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Malmö stad

Valnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2020-09-15 kl. 17:00-19:00

Plats

Stadshuset, Triangeln

Beslutande ledamöter

Eva Ann-Britt Sjöstedt (S) (Ordförande) (deltog på distans)
Olle Schmidt (L) (Vice ordförande) (deltog på distans)
Mats Svanberg (M) (2:e vice ordförande) (ersätter Eva Ann-Britt Sjöstedt (S)
som deltar på distas)
Ingemar Persson (S) (deltog på distans)
Patrick Angelin (SD)
Bengt Åke Stefan Sandberg (MP) ersätter Rasmus Carlsson (C)
Karl-Assar Bagewitz (M) ersätter Alexandra Hellman (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Maria Katarina Kristina Olsson (S) (deltog på distans)
Joseph Prai (S)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Michael Hård af Segerstad (SD)

Övriga närvarande

Daniel Olsson (Valchef)
Matilda Renkvist Quisbert (Valsamordnare)
Lotta Liedberg (Sekreterare)
Elvira Andersson (Stratg)

Utses att justera

Eva Ann-Britt Sjöstedt (S)

Justeringen
Protokollet omfattar

§§19-23

Underskrifter

Sekreterare

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

Lotta Liedberg
Ordförande

...........................................
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Mars Svanberg (M)
Justerande

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

Eva Ann-Britt Sjöstedt (S)

…………………………………
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ÄRENDELISTA
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Val av justerare
Anmälan av inkomna skrivelser 2020
Delårsrapport 2020
Svar på nämndinitiativ angående inrättande av frizon av politisk propaganda
utanför vallokaler från Patrick Angelin (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD)
Information från kansliet
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Val av justerare

Eva Sjöstedt (S) valdes till sekreterare.
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Anmälan av inkomna skrivelser 2020

VN-2020-6
Beslut

Valnämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser.
Beslutsunderlag


























Beslut från KF 200903 §179 Sammanträde på distans – förlängning av medgivande
Beslut från kommunstyrelsen 2020-08-19, § 283 Återrapportering - handlingsplaner
ekonomisk brottslighet mot välfärden med Reservation (M+C) och Muntlig
reservation (SD) Särskilt yttrande (M+C) och (SD
Beslut från kommunstyrelsens allmänna utskott 2020-08-10, § 450 Utseende av
dataskyddsombud
Ny manual inför arbetet med valgeografin
Beslut från KF 200703 §166 Ekonomisk prognos Malmö stad 2020 Skriftlig
Reservation från (SD) och (M+C) och Särskilt Yttrande från (MP) och (V)
Beslut från kommunstyreslsen 2020-06-17, § 243 Åtgärder med anledning av
Covid-19 Reservation (SD) och (V)
Beslutade sammanträdestider för 2021 KSB, KS och KF
Beslut från KF 200520 §123 reviderad tidplan för budget och uppföljning 2020
Beslut från KF 200520 §125 Handlingsplan för kulturstrategin 2019-2020, reviderad
Beslut från kommunstyrelsen 200603 §217 Revidering av handlingsplan för den
nationella minoriteten med Reservation (SD) och (V)
Beslut från kommunstyrelsen §214 200603 Revidering av Program för den
nationella minoriteten sverigefinnar
Beslut från kommunstyrelsens §215 200603 Revidering av Program för den
nationella minoriteten tornedalingar
Beslut från kommunstyrelsens §216 200603 Revidering av Program för den
nationella minoriteten judar
Beslut från KF 200602 § 16 Reglemente för Valnämnden Reviderat
Reglemente för Valnämnden Reviderat
Inbjudan Nationell valkonferens 2020
Valmyndighetens nyhetsbrev 2020 4V
Valmyndighetens nyhetsbrev 2020 5:V
Beslut från AGU 200520 § 21 Lönekartläggning 2019
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott §421 Förslag till mötes- och resepolicy
med tillhörande riktlinjer, förslag till klimatväxlingsmodell och förslag avseende
förmånscykel
Beslut från Arvodeskommitténs 2020-05-06, §4
Beslut från KF 200429 §98 Årsredovisning 2019 Malmö stad Yttrande från (V),
(MP) och (M)
Beslut från KF 2020-04-29 Uppföljning av internkontroll 2019
Beslut från kommunstyrelsen 2020-04-15, §134 Personalredovisning, med
Reservation (V) och Särskilt yttrande M+C), (SD) och (MP)
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Delårsrapport 2020

VN-2020-116
Sammanfattning

Delårsrapport är årets andra uppföljningsrapport och syftar till att ge kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige en bild av utvecklingen av verksamhet och ekonomi i Malmö stad och
prognostiserat ekonomiskt utfall för året. Rapporten innehåller valnämndens delårsbokslut
per utgången av augusti månad.
Det finns inga planerade val eller omröstningar i kommunen under 2020. Valnämndens
förvaltningsorganisation arbetar löpande med administration av valnämndsärenden,
valrelaterade utredningar samt utvecklings- och säkerhetsfrågor.
En pågående valgeografisk utredning bedöms kunna genomföras med befintlig kompetens
inom Malmö stad vilket i april innebar en minskad prognostiserad kostnad på ca 200 tkr.
Dessutom har nationella nätverksträffar och konferenser ställts in med anledning av covid-19.
Valnämnden fick efter ekonomisk prognos i april en tillfälligt minskad budgetram med 200
tkr för år 2020. Budget har därför justerats ned med 200 tkr i både kommunbidrag och
kostnad, total budgetavvikelse blir därmed 25 tkr för år 2020.
Beslut

Valnämnden beslutar
1. Valnämnden styrker formuleringen Sannolikheten för ett eventuellt extraval 2020 bedöms för
tillfället som väldigt låg men kan inte heller uteslutas varpå en mindre form av beredskap bör upprätthållas
även under 2020 från Delårsrapport 2020 och ersätter den med en formulering med
innebörden att valnämnden ska ha beredskap för extraval.
2. Valnämnden godkänner Delårsrapport 2020 efter ovanstående ändring.
3. Valnämnden justerar beslutet omedelbart.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse VNAU 200908 Delårsrapport 2020, justerad version 2
Delårsrapport 2020 Valnämnden (2)
Förslag till beslut VNAU 20200908 §17 Delårsrapport 2020
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Svar på nämndinitiativ angående inrättande av frizon av politisk
propaganda utanför vallokaler från Patrick Angelin (SD) och
Michael Hård af Segerstad (SD)

VN-2020-114
Sammanfattning

Sverigedemokraterna lämnade in ett nämndinitiativ till valnämnden den 17 september 2019.
Valnämnden gav valkansliet i uppdrag att besvara nämndinitiativet. Sverigedemokraterna vill:
”Att valnämnden utreder inrättandet av en frizon av politisk propaganda, som innefattar både
propagandamaterial och personer från olika partier, som skall täcka ett område utanför
vallokalen.”
Valkansliet föreslår att nämnden inväntar utredningen Stärkt skydd mot manipulationer av
valsystemet som bl.a. ska utreda om skyddet mot olika former av påverkan på väljarna vid
röstningen är tillräckligt. Den parlamentariska kommittén ska redovisa sitt uppdrag senast
den 15 oktober 2021.
Beslut

Valnämnden beslutar
1. Valnämnden inväntar utredningen Stärkt skydd mot manipulationer av valsystemet och behandlar
frågan om politisk propaganda i början av 2022.
Reservationer och särskilda yttranden

Patrick Angelin (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) lämnar ett särskilt yttrande.
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse VNAU 200908 Svar på nämndsinitiativ angående inrättande av
frizon för politisk propaganda
Nämndinitiativ angående inrättade av frizon av politisk propaganda Patrick Angelin
(SD) och Michael Hård af Segerstad (SD)
Förslag till beslut VNAU 200908 §18 Svar på nämndinitiativ angående inrättande av
frizon av politisk propaganda utanför vallokaler från Patrick Angelin (SD) och
Michael Hård af Segerstad (SD)
VN 190917 §42 Nämndinitiativ angående inrättande av frizon av politisk
propaganda utanför vallokaler

8

Särskilt yttrande
Valnämnden
Ärendenummer: VN-2020-114

Sverigedemokraterna ställer sig bakom beslutet att invänta utredningen Stärkt skydd mot
manipulationer av valsystemet då det finns förslag i utredningen som påminner om
Sverigedemokraternas nämndinitiativ.
Sverigedemokraterna kommer att kontakta kommittén som ansvarar för utredningen och presentera
nämndinitiativet för de representanter som är intresserade av initiativet.
Vår förhoppning är att detta kommer att skapa en frizon runt vallokaler och stärka den demokratiska
processen för samtliga av våra medborgare.

För Sverigedemokraterna Malmö

Patrick Angelin (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD)

2020-09-21

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Information från kansliet

VN-2020-118
Sammanfattning

Befolkningsprognos
Elvira Andersson från avdelningen Analys och hållbarhet presenterade den
befolkningsprognos som Malmö stad har tagit fram. Den kommer att ligga till grund för
valnämndens arbete med att planera för nya valdistrikt.
Valdistrikt
Valkansliet redogjorde för hur arbetet med nya valdistrikt kommer att fortgå. Beslut i
valnämnden bör tas under våren.
Vaktmästararvode
På uppdrag av valnämnden har valkasilet utrett arvodena för vaktmästarna som arbetar under
valhelgen. Valkansliet föreslår att arvodet inte ska vara kopplat till vaktmästarens lön. Tre
olika beräkningsmodeller med fast och/eller rörligt arvode presenterades. Vid valnämnden i
december diskutera de olika beräkningsmodellerna.
Beslutsunderlag





Befolkningsprognos
Manual för valkretsar och valdistrikt
Valdistrikt, antal röstmottagare Malmö

