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§

1

Anmälan av inkomna skrivelser 2021

VN-2020-127
Sammanfattning

Anmälan av inkomna skrivelser till valnämndens sammanträde den 26 januari 2021.
Beslut

Valnämnden beslutar
1. Valnämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser.
Beslutsunderlag






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

Paragrafen är justerad
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§

2

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.
Beslut

Valnämnden beslutar
1. Valnämnden godkänner nämndsbudget 2021.
Beslutsunderlag





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

Paragrafen är justerad
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§

3

Information Översyn av arvodering för vaktmästare inför val
2022

Sammanfattning

Valchef Daniel Olsson och valsamordnare Matilda Renkvist Quisbert informerar om det
fortsatta arbetet med översyn av arvodering för vaktmästare inför val 2022.
Paragrafen är justerad
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§

4

Information Översyn av valdistrikt inför valen 2022 och 2024

Sammanfattning

Valchef Daniel Olsson och valsamordnare Matilda Renkvist Quisbert informerar om det
fortsatta arbetet med översyn av valdistrikt inför valen 2022 och 2024.
Paragrafen är justerad

