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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-04-04 kl. 13:00-13:50

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Andréas Schönström (S) (Vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (Andre vice ordförande)
Rose-Marie Carlsson (S)
Carina Svensson (S)
Hanna Thomé (V)
Märta Stenevi (MP)
Håkan Fäldt (M)
Noria Manouchi (M)
Roko Kursar (L)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Carina Nilsson (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Juan-Tadeo Espitia (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Anders Skans (V)
Nils Karlsson (MP)
John Roslund (M)
Helena Nanne (M)
Eva Bertz (L)
Jörgen Grubb (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (stadsdirektör)
Tomas Bärring (chefsjurist)
Pia Kanold (sekreterare)
Ola Nyberg (finanschef)
Bertil Siöström (tf välfärdsdirektör)
Jan Haak (planeringsdirektör)
Liselott Nilsson (HR-direktör)
Jan Åke Troedsson (ekonomidirektör)
Anders Mellberg (kommunikationsdirektör)
Anna Westerling (budgetchef)
Jenny Theander (utvecklingssekreterare)
Gabriella Manieri (upphandlingschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Pia Kanold
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2018-04-11

Protokollet omfattar

§112
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Remiss från Justitiedepartementet - Stärkt skydd för valhemligheten

STK-2018-224
Sammanfattning

Justitiedepartementet har berett Malmö kommun tillfälle att yttra sig över promemorian
Ju2018/00824/L6 – Stärkt skydd för valhemligheten.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner stadskontorets förslag till yttrande och skickar det till
justitiedepartementet.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Roko Kursar (L) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till förmån för eget yttrande.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Roko Kursars (L) yrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Roko Kursar (L) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig reservation, bilaga
2.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 3.
Beslutet skickas till

Justitiedepartementet
Valnämnden
Beslutsunderlag








Remiss från Justitiedepartementet - Stärkt skydd för valhemligheten
Promemoria Stärkt skydd för valhemligheten (Ju2018/00824/L6)
Remissvar från valnämnden
G-Tjänsteskrivelse ksau 180326 Stärkt skydd för valhemilgheten
Förslag till yttrande Stärkt skydd för valhemligheten
§196 KS AU 180326 förslag till beslut

Bilaga 2
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Reservation
Kommunstyrelsen 2018-04-04
Ärende: Remiss från Justitiedepartementet
valhemligheten
STK-2018-224

-

Stärkt

skydd

för

Liberalerna delar utredningens uppfattning att det krävs ytterligare förstärkningar för att
garantera skydd för valhemligheten.
I Malmö har vi all anledning att ta frågan om valhemligheten på mycket stort allvar. I mars
2018 indikerade både Polisen och Säpo att kvinnor i utanförskapsområden hindrats från att rösta
i tidigare val. Det är en utveckling som måste bemötas kraftfullt från samhällets sida för att
rösträtten ska gälla alla.
Vi delar därför utredningens mening att avskärma särskilda platser i anslutning till vallokalerna
där man utan insyn kan välja valsedel.
Liberalerna menar dock att det bör vara valnämnden som ytterst tar ansvaret för att garantera
att röstsedlar med namnlistor finns tillgängliga i alla vallokaler.
Vad gäller e-val anser vi att detta bör prövas på några få platser för att sedan kunna utvärdera
resultatet. Med den senaste tidens ökande ryska inblandning i västerländska val finns det all
anledning att vara försiktig med att öppna valsystemet elektroniskt, vilket medför risker om
cyberattacker.
Eftersom majoriteten inte stödde vårt förslag lämnar vi in denna reservation.
Malmö 2018-04-04
Roko Kursar (L)
Med instämmande av:
Ewa Bertz (L)

Bilaga 3
5

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2018-04-04
Ärende: STK-2018-224

Remiss från Justitiedepartementet – Stärkt skydd för
valhemligheten
Sverigedemokraterna är till viss del positiva till ärendet, inte minst då vi delar den oro
som många väljare känner av att de inte vill ta lappar offentligt utan ska kunna ta från
en dold plats. Vad vi dock ser som faran är att förändringen måste innebära att vi
partier ska kunna kontrollera att valsedlarna finns där de ska vara.
Dessvärre har det i flera fall funnits incidenter där valkontrollanter själva inte brytt sig
särskilt över att valsedlar från vårt parti saknas. Vi ser det som en fara för demokratin
om det är valkontrollanterna endast som kontrollerar och inte partierna också.

____________________________
Magnus Olsson (SD)
Med instämmande av:

____________________________
Jörgen Grubb (SD)

____________________________
Anders Olin (SD)
Med instämmande av:

____________________________
Rickard Åhman Persson (SD)

