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Malmö stad

Valnämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2019-04-29 17:00

Plats

Stadshuset, vån 7 - Sessionssalen

Ordförande

Eva Ann-Britt Sjöstedt (S)

Ledamöter

Olle Schmidt (L), Vice ordförande
Mats Svanberg (M), 2:e vice ordförande
Ingemar Persson (S)
Alexandra Hellman (V)
Rasmus Carlsson (C)
Patrick Angelin (SD)

Ersättare

Maria Katarina Kristina Olsson (S)
Joseph Prai (S)
Louise Arndt (MP)
Ahrne Christiansson (V)
Karl-Assar Bagewitz (M)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Michael Hård af Segerstad (SD)

Övriga deltagare

Daniel Olsson, Valchef
Aida Kiani, Nämndsekreterare

Eventuellt förhinder anmäls snarast till Aida Kiani
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1.

Val av justerare

2.

Anmälan av delegerade beslut till valnämnden april 2019

VN-2019-31
Sammanfattning

Enlig kommunallagen 6 kap. 37 § kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa
ärenden, så kallad delegering. Nämnden kan delegera till presidiet, ett utskott, en ledamot, en
ersättare eller tjänsteperson. De beslut som får delegeras finns med i nämndens
delegationsordning.
Förslag till beslut

1. Valnämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut.
Beslutsunderlag




3.

Protokollsutdrag VNAU 190423 Beslut om avtal avseende transport, lagring och
sortering EU-valet 2019
Protokollsutdrag VNAU 190423 Överenskommelse avseende mottagande av
valmaterial vid EU-valet 2019
Beslut om att ingå i avtal med Skånetrafiken avseende reklam och annonsering
Informationsärende - Årsrapport 2018

VN-2019-35
Förslag till beslut

1. Valnämnden lägger informationen med godkännande till handlingarna.
Beslutsunderlag


4.

Årsrapport 2018
Informationsärende - säkerhetsarbetet inför valet till Europaparlamentet
2019

VN-2019-32
Förslag till beslut

1. Valnämnden lägger informationen med godkännande till handlingar.
Beslutsunderlag


5.

Säkerhetsarbetet inför valet till Europaparlamentet 2019
Fullmakt för postförsändelser
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VN-2019-30
Sammanfattning

För att få kvittera ut värdeförsändelser som innehåller förtidsröster, krävs ett protokoll från
valnämnden där det framgår vem eller vilka namngivna personer som får kvittera dessa
försändelser. Den som kvitterar ska också kunna legitimera sig. Eftersom rätt person måste
kvittera, kommer dessa försändelser inte att levereras inom eventuella befintliga avtal om
utkörning av post.
Förslag till beslut

Valnämnden föreslås besluta
1.Valnämnden ger fullmakt åt Daniel Olsson och Aida Kiani att uppbära och kvittera till
valnämnden ställda post- och värdeförsändelser.

Beslutsunderlag



6.

Tjänsteskrivelse VNAU 190423 Fullmakt för postförsändelser
Förslag till beslut §15 VNAU 190423
Nämndinitiativ avseende medborgerlig representation bland röstmottagare

VN-2019-33
Sammanfattning

Med anledning av inkommit nämndinitiativ från Rasmus Carlsson (C) beslutade valnämnden
2019-03-26 att valkansliet ges till uppdrag att ta fram förslag till besvarande av
nämndinitiativet. 2019-03-28 meddelar Malmöcentern att de önskar dra tillbaka förslaget.
Med detta som bakgrund föreslås valnämnden ta ställning till hur valkansliet ska hantera
ärendet.
Förslag till beslut

Valnämnden föreslås besluta
1.Valnämnden beslutar att återkalla uppdraget till Valkansliet med anledning av återtagande
av nämndinitiativet.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse VN AU 190423 Nämndinitiativ avseende medborgerlig
representation bland röstmottagare
Förslag till beslut §16 VNAU 190423
Protokollsutdrag VN 2019-03-26
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7.

Tjänstgöring på valdagen den 26 maj för valnämndens ledamöter och
ersättare

VN-2019-34
Sammanfattning

Under tidigare genomföra val i Malmö har valnämnden i olika grad tjänstgjort under
valdagen. Det ligger i valnämndens intresse att observera valprocessens olika moment under
valdagen i de olika vallokalerna för en ökad förståelse, men också för att detta uppskattas av
röstmottagare som därvid ges möjlighet att direkt framföra synpunkter och svara på
eventuella frågor från valnämnden. I ärendet föreligger förslag till tjänstgöringsschema på
valdagen den 26 maj 2019 för valnämndens ledamöter och ersättare.
Förslag till beslut

Valnämnden föreslås besluta
1.Valnämnden beslutar att nämndens ledamöter och ersättare på valdagen den 26 maj 2019
ska tjänstgöra i enlighet med förslaget schema.

Beslutsunderlag









8.

Tjänsteskrivelse VNAU 190423 Tjänstgöring på valdagen den 26 maj för
valnämndens ledamöter och ersättare
Tjänstgöring på valdagen 26 maj - Grupp 1
Tjänstgöring på valdagen 26 maj - Grupp 2
Tjänstgöring på valdagen 26 maj - Grupp 3
Tjänstgöring på valdagen 26 maj - Grupp 4
Tjänstgöring på valdagen 26 maj - Grupp 5
Tjänstgöring på valdagen 26 maj - Grupp 6
Förslag till beslut VNAU §17 190423
Tilläggsärende - Studieresa till Berlin 12/6-13/6 2019

VN-2019-29
Sammanfattning

För att valnämnden ska kunna fördjupa sin kunskap och driva en utveckling kring sina
ansvarsområden är det viktigt att ta lärdom av hur valprocesser och administrativa valfrågor
hanteras i vår omvärld. Vi kan se en uppåtvändande trend i Tyskland beträffande
valdeltagande, och en rad likheter med Berlin kring de utmaningar som staden ställs inför i
samband med val.

5

Förslag till beslut

Valnämnden föreslås besluta
1. Valnämnden godkänner planerad studieresa till Berlin 12-13 juni 2019.
2. Valnämndens ordinarie ledamöter, ersättare och valkansliets personal ges möjlighet att
delta i planerad studieresa till Berlin.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse VN 190429 Studieresa till Berlin
Preliminary program - Election Committee Malmö 12-13 June 2019
Budget Studieresa till Berlin valnämnden

