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Malmö stad

Valnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-09-17 kl. 17:00-18:30

Plats

Stadshuset, vån 7 - Sessionssalen

Beslutande ledamöter

Eva Ann-Britt Sjöstedt (S) (Ordförande)
Olle Schmidt (L) (Vice ordförande)
Mats Svanberg (M) (2:e vice ordförande)
Ingemar Persson (S)
Rasmus Carlsson (C)
Patrick Angelin (SD)
Ahrne Christiansson (V) ersätter Alexandra Hellman (V)

Ej tjänstgörande ersättare

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

Övriga närvarande

Daniel Olsson (Valchef)
Aida Kiani (Nämndsekreterare)
Matilda Renkvist Quisbert (Assistent)

Utses att justera

Mats Svanberg

Justeringen

2019-10-01

Protokollet omfattar

§§38-44

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Aida Kiani
Ordförande

...........................................
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Eva Sjöstedt
Justerande

...........................................

Mats Svanberg
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§

38

Anmälan av delegerade beslut till valnämnden september 2019

VN-2019-42
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.
Beslut

1. Valnämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut.
Beslutsunderlag





Protokollsutdrag VNAU 190910 Kostnad för utfärdad parkeringsanmärkning
Protokollsutdrag VNAU 190910 Deltagande i valnätverksträff i Umeå, 10-11
oktober 2019
Protokollsutdrag VNAU 190910 Deltagande i kurs om ärendeberedning och
mötesteknik inom nämndadministrationen

Paragrafen är justerad
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§

39

Information - Utvärdering EU-val 2019

VN-2019-45
Sammanfattning

Daniel Olsson, valchef, informerar om arbetet kring arbetet med utvärdering EU-valet 2019.
Matilda Renkvist Quisbert, valassistent, och Aida Kiani, valsamordnare, presenterar resultatet
från enkätsvaren.
Beslut

1. Valnämnden godkänner redovisningen och lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag







Rapport EU-valet i Malmö 2019
Sammanställning av enkätsvar - ordförande och vice ordförande
Sammanställning av enkätsvar - teamledare
Sammanställning av enkätsvar - vaktmästare
Sammanställning av enkätsvar - valnämnden

Paragrafen är justerad
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§

40

Delårsrapport 2019

VN-2019-39
Sammanfattning

I Delårsrapport 2019 beskrivs kortfattat det arbete som valnämnden har genomfört under
perioden 2019-01-01 t.o.m. 2019-08-31 samt uppföljning av den ekonomiska utvecklingen.
Arbetet har främst avsett planering, genomförande och uppföljning av val till
Europaparlamentet i maj 2019. Utöver detta har valnämnden även möjliggjort för deltagande
i omval till Faluns kommunfullmäktige i mars samt genomfört ett studiebesök till Berlin i
juni. Valnämndens utfall under perioden januari-augusti 2019 visar en positiv avvikelse mellan
nettokostnad och budget med 3 070 tkr. Ny prognos för helår 2019 är ett överskott på 2 600
tkr.
Beslut

Valnämnden beslutar
1. Valnämnden godkänner Delårsrapport 2019.
2. Valnämnden justerar beslutet omedelbart.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse VN AU190910 Delårsrapport 2019
Delårsrapport 2019

Paragrafen är justerad
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§

41

Tillägg till överenskommelse mellan stadskontoret och valnämnden om
bemanning av valkansliet

VN-2019-41
Sammanfattning

Med hänsyn till de arbetsuppgifter som kvarstår för valkansliet med koppling till EU-valet
2019 föreslås valnämnden höja valkansliets bemanning under perioden 1 augusti- 31
december 2019. Föreslagen höjning innebär en kostnad för valnämnden på 266 000 kr.
gentemot stadskontoret.
Beslut

Valnämnden beslutar
1. Valnämnden beslutar om höjning av valkansliets bemanning under perioden 1 augusti- 31
december 2019 till en nivå då valchef tjänstgör med 50 %, valsamordnare tjänstgör med 50 %
samt att valassistent tjänstgör med 100 % t.o.m. 20 september.
2. Valnämnden ersätter stadskontoret med totalt 266 000 kr. för ökad bemanning av
valkansliet under 2019.
Beslutsgång

Mats Svanberg (M) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse VN AU 190910 Tillägg till överenskommelse mellan stadskontoret
och valnämnden om bemanning av valkansliet
Förslag till beslut VNAU 190910 §22

Paragrafen är justerad
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§

42

Nämndinitiativ angående inrättande av frizon av politisk propaganda
utanför vallokaler

VN-2019-43
Beslut

Valnämnden beslutar
1. Valnämnden uppdrar åt valkansliet att ta fram förslag till besvarande av nämndinitiativet.
Beslutsunderlag




Nämndinitiativ angående inrättande av frizon av politisk propaganda utanför
vallokaler
Förslag till beslut VNAU 190910 §24

Paragrafen är justerad
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§

43

Information - Valadministrativt system, Kaskelot

Sammanfattning

Daniel Olsson, valchef, informerar om det avtal som gäller mellan valnämnden och
leverantören för det valadministrativa systemet Kaskelot.
Paragrafen är justerad
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§

44

Informationsärende - Revidering av Miljöbilsstrategi för Malmö stad 20172020

VN-2019-44
Beslut

1. Valnämnden godkänner redovisningen och lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
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Paragrafen är justerad

