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Malmö stad

Valnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2020-12-08 kl. 17:00-18:30

Plats

Digitalt via Teams

Beslutande ledamöter

Mats Svanberg (M) (2:e vice ordförande) ersätter
Eva Ann-Britt Sjöstedt (S) (Ordförande) som deltog på distans
Olle Schmidt (L) (Vice ordförande), deltog på distans
Ingemar Persson (S), deltog på distans
Patrick Angelin (SD), deltog på distans
Ahrne Christiansson (V), deltog på distans ersätter Alexandra Hellman (V)
Karl-Assar Bagewitz (M), deltog på distans ersätter Vakans(C)

Ej tjänstgörande ersättare

Maria Katarina Kristina Olsson (S), deltog på distans
Joseph Prai (S), deltog på distans
Bengt Åke Stefan Sandberg (MP), deltog på distans
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M), deltog på distans
Michael Hård af Segerstad (SD), deltog på distans

Övriga närvarande

Daniel Olsson (Valchef)
Lotta Liedberg (Nämndsekreterare)
Matilda Renkvist Quisbert (Valsamordnare)

Utses att justera

Eva Sjöstedt (S)

Justeringen
Protokollet omfattar

§§24-31

Underskrifter

Sekreterare

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

Lotta Liedberg
Ordförande

...........................................
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Mats Svanberg (M)
Justerande

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

Eva Sjöstedt (S)
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Översyn av valdistrikt inför valen 2022 och 2024
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God jul och gott nytt år
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§

24

Val av justerare

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

VN-2020-6
Beslut

1. Valnämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser.
Beslutsunderlag

















Intern kontroll - gemensamma granskningsområden för verksamhetsår 2021
VB: Beslut om utläggning av den preliminära röstlängden
Beslut om utläggning av den preliminära röstlängden
Beslut från KF 200924 Parkeringspolicy
Beslut från KF 200924 Valförslag och avsägelser tjs
Beslut från KF 200924 Valförslag och avsägelser
Beslut från KF 200924 Återrapportering budget, tjs
Beslut från KF 200924 Återrapportering budget 2018
Beslut från KF 200924 Återrapportering budget 2018 "Utredning bättre politisk
styrning av upphandlingsverksamheten”
Valmyndighetens nyhetsbrev till kommuner 2020:7V
Valmyndighetens nyhetsbrev till kommuner 2020:7V enkät
Valmyndighetens nyhetsbrev 2020:6V
Beslut från KF 201029 Delårsrapport
Delårsrapport
Beslut från KF 201029 Tidplan för budget och uppföljning
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Sammanträdestider 2021

VN-2020-119
Sammanfattning

Sammanträdestider för valnämndens arbetsutskott och valnämnden 2021.
Beslut

1. Valnämnden godkänner föreslagna sammanträdestider för 2021.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse VNAU 201201 Sammanträdestider 2021 rev
Förslag till beslut VNAU §21 Sammanträdestider 2021
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Uppföljning intern kontroll 2020

VN-2020-122
Sammanfattning

Det primära syftet med en intern kontroll är att säkerställa att de av kommunfullmäktige
fastställda målen uppfylls. I ärendet föreligger en rapport avseende uppföljning av intern
kontroll 2020; huruvida granskningar och direkta åtgärder har genomförts i enlighet med
antagen intern kontrollplan samt en redogörelse för resultatet av genomförda kontroller.
Beslut

1. Valnämnden godkänner uppföljningen av intern kontrollplan 2020.
Beslutet skickas till

Stadskontoret

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse VNAU 201201 Uppföljning intern kontroll 2020 (version 2)
Förslag till beslut VNAU §22 Uppföljning av internkontrollplan 2020
Uppföljning intern kontroll 2020 (Valnämnden) version 2
Självskattning - otillåten påverkan
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Utseende av dataskyddsombud

VN-2020-120
Sammanfattning

Sedan april 2018 är stadsjuristen Niina Stiber utsedd som dataskyddsombud på heltid för
kommunens nämnder och helägda bolag. Under perioden den 20 juli 2020 till den 13 augusti
2021 kommer Niina Stiber att vara föräldraledig. Med anledning av detta behöver
kommunens nämnder och helägda bolag tillfälligt utse ett nytt dataskyddsombud.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 10 augusti 2020 (STK-2020-1000) att utse
David Axelsson, som är konsult, till dataskyddsombud för kommunstyrelsens
verksamhetsområde från och med den 24 augusti 2020 tills dess att ordinarie
dataskyddsombud åter är i tjänst den 13 augusti 2021. Dessutom uppmanade
kommunstyrelsens arbetsutskott att samtliga nämnder och helägda kommunala bolag att göra
detsamma.
Beslut

1. Valnämnden utser David Axelsson till dataskyddsombud för valnämnden t.o.m. 13 augusti
2021.
2. Valnämnden ger David Axelsson i uppdraget att därefter meddela datainspektionen om
beslutet och dataskyddsombudets kontaktuppgifter.
Beslutet skickas till

Stadskontoret

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse VNAU 201201 Utseende av dataskyddsombud
Förslag till beslut VNAU §23 Utseende av dataskyddsombud

8

§

29

Översyn av valdistrikt inför valen 2022 och 2024

VN-2020-121
Sammanfattning

Valkansliet redogjorde för arbetet med översyn av valdistrikt inför valen 2022 och 2024.
Beslutsunderlag



Presentation valdistriktsutredning valnämnden december
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Översyn av arvodering för vaktmästare inför val 2022

VN-2020-115
Sammanfattning

Nämnden diskuterade de tre olika alternativen för arvodering av vaktmästararvode som
valkansliet har tagit fram.
Beslutsunderlag



Översyn arvodering av vaktmästare inför val 2022
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God jul och gott nytt år

Sammanfattning

Ordförande önskar nämnden god jul och gott nytt år!
Eva Sjöstedt (S) tackar Mats Svanberg (M) för att Mats har tagit uppdraget som ordförande
under rådande pandemi.
Eva Sjöstedt (S) önskar nämnden god jul och gott nytt år!

