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Malmö stad

Valnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-12-10 kl. 17:00-17:50

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)
Patrick Angelin (SD)
Ahrne Christiansson (V) ersätter Alexandra Hellman (V)
Karl-Assar Bagewitz (M) ersätter Rasmus Carlsson (C)

Ej tjänstgörande ersättare

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

Övriga närvarande

Daniel Olsson (Valchef)
Aida Kiani (Nämndsekreterare)
Jenny Nelson (Ekonom)

Utses att justera

Mats Svanberg

Justeringen
Protokollet omfattar
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Underskrifter

Sekreterare
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Eva Sjöstedt
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Mats Svanberg
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§

46

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.
Beslut

1. Valnämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut.
Beslutsunderlag




Yttrande Styrdokument angående krisberedskap enligt överenskommelse om
kommunernas krisberedskap 2019-2022, STK-2019-6
Yttrande Förslag till organisation och styrning av Malmö stads lokalförsörjning
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§

47

Anmälan av inkomna skrivelser 2019

VN-2019-58
Beslut

1. Valnämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser.
Beslutsunderlag




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

48

Sammanträdestider 2020

VN-2019-49
Sammanfattning

Valnämnden föreslås besluta om sammanträdestider för 2020 i enlighet med upprättat förslag
i ärendet.
Beslutsgång

Ordförande Eva Sjöstedt (S) yrkar att ytterligare ett sammanträde planeras in den 30 januari
2020 och finner valnämnden besluta i enlighet med yrkandet.

Beslut

Valnämnden beslutar
1. Valnämnden godkänner sammanträdestider för 2020 i enlighet med upprättat förslag i
ärendet, med kompletteringen att ytterligare ett sammanträde planeras in den 30
januari 2020.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse VNAU 191202 Sammanträdestider 2020
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§

49

Uppföljning av interkontrollplan 2019

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.
Beslutsgång

Ordförande Eva Sjöstedt (S) yrkar att beslutssatsen ändras från "valnämnden godkänner
rapporten" till "valnämnden godkänner rapport om internkontrollplan 2019".
Ordförande finner valnämnden besluta i enlighet med yrkandet.
Beslut

Valnämnden beslutar
1. Valnämnden godkänner rapport om internkontrollplan 2019.
Beslutsunderlag





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

50

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.
Beslut

Valnämnden beslutar
1. Valnämnden beslutar om att begära en tilläggsbudget från kommunfullmäktige om
1 500 000 kronor för år 2020.
2. Valnämnden justerar beslutet omedelbart.
Beslutsgång

Eva Ann-Britt Sjöstedt (S) yrkar att ärendet ska omedelbart justeras.
Samtliga ledamöter instämmer.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelse
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse AU 191202 Begäran om tilläggsbudget

Paragrafen är justerad
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§

51

Information - Revisionen

Daniel Olsson, valchef, informerar om revisionens granskningsområden för 2019. Revisionen
har fokuserat på:
1) Intern kontroll (januari-augusti). Revisonen gör bedömningen att valnämnden uppfyller
kriterierna.
2) Verksamheten (januari-augusti). Valnämnden har inga särskilda nämndmål som är direkt
kopplade till kommunfullmäktiges mål, däremot finns flera av punkterna integrerade i
valnämndens riktlinjer och framtagna handledningar.
3) Ekonomi (januari-augusti). Revisonen bedömer valnämndens ekonomi som
tillfredställande med ett prognostiserat överskott på 2,6 miljoner kronor.

Beslut

1. Valnämnden godkänner informationen.
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§

52

Information - Valadministrativt system

Daniel Olsson, valchef, informerar om arbetet med det valadministrativa systemet.
Beslut

1. Valnämnden godkänner informationen.
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§

53

Information om riksrevisionen

Sammanfattning

Daniel Olsson, valchef, informerar om riksrevisionens rapport och ger en sammanfattning
av deras rekommendationer kring det svenska valsystemet.
Beslut

1. Valnämnden godkänner informationen.

