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Malmö stad

Valnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2020-05-19 kl. 17:00-18:00

Plats

Triangeln

Beslutande ledamöter

Mats Svanberg (M) (2:e vice ordförande) ersätter Eva Ann-Britt Sjöstedt (S)
(Ordförande) som deltar på distans
Olle Schmidt (L) (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

Joseph Prai (S)
Bengt Åke Stefan Sandberg (MP)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Michael Hård af Segerstad (SD)

Övriga närvarande

Daniel Olsson (Valchef)
Lotta Liedberg (Nämndsekreterare)

Utses att justera

Ahrne Christiansson (V)

Justeringen
Protokollet omfattar

§§8-18

Underskrifter

Sekreterare

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

Lotta Liedberg
Ordförande

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

…………………………………

Mats Svanberg (M)
Justerande

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

Ahrne Christiansson (V)

…………………………………
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Anmälan av inkomna skrivelser 2020

VN-2020-6
Beslut

1. Valnämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser.
Beslutsunderlag


















Beslut från kommunstyrelsen 2020-01-15 §20 Revidering av prislista för leverans
och förvaring av moderna kommunala arkivhandlingar id Malmö stadsarkiv
Beslut från kommunfullmäktige 2020-02-06 §12 Styrdokument krisberedskap enligt
överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022
Beslut från kommunfullmäktige 2020-02-06 §13 Organisering World Pride
Beslut från kommunfullmäktige §16 Förslag till organisation och styrning av Malmö
stads lokalförsörjning
Beslut från kommunfullmäktige 2020-02-06 §17 Uppdrag budget 2018 - Ta fram
modeller för en samordnad medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar
Beslut från kommunfullmäktige 2020-02-06 §30 Valförslag och avsägelser
Beslut från kommunfullmäktige 2020-02-27 §43 Fördelning av medel år 2020 med
anledning av aviserade ökade generella statsbidrag
Beslut från kommunfullmäktige 2020-03-19 §67 Sammanträde på distans
Valmyndighetens nyhetsbrev 2020:2V.
Valmyndighetens nyhetsbrev 2020:3V
Beslut från kommunfullmäktige 200319 §69 med särskilt yttrande från (MP)
Beslut från Kommunfullmäktige 2020-04-15 §91 Tillfälligt undantag från taxa för
upplåtelse på offentlig plats
Beslut från kommunstyrelsen 2020-04-15 §113 med Särskilt yttrande (M)
Tillämpningsföreskrifter för digitala sammanträden
Komplettering till ärendet 2020-04-15 §113 med särskilt yttrande från (M)
Tillämpningsföreskrifter för digitala sammanträden
Beslut från arvodeskommittén 2020-04-22, STK-2020-690
Beslut från kommunstyrelsen 2020-04-15, §134 Personalredovisning, med
Reservation (V) och Särskilt yttrande M+C), (SD) och (MP)
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Informationsärende - Årsrapport 2019 valnämnden

VN-2020-113
Beslut

1. Valnämnden godkänner redovisningen och lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag



Årsrapport 2019 valnämnden
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Överenskommelse mellan stadskontoret och valnämnden om
bemanning av valkansliet 2020-2022

VN-2019-56
Sammanfattning

Genom en överenskommelse med stadskontoret (SLA – Service Level Agreement) garanteras
valnämndens personalkostnader till budgeterade 1 768 tkr. för mellanvalsår 2020 respektive
2 041 tkr. för mellanvalsår 2021 samt 3 773 tkr. för valåret 2022. I personalkostnaderna
inkluderas även kostnader för kontorslokaler.
Beslut

1. Valnämnden godkänner överenskommelsen mellan stadskontoret och valnämnden om
bemanning av valkansliet för perioden 2020–2022.
Beslutsunderlag





Beslut från VNAU 200512 §12
Tjänsteskrivelse VN 200519 Överenskommelse mellan stadskontoret och
valnämnden om bemanning av valkansliet 2020-2022
SLA 2020-2022 valnämnd -stadskontoret
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Budgetskrivelse 2021

VN-2020-7
Sammanfattning

Valnämnden planerar inte anordna val eller omröstning i kommunen under 2021.
Valnämndens förvaltningsorganisation kommer löpande att arbeta med utredningar,
säkerhetsfrågor, utvecklingsarbete och beredskap relaterat till kommande val. I samband med
att valorganisationen går in i skarpt förberedelseläge inför RKR-val 2022 utökas
bemanningen fr.o.m. 1 oktober 2021 med ytterligare en 100 % tjänst till totalt tre 100 %
tjänster.
Beslut

1. Valnämnden godkänner Budgetskrivelse 2021.
Beslutsunderlag





Beslut från VNAU 200512 §8
Tjänsteskrivelse VN 200519 Budgetskrivelse 2021
Budgetskrivelse 2021 (Valnämnden) (2)
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Ekonomisk prognos 2020

VN-2020-8
Sammanfattning

Ekonomisk prognos är årets första uppföljningsrapport och syftar till att ge kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige en bild av den ekonomiska utvecklingen i Malmö stad och
prognostiserat ekonomiskt utfall för året. Valnämnden prognostiserar en positiv avvikelse
mellan nettokostnad och budget med 225 tkr. Avvikelsen förklaras med att planerad
valgeografisk översyn kan genomföras utan extern konsulthjälp, men också av att nationella
nätverksträffar, konferenser och studiebesök ställts in/skjutits på framtiden med anledning av
Coronaviruspandemin.
Beslut

1. Valnämnden godkänner Ekonomisk prognos 2020.
Beslutsunderlag





Beslut från VNAU 200512 §9
Tjänsteskrivelse VNAU 200512 Ekonomisk prognos 2020
Ekonomisk prognos 2020 (Valnämnden)
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Lokalbehovsplan 2021-2035

VN-2020-102
Sammanfattning

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2020-02-06 har ansvaret för den kommuncentrala
strategiska lokalförsörjningen i staden flyttats från tekniska nämnden till kommunstyrelsen.
Den nya organiseringen innebär att en årligt reviderad lokalbehovsplan förväntas av samtliga
nämnder.
I ärendet föreligger förslag till valnämndens lokalbehovsplan 2021–2035. Planen som utgör
grunden för nämndens lokalförsörjningsarbete ska årligen uppdateras och beskriva nämndens
övergripande lokalbehov, idag och framåt. I planen beskrivs utnyttjandet av befintliga lokaler
och vilka pågående lokalprojekt nämnden har. Lokalbehovsplanen utgör ett underlag dels för
den egna verksamheten, dels för stadens samlade lokalförsörjningsarbete.
Beslut

1. Valnämnden godkänner Lokalbehovsplan 2021–2035.
Beslutsunderlag





Beslut från VNAU 200512 §11
Tjänsteskrivelse VN 200519 Lokalbehovsplan 2021-2035 ver 2
Lokalbehovsplan 2021-2035 (Valnämnden)
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Revidering av attestförteckning

VN-2020-94
Sammanfattning

I ärendet föreligger förslag till reviderad attestförteckning med anledning av beslut om
förändringar i gemensamt attestreglemente samt förändringar i bemanning på valkansliet.
Beslut

1. Valnämnden beslutar att redovisad attestförteckning ska börja gälla från och med
2020-05-1
2. Valnämnden justerar beslutet omedelbart.
Beslutsunderlag





Beslut från VNAU 200512 §10
Tjänsteskrivelse VN 200519 Revidering av attestförteckning
Reviderad attestförteckning valnämnden
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Remiss angående Utredning om visselblåsarfunktion i Malmö
stad, STK-2019-543

VN-2020-95
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 21 mars 2019 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda
möjligheterna för införandet av ett anonymt system för visselblåsare, utifrån bifall till en
motion av Helena Nanne (M). Stadskontoret har utrett möjligheten för införandet av ett
anonymt system för visselblåsare utifrån de faktorer som redovisades i ärendet till
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att förslaget ska sändas ut
för yttrande till stadens samtliga nämnder och bolag.
Beslut

1. Valnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag










Beslut från VNAU 200512 §13
Tjänsteskrivelse VN 200519 Remiss angående Utredning om visselblåsarfunktion i
Malmö stad, STK-2019-543
Yttrande över Utredning om visselblåsarfunktion i Malmö stad
Beslut KSAU 200302 §135
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200302 Utredning om visselblåsarfunktion
Utredning om visselblåsare 2020-02-17
Följebrev Utredning om visselblåsarfunktion i Malmö stad , STK-2019-543
Komplettering Utredning om visselblåsarfunktion i Malmö stad , STK-2019-543
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Remiss angående Återrapportering Budgetuppdrag 2019 Förslag strategi för klimatneutralt byggande 2030, STK-20191725

VN-2020-112
Sammanfattning

Inom ramen för Malmö stads Budget 2019 har stadsbyggnadsnämnden tillsammans med
tekniska nämnden, miljönämnden och servicenämnden, fått i uppdrag av kommunfullmäktige
att fördjupa sig i klimatneutralt byggande. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att
skicka stadsbyggnadsnämndens förslag till strategi för klimatneutralt byggande till Malmö
stads nämnder och helägda bolag med svar till stadsbyggnadsnämnden.
Beslut

1. Valnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag









Beslut från VNAU 200512 §14
Tjänsteskrivelse VN 200519 Remiss angående Återrapportering Budgetuppdrag
2019 - Förslag strategi för klimatneutralt byggande 2030
Yttrande över Återrapportering Budgetuppdrag 2019 - Förslag strategi för
klimatneutralt byggande 2030
§187 KS AU Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi för
klimatneutralt byggande 2030
Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi för klimatneutralt
byggande 2030
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden
Följebrev Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi för
klimatneutralt byggande 2030 , STK-2019-
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Information från kansliet

Sammanfattning

Lotta Liedberg presenterade sig. Lotta ska vikariera för Aida Kiani och valsamordnare och
nämndsekretrare t.o.m. april 2021.
Valkansliet informerade om kommande utredningar kring vaktmästararvode och valgeografi.
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Trevlig sommar

Sammanfattning

Ordförande önskar nämnden en trevlig sommar!

