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Malmö stad

Valnämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2019-12-10 kl. 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 december 2019

VN-2019-63
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.
3.

Anmälan av inkomna skrivelser 2019

VN-2019-58
Beslutsunderlag



4.

Årsrapport 2018 - Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i
Malmö stad
Årsrapport 2018 - Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter i Malmö stad
Sammanträdestider 2020

VN-2019-49
Sammanfattning

Valnämnden föreslås besluta om sammanträdestider för 2020 i enlighet med upprättat förslag
i ärendet.
Förslag till beslut

Valnämnden föreslås besluta
1. Valnämnden godkänner sammanträdestider för 2020 i enlighet med upprättat förslag i
ärendet.
Beslutsunderlag


5.

Tjänsteskrivelse VNAU 191202 Sammanträdestider 2020
Uppföljning av interkontrollplan 2019
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VN-2019-50
Sammanfattning

Det primära syftet med en internkontroll är att säkerställa att de av kommunfullmäktige
fastställda målen uppfylls. I ärendet föreligger en rapport avseende uppföljning av
internkontroll 2019; huruvida granskningar och eventuella åtgärder har genomförts i enlighet
med antagen internkontrollplan samt en redogörelse för resultatet av genomförda kontroller.
Förslag till beslut

Valnämnden föreslås besluta
1. Valnämnden godkänner rapporten
Beslutsunderlag




6.

Tjänsteskrivelse VNAU 191202 Uppföljning av internkontroll 2019
Gemensamma kriterier - bilaga rev 2017-11-09
Uppföljning intern kontroll 2019
Begäran om tilläggsbudget

VN-2019-64
Sammanfattning

År 2020 går den nya permanenta valorganisationen för första gången in i ett mellanvalsår. I
samband med detta har en grundläggande beräkning gjorts på valnämndens faktiska
kostnader under ett mellanvalsår. Den totala kostnaden för valnämnden år 2020 beräknas till
2 996 000 kronor. I Malmö stads budget har valnämnden beviljats ett kommunbidrag på
totalt 1 496 000 kronor; beräknat på den tidigare valorganisationens kostnader. För att
undvika ett underskott 2020 begär valnämnden därför en tilläggsbudget av
kommunfullmäktige på 1 500 000 kronor år 2020.
Förslag till beslut

Valnämnden föreslås besluta
1. Valnämnden beslutar om att begära en tilläggsbudget från kommunfullmäktige om
1 500 000 kronor för år 2020.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse AU 191202 Begäran om tilläggsbudget

7.

Information - Revisionen

8.

Information - Valadministrativt system
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