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Malmö stad

Valnämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2021-01-26 kl. 17:00

Plats

Digitalt via Teams

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)
Vakans C (C)
Patrick Angelin (SD)

Ersättare

Maria Katarina Kristina Olsson (S)
Joseph Prai (S)
Bengt Åke Stefan Sandberg (MP)
Ahrne Christiansson (V)
Karl-Assar Bagewitz (M)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Michael Hård af Segerstad (SD)

Övriga deltagare

Daniel Olsson, Valchef
Johanna Härdig, Nämndsekreterare
Pernilla Mesch, Nämndsekreterare
Matilda Renkvist Quisbert, Valsamordnare
Jenny Nelson, Ekonom

Eventuellt förhinder anmäls snarast till Johanna Härdig
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1.

Val av justerare

2.

Anmälan av inkomna skrivelser 2021

VN-2020-127
Förslag till beslut

Valnämnden föreslås besluta
1. Valnämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser.
Beslutsunderlag





3.

Beslut från KF 201210 Malmö stads arbete mot rasism och homofobi
Beslut från KF 201222 Förslag för ny renhållningsordning 2021-2030
Beslut från KF 201125 Malmö stads Budget 2021 med plan för åren 2022-2023
Valmyndighetens nyhetsbrev 2020:8
Nämndsbudget 2021

VN-2020-128
Sammanfattning

Valnämnden fullgör, enligt sitt reglemente, de uppgifter som enligt gällande författningar
ankommer på en valnämnd vid genomförandet av val till riksdagen, regionfullmäktige,
kommunfullmäktige och Europaparlamentet samt vid genomförandet av folkomröstningar,
opinionsundersökningar eller liknande. Valnämnden ska vidare till kommunfullmäktige
upprätta förslag till budget samt fastställa den interna budgeten.
År 2021 är ett mellanvalsår vilket innebär att det inte förekommer några planerade val eller
omröstningar som valnämnden enligt sitt regemente är skyldig att genomföra. Nämndens
arbete under 2021 är därmed i huvudsak inriktat på att diskutera strategier och prioriteringar
inför valåret 2022, allmän kompetensutveckling, översyn av valdistrikten, beredskap för
extraval och hantering av val i en pandemikontext.
Den totala kostnaden för valnämnden 2021 beräknas uppgå till 3 019 000 kronor, vilket
innebär att valnämndens behov av kommunbidrag beräknas ligga i paritet med beviljat
kommunbidrag för mellanvalsåret 2020, med en sedvanlig uppräkning.
Den totala kostnaden 2021 är beräknad utifrån upprätthållandet av ett funktionellt valkansli,
valnämndens driftkostnader, utförandet av en valgeografisk översyn samt genomförandet av
två studiebesök.
Förslag till beslut

Valnämndens arbetsutskott föreslår valnämnden besluta
1. Valnämnden godkänner nämndsbudget 2021.
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Beslutsunderlag





Förslag till beslut VNAU 210119 §1 Nämndsbudget 2021
Tjänsteskrivelse VNAU 210119 Nämndsbudget 2021
Nämndsbudget 2021 (Valnämnden) reviderad

4.

Information Översyn av arvodering för vaktmästare inför val 2022

5.

Information Översyn av valdistrikt inför valen 2022 och 2024

