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Malmö stad

Valnämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2021-03-30 kl. 17:00

Plats

Digitalt via Teams/Triangeln 1

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)
Ewa Wressmark (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
Matilda Renkvist Quisbert, Valsamordnare

Eventuellt förhinder anmäls snarast till Daniel Olsson
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1.

Val av justerare

2.

Utseende av dataskyddsombud

VN-2021-6
Sammanfattning

Sedan april 2018 är stadsjuristen Niina Stiber utsedd som dataskyddsombud på heltid för
kommunens nämnder och helägda bolag. Niina Stiber är för närvarande föräldraledig till och
med den 13 augusti 2021. Den 10 augusti 2020 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att
tillfälligt utse konsult David Axelsson som dataskyddsombud fram tills dess att ordinarie
dataskyddsombud återgår i tjänst den 13 augusti 2021. David Axelsson har meddelat att han
kommer att gå på föräldraledighet från och med den 1 mars 2021. Mot denna bakgrund
behöver kommunens nämnder och helägda bolag tillfälligt utse ett nytt dataskyddsombud.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 januari 2021 (STK-2021-41) att utse
konsult Martin Axelsson som dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområde
med ikraftträdande från och med den 1 mars 2021 tills dess att ordinarie dataskyddsombud
åter är i tjänst den 13 augusti 2021. Dessutom anmodade kommunstyrelsens arbetsutskott
kommunens övriga nämnder och helägda bolag att utse Martin Axelsson som
dataskyddsombud inom sina respektive verksamhetsområden under samma period samt att
uppdra åt honom att därefter meddela Datainspektionen om beslutet och
dataskyddsombudets kontaktuppgifter.
Förslag till beslut

Valnämndens arbetsutskott föreslår valnämnden besluta
1. Valnämnden utser Martin Axelsson till dataskyddsombud för valnämnden t.o.m. 13
augusti 2021.
2. Valnämnden ger Martin Axelsson i uppdraget att därefter meddela Datainspektionen
om beslutet och dataskyddsombudets kontaktuppgifter.
Beslutsunderlag



3.

Förslag till beslut VNAU 210323 §8
Tjänsteskrivelse VNAU 210323 Utseende av dataskyddsombud
Översyn av arvodering för vaktmästare inför val 2022

VN-2020-115
Sammanfattning

Inför valet 2022 har valnämnden gjort en översyn av arvodering för de som tjänstgör som
vaktmästare på valdagen. I samband med tidigare val har behovet av ett tydligare, mer rättvist,
administrativt enklare och mer förutsägbart arvoderingssystem identifierats. Resultatet av
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översynen är ett förslag på ett arvoderingssystem med en fast summa baserat på det antal
distrikt som tjänstgörande vaktmästare ansvarar för.
Förslag till beslut

Valnämndens arbetsutskott föreslår valnämnden besluta
1. Valnämnden beslutar att vaktmästare arvoderas med 5 000 kronor för ett valdistrikt, 6
000 kronor för två valdistrikt och 7 000 kronor för tre valdistrikt.
Beslutsunderlag
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Förslag till beslut VNAU 210323 §9
Tjänsteskrivelse VNAU 210323 Översyn av arvodering för vaktmästare inför val
2022
Demokratidagarna 2021

VN-2021-7
Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Regioner bjuder in till Demokratidagarna 2021, en mötesplats för
alla med intresse och ansvar för lokala och regionala demokratifrågor och medborgardialog.
Demokratidagarna genomförs digitalt över två halvdagar 14–15 april.
Förslag till beslut

Valnämndens arbetsutskott föreslår valnämnden besluta
1. Två ledamöter från majoriteten, en ledamot från oppositionen samt personal från
valkansliet ska erbjudas delta vid Demokratidagarna 2021.
Beslutsunderlag
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Förslag till beslut VNAU 210323 §12
Tjänsteskrivelse VN 210330 Demokratidagarna 2021
Demokratidagarna 2021
Information Översyn av valdistrikt inför valen 2022 och 2024

