1

Malmö stad

Valnämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2022-06-21 kl. 17:00

Plats

Stadshuset, vån 7 - Sessionssalen

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
Pernilla Mesch, Sekreterare
Julia Campbell, Sekreterare

Eventuellt förhinder anmäls snarast till Pernilla Mesch
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1.

Val av justerare (förslag till justeringsdag 29/6)

2.

Anmälan av inkomna skrivelser 2022

VN-2022-4
Förslag till beslut

Valnämnden föreslås besluta
1. Valnämnden lägger informationen om inkomna skrivelser till handlingarna.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:15V (2/3)
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:15V (3/3)
KS beslut 220504, §205 (2/4)
KS beslut 220504, §205 (3/4)
KS beslut 220504, §205 (4/4)
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:16V (2/2)
KS beslut 220504, §181 (2/4)
KS beslut 220504, §181 (4/4)
KS beslut 220504, §181 (3/4)
Valmyndighetens nyhetsbrev 14:V (1/5)
Valmyndighetens nyhetsbrev 14:V (5/5)
Valmyndighetens nyhetsbrev 14:V (2/5)
Valmyndighetens nyhetsbrev 14:V (3/5)
Valmyndighetens nyhetsbrev 14:V (4/5)
KS beslut 220504, §183 (2/6)
KS beslut 220504, §183 (3/6)
KS beslut 220504, §183 (4/6)
KS beslut 220504, §183 (5/6)
KS beslut 220504, §183 (6/6)
KF beslut 220428, §102 (2/3)
KF beslut 220428, §102 (3/3)
KF beslut 220428, §103 (2/3)
KF beslut 220428, §103 (3/3)
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:18V (2/2)
KF beslut 220428, §102 (2/4)
KF beslut 220428, §102 (3/4)
KF beslut 220428, §102 (4/4)
KF beslut 220428, §104 (2/4)
KF beslut 220428, §104 (3/4)
KF beslut 220428, §104 (4/4)
KF beslut 220428, §105 (2/4)
KF beslut 220428, §105 (3/4)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.

KF beslut 220428, §105 (4/4)
KF beslut 220428, §116 (2/4)
KF beslut 220428, §116 (3/4)
KF beslut 220428, §116 (4/4)
KSAU beslut 220425, §250 (2/3)
KSAU beslut 220425, §250 (3/3)
KF beslut 220428, §102 (2/4)
KF beslut 220428, §102 (3/4)
KF beslut 220428, §102 (4/4)
Redovisning av delegerade beslut till valnämnden juni 2022

VN-2022-37
Sammanfattning

Enlig kommunallagen 6 kap. 37 § kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa
ärenden, så kallad delegering. Nämnden kan delegera till presidiet, ett utskott, en ledamot, en
ersättare eller tjänsteperson. De beslut som får delegeras finns med i nämndens
delegationsordning.
Förslag till beslut

1. Valnämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut.
Beslutsunderlag

•
4.

Anmälan av delegerade beslut valnämnden juni 2022
Utseende av dataskyddsombud

VN-2022-33
Sammanfattning

Sedan april 2018 är stadsjuristen Niina Stiber utsedd som dataskyddsombud på heltid för
kommunens nämnder och helägda bolag. Rättsläget har förändrats och det har tillkommit ny
rättspraxis avseende tillämpningen av dataskyddslagstiftningen. Dataskyddsombudets ansvar
har därmed blivit mer omfattande och komplext och Malmö stad, med dess helägda bolag, är
en stor organisation. Med hänsyn härtill behövs förstärkning med ytterligare ett
dataskyddsombud. Vidare kommer Niina Stiber att övergå till att arbeta som stadsjurist.
Mot denna bakgrund har kommunstyrelsens arbetsutskott anmodat kommunens övriga
nämnder och helägda bolag att entlediga Niina Stiber som dataskyddsombud samt att utse
Martin Axelsson och Kajsa Thelin som dataskyddsombud inom sina respektive
verksamhetsområden.
Förslag till beslut

Valnämnden föreslås besluta
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1. Valnämnden entledigar Niina Stiber som dataskyddsombud för valnämndens
verksamhetsområde.
2. Valnämnden utser Martin Axelsson och Kajsa Thelin som dataskyddsombud tills vidare för
valnämndens verksamhetsområde.
3. Valnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsunderlag

•
•
5.

Förslag till beslut VNAU 220614 §22
Tjänsteskrivelse VN 220621 Utseende av dataskyddsombud
Tjänstgöring på valdagen den 11 september 2022 för valnämndens
ledamöter och ersättare

VN-2022-31
Sammanfattning

Under tidigare genomföra val i Malmö har valnämnden i olika grad tjänstgjort under
valdagen. Det ligger i valnämndens intresse att observera valprocessens olika moment under
valdagen i de olika vallokalerna för en ökad förståelse, men också för att detta uppskattas av
röstmottagare som därvid ges möjlighet att direkt framföra synpunkter och svara på
eventuella frågor från valnämnden. I ärendet föreligger förslag till tjänstgöringsschema på
valdagen den 11 september 2022 för valnämndens ledamöter och ersättare.
Förslag till beslut

Valnämnden föreslås besluta
1. Valnämnden beslutar att nämndens ledamöter och ersättare på valdagen den 11 september
2022 ska tjänstgöra i enlighet med förslaget schema.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•
•
•
6.

Förslag till beslut VNAU 220614 §21
Tjänsteskrivelse VN 220621 Tjänstgöring på valdagen den 11 september 2022 för
valnämndens ledamöter och ersättare
Grupp 1 Schema 2022 Valnämndens presidium
Grupp 2 Schema 2022 Karl-Assar och Maria
Grupp 3 Schema 2022 Joseph och Ingrid
Grupp 4 Schema 2022 Ewa och Michael
Grupp 5 Schema 2022 Patrick och Stefan
Grupp 6 Schema 2022 Ahrne och Ingemar
Karta över vallokaler och valdistrikt
Remiss angående Riktlinjer för hantering av riktade statsbidrag,
STK-2021-1351
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VN-2022-34
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har gett stadskontoret i uppdrag att i samråd med berörda förvaltningar ta
fram förslag på riktlinjer för hantering av riktade statsbidrag. Riktlinjer för hantering av
riktade statsbidrag har översänts till stadens nämnder för yttrande.
Förslag till beslut

Valnämnden föreslås besluta
1. Valnämnden avstår från att yttra sig.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•

7.

Förslag till beslut VNAU 220614 §24
Tjänsteskrivelse VN 220621 Remiss angående Riktlinjer för hantering av riktade
statsbidrag, STK-2021-1351
Yttrande över Remiss angående Riktlinjer för hantering av riktade statsbidrag, STK2021-1351
Riktlinjer för hantering av riktade statsbidrag
§716 KS AU Riktlinjer för hantering av riktade statsbidrag
G-Tjänsteskrivelse KSAU 211206 Riktlinjer för hantering av riktade statsbidrag; nu
fråga om remiss
Ersättning till valnämndens ledamöter och ersättare för tjänstgöring
på valdagen den 11 september 2022

VN-2022-36
Sammanfattning

Det ligger i valnämndens intresse att observera valprocessens olika moment under valdagen i
de olika vallokalerna för en ökad förståelse, men också för att detta uppskattas av
röstmottagare som därvid ges möjlighet att direkt framföra synpunkter och svara på
eventuella frågor från valnämnden. Som ersättning för valnämndens ledamöter och ersättares
tjänstgöring under valdagen den 11 september 2022, föreslås ett särskilt arvode, med
frångående av de kommunala arvodesbestämmelserna i övrigt.
Förslag till beslut

Valnämnden föreslås besluta
1. Valnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att valnämndens ledamöter och ersättare
för sitt arbete på valdagen den 11 september 2022, med frångående av de kommunala
arvodesbestämmelserna i övrigt, ska erhålla särskilt arvode om 3000 kronor per ledamot och
ersättare för valdagen med finansiering ur valnämndens fastställda budget.
Beslutsunderlag

•

Förslag till beslut VNAU 220614 §23
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•

8.

Tjänsteskrivelse VN 220621 Ersättning till valnämndens ledamöter och ersättare för
tjänstgöring på valdagen den 11 september 2022
Avtal avseende hyra av valmodul

VN-2022-38
Sammanfattning

Ärendet kompletteras med handlingar längre fram.
9.

Beslut om avtal avseende transport, lagring och sortering vid de
allmänna valen 2022

VN-2022-32
Sammanfattning

Ärendet kompletteras med handlingar längre fram.
10.

Information från kansliet

11.

Studiebesök i lagerlokalen (frivillig medverkan)

