1

Malmö stad

Valnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-01-19 kl. 16:30-17:20

Plats

Digitalt via Teams

Beslutande ledamöter

Eva Ann-Britt Sjöstedt (S) (Ordförande)
Olle Schmidt (L) (Vice ordförande)
Mats Svanberg (M) (2:e vice ordförande)

Övriga närvarande

Daniel Olsson (Valchef)
Johanna Härdig (Nämndsekreterare)
Pernilla Mesch (Nämndsekreterare)

Utses att justera

Mats Svanberg

Justeringen
Protokollet omfattar

§1

Underskrifter

Sekreterare

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

Johanna Härdig
Ordförande

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

…………………………………

Eva Sjöstedt
Justerande

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

Mats Svanberg

…………………………………

2

§

1

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

Valnämndens arbetsutskott föreslår valnämnden besluta
1. Valnämnden godkänner nämndsbudget 2021 i enlighet med Mats Svanbergs
(M) ändringsyrkande.

Beslutsgång
Mats Svenberg (M) yrkar följande ändring på sida 5 under rubriken planeringskommentar
mandatperiod andra stycket att lägga till "i valdistrikten" så att följande lydelse blir:
"Valnämnden ska genomföra en översyn av rekryteringsprocessen för att säkerställa en jämlik fördelning
bland ordföranden och vice ordföranden i valdistrikten inför kommande val."
Samtliga ledamöter instämmer.
Beslutsunderlag
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