen bör vara 
restriktiv med att bevilja användning av eget kapital med hänvisning till god ekonomisk 
hushållning. 

 

Magnus Andersson  Eva Hessman 

Tf Ekonomidirektör  Stadsdirektör  
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  Utdrag  

     Protokoll 01/20 

 Presidiet    Sammanträdesdatum 2020-04-17 

 

 

 

§ 3  dnr 003/20 

Framställan om nyttjande av eget kapital 

Handling 

Valkansliets tjänsteutlåtande den 7 april 2020. 

Beslut 

Enligt valkansliets förslag: 

1. Valnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att under 2020 få ianspråkta eget 

kapital om 200 tkr för utveckling av valdatasystemet Kaskelot. 

 

2. Ärendet anmäls vid valnämndens nästa sammanträde 2020-09-18. 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 

__________    

 

 

Jonas Andrén 

 

2020-04-17 

 

Ordförande 

Tomas Nilsson 

Justerare 

Jesper Berglund
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Framställan om utnyttjande av eget kapital 

Förslag till beslut 

I valnämnden: 

Begäran till kommunstyrelsen att under 2020 få ianspråkta eget kapital om 200 tkr 

för utveckling av valdatasystemet Kaskelot. 

Sammanfattning 

Kansliet föreslår att valnämnden begär att få ianspråkta 200 tkr av det egna 

kapitalet för utveckling av valdatasystemet Kaskelot. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Kostnaden för de förändringar och tillägg i valdatasystemet Kaskelot har av 

leverantören uppskattats till 200 tkr. Dessa medel ryms inte i den ram om 1 600 

tkr som är budgeterat för valnämnden innevarande år. 

Bedömning ur, ekologisk dimension 

Förvaltningen inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa 

dimensioner. 

Bedömning ur social dimension 

Förvaltningen inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa 

dimensioner. 

Ärendet 

För att bli mer lättarbetat för kansliet och valarbetarkåren behöver valnämndens 

valadministrativa system Kaskelot förbättras och kompletteras inför valåret 2022 

Kostnaderna för färdigställandet av önskade kompletteringar beräknas till  

ca 200 tkr. Då dessa kostnader inte ryms inte inom nämndens ram innevarande år 

förslår valkansliet att en begäran om att få utnyttja eget kapital behöver ställas till 

kommunstyrelsen. 

Förvaltningens synpunkter 

Kaskelot är ett valadministrativt system att hantera bemanning, lokaler samt 

material och utrustning. Systemet krävs för planering och bemanning av bland 

annat vallokaler och förtidsröstning under de allmänna valen och under valet till 

Europaparlamentet  

  

Valkansliet 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-04-07 

Diarienummer 003/20 

 

Handläggare  

Bill Werngren 

Telefon:031-368 03 52 

E-post: bill.werngren@stadshuset.goteborg.se  
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Kaskelot består av två delar, dels ett internt verksamhetssystem där valet byggs 

upp och dels en extern webbplats. Den externa webbplatsen används av 

valarbetarkåren för att ha kontakt med sina kollegor i valdistriktet samt för att 

ladda ner utbildningsmaterial och annan information. Via webbplatsen anmäler 

också röstmottagarna sitt intresse för att tjänstgöra under valet.  

Kaskelot används för närvarande av 48 kommuner, bland annat 16 av landets 20 

största kommuner. Dessa kommuner ingår i en användarförening där utvecklingen 

av systemet diskuteras och prioriteras.  

De kommande förbättringar av Kaskelot som skall genomföras har till syfte att 

förenkla det praktiska arbetet för såväl valkanslier som valarbetarkåren. I den 

licensavgift som anslutna kommuner erlägger avsätts medel till en generell 

utveckling av systemet. Dessa medel täcker inte alltid de behov av förenklingar 

och förbättringar som större kommuner som Göteborg och Stockholm kräver 

Den aktuella kostnaden för valkansliernas föreslagna förändringar och tillägg i det 

befintliga systemet har av leverantören gör Göteborgs del uppskattats till 200 tkr. 

Dessa kostnader ryms inte i den ram om 1 600 tkr som valnämnden har 

innevarande år.  

För att en implementering av systemet skall kunna genomföras i tid innan valåret 

2022 är det angeläget att förbättringsarbetet påbörjas under det innevarande året. 

Valkansliet föreslår därför att valnämnden hos kommunstyrelsen begära att få 

ianspråkta det egna kapitalet med 200 tkr.  

 

 

Jonas Andrén  Bill Werngren 
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