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§

343

Redovisning av delegerade beslut till kommunstyrelsen 7 november 2018

STK-2018-1008
Sammanfattning

Enligt kommunallagen 6 kap 37-40 §§ kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa
ärenden, så kallad delegering. Nämnden kan delegera till exempelvis ett utskott, en ledamot
eller en tjänsteperson. De beslut som får delegeras finns med i nämndens delegationsordning.
Alla beslut som fattas med stöd av delegation ska redovisas på nästa nämndsmöte.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegerade beslut.
Beslutsunderlag






Personalärenden september 2018
Beslut om tillfällig ersättare för HR-direktör
Beslutsattest fv 102 september 2018
Personalärenden oktober 2018

Paragrafen är justerad
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§

344

Anmälan av inkomna skrivelser 2018

STK-2018-1120
Sammanfattning

Anmälan av inkomna skrivelser till kommunstyrelsens sammanträde.
Beslut

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


















Justerat Protokoll AGU 2018-10-23
Justerat Protokoll AGU 2018-10-12
SKL Cirkulär 18036 - Sänkt premie för TGL-KL år 2019
SKL Cirkulär 18037 - Budgetförutsättningar för åren 2018-2021
SKL - Cirkulär 18039 - Uppsägning på grund av personliga skäl, sjukdom
Cirkulär 18039 Bilaga 1
SKL Cirkulär 18040 - Överenskommelse träffad med samtliga fackliga
organisationer om vissa frågor om sommartid/vintertid
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens beslut 2018-09-24(1375047)
Tjänsteskrivelse HVON 2018-09-24 Förtydligande av Fixartjänstens syfte och
omfattning(1329052)
Beslut från AoS §369 Upphävande av arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
avseende ensamkommande barns möjlighet att fullfölja påbörjad
gymnasieutbildning(1374021) (0)
AoS Tjänsteskrivelse 180913 - förslag till upphävande av arbetsmarknads- och
socialnämndens beslut avseende ensamkommande barns möjlighet att fullfölja
påbörjad gymnasieutbildning(1357654) (0)
Beslut FSN 180921 §109 Förtydligande av Fixartjänstens syfte och omfattning
FSN Tjänsteskrivelse FSN 180921 - Förtydligande av fixartjänstens syfte och
omfattning
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 181026 §391 med Reservation (M+L)
och (SD)
Tjänsteskrivelse från arbetsmarknads- och socialnämnden
Rapport åtgärder efter delårsrapport januari till augusti 2018

Paragrafen är justerad
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§

345

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Ett ordnat mottagande gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande samt
kompletterande promemoria

STK-2018-596
Sammanfattning

Malmö stad har av Arbetsmarknadsdepartementet fått möjlighet att lämna synpunkter på Ett
ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande, vilket är slutbetänkandet
inom utredningen med uppdrag att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för
mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. Utredningen redovisar i
betänkandet ett huvudförslag där staten, kommunerna och landstingen tar ett gemensamt
ansvar för mottagandet, vilket förordas av utredningen. Ett alternativt upplägg presenteras
också där staten tar ansvar för mottagandet av asylsökande i huvudsak på egen hand.
Stadskontoret ställer sig bakom utredningens huvudförslag med undantag för ett antal
huvudsakliga synpunkter och specifika kommentarer. Särskilt välkomnas utredningens förslag
kring begränsning av eget boende för asylsökande, att kommunen kommer in i processen i ett
tidigt skede samt förslag om samordningsnummer som skulle underlätta flera processer.
Staten bör inleda föreslagen dialog med kommunerna om ersättningsnivåer och
finansieringsprincipen behöver ligga som grund för sådana dialoger för att säkerställa att
kommunerna ges full kostnadstäckning för de uppdrag som förväntas genomföras. Därutöver
behöver hänsyn tas till olika kommuners förutsättningar. Gällande den, till utredningen,
kompletterande promemoria om ett socialt hållbart eget boende finns ett antal synpunkter.
Eget boende behöver begränsas så att negativa boendesituationer med trångboddhet och
utanförskap förhindras oavsett var i staden de är belägna och därmed är den sociala
prövningen av boenden i hela staden att föredra.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar yttrandet till
Arbetsmarknadsdepartementet.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till yttrande med
instämmande av Magnus Olsson (SD).
Bassem Nasr (MP) yrkar ändring i förslaget till förmån för eget yttrande med instämmande av
Anders Skans (V).
Roko Kursar (L) yrkar att sista meningen i första stycket på sidan fem i förslag till
yttrande stryks: "Ett alternativ är annars att slopa möjligheten till eget boende helt och hållet, för alla
oavsett område, vilket länge varit en hållning i Malmö stad."
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Bassem Nasrs (MP) yrkande
till förmån för eget yttrande och mot Roko Kursars (L) yrkande om att stryka en mening i
förslag till yttrande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
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Votering

Votering begärs av Roko Kursar (L).
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning. Den som vill bifalla
arbetsutskottets förslag röstar ja, den som vill att yttrandet ändras enligt
förslagsställarna Bassem Nasr (MP) eller Roko Kursar (L) röstar antingen för Bassem Nasrs
(MP) förslag eller för Roko Kursars (L) förslag.
Omröstning genomförs och utfallet blir 9 röster för arbetsutskottets förslag: Katrin
Stjernfeldt Jammeh (S), Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), Torbjörn Tegnhammar (M),
Rose-Marie Carlsson (S), Mubarik Abdirahman (S), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M),
Magnus Olsson (SD), Nima Gholam Ali Pour (SD) mot 3 röster för Bassem Nasrs (MP)
förslag: Bassem Nasr (MP), Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) och mot 1 röst
för Roko Kursars (L) förslag: Roko Kursar (L).
Kommunstyrelsen beslutar således bifalla arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Bassem Nasr (MP), Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) reserverar sig mot
beslutet och avser lämna in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 1.
Roko Kursar (L) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig reservation, bilaga
2.
Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande,
bilaga 3.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, tekniska
nämnden
Beslutsunderlag











Förslag till beslut §604 KS AU 181029
G-Tjänsteskrivelse KSAU 181029 Remiss från arbetsmarknadsdepartementet, Ett
ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering och återvändande
(SOU2018:22)
Förslag till yttrande Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet, Ett ordnat
mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU
2018:22) samt kompletterande promemoria
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 180829 §319 med Reservation (SD),
(V) och (MP)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
§94 Beslut från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med reservation från
sverigedemokraterna, moderaterna och liberalerna
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Remissvar från tekniska nämnden
Promemoria - Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande
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Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande
Remiss från arbetsmarknadsdepartementet - Ett ordnat mottagande - gemensamt
ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22 )
Komplettering - Betänkande från Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) – remiss
av den kompletterande promemorian Ett socialt hållbart eget boende för
asylsökande

Paragrafen är justerad

9

Reservation

Bilaga 1

Kommunstyrelsen, 2018-11-07
Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Ett ordnat mottagande - gemensamt
ansvar för snabb etablering eller återvändande samt kompletterande promemoria.
Diarienr: STK-2018-596
Idag är mer än 65 miljoner människor på flykt i världen. Miljöpartiet och Vänsterpartiet står
upp för en human flyktingpolitik där den som är på flykt från krig och oroshärdar ska kunna
söka asyl i Sverige och då också mötas av ett gott och välfungerande mottagande.
Nuvarande system har under de senaste åren visat sig inte fungera optimalt, inte minst för
att väntetiderna har blivit allt för långa, människor flera gånger ryckts upp från platser där de
börjat rota sig och många nyanlända har hamnat i ett boende som medför svårigheter för
ömsesidig integration i samhället. Det är därför välkommet att mottagandesystemet har setts
över i grunden.
Den statliga utredningen som antagit namnet Mottagandeutredningen berör många viktiga
frågor kring hur Sverige på ett bättre sätt kan ta emot människor på flykt från krig och
oroshärdar. I grunden finns det mycket positivt i utredningens huvudförslag, där de som
söker asyl i Sverige redan tidigt ska bli en del av lokalsamhällena genom boende och
sysselsättning i kommunerna. Den ambitionen delar vi, och vi tror också att en sådan
ordning skulle kunna leda till både ett mer effektivt mottagande och till den ömsesidiga
integration som medför en bättre och snabbare etablering i samhället.
Vi delar i många avseenden stadskontorets bedömning av utredningen, men vill framföra
synpunkter på de områden som vi ser som mest relevanta.
Ankomst- och avresecentra
Vi menar att de grundläggande förslagen i Mottagandeutredningen om ett mer långsiktigt
tänkande kring boende i kommun och en kortare initial fas i statliga ankomstboenden skulle
innebära förbättringar av mottagandet av människor på flykt. Vi känner dock en oro inför hur
dessa kommer att falla ut. Vi ser en risk att ankomstcentra kommer att bli mer långvariga
boenden än vad utredningen tänker sig. Vi ser till exempel risker för att kommunerna inte
kommer att klara den tidsfrist som föreslås på tre veckor att anvisa en person ett boende.
Det skulle kunna innebära att människor får bo långa tider på förläggningar.
Vi skulle därför vilja att utredningens förslag ses över för att säkerställa att ambitionerna om
bosättning och etablering i lokalsamhället kan förverkligas. Inriktningen för mottagandet bör
vara att det ska vara en integrerad del av samhället, där nyanlända och asylsökande lever
sida vid sida med lokalbefolkningen, där barn går i samma skola och är med i samma
fotbollsklubb. Här har såklart staten ett stort ansvar att säkerställa en lokal närvaro av
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väsentliga aktörer såsom Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Mottagandet behöver också vara flexibelt och skalbart för att kunna ta emot människor på ett
bra sätt om antalet som söker asyl ökar eller minskar. Det vore därför olyckligt att bygga ett
system som blir alltför låst.
Vi vänder oss kraftigt emot de föreslagna avresecentra. Vi ser idag att det finns stora
svårigheter att genomföra avvisningar och utvisningar, till exempel på grund av rådande
säkerhetsläge. Därför finns det, menar vi, en överhängande risk för att dessa centra i
praktiken blir en typ av förvar där personer hålls utan att det finns skäl i enlighet med
nuvarande lagstiftning om förvarstagande. Vi bedömer också att utredningen överskattar
effektiviteten i dessa anläggningar och hur tiden för återvändande skulle kortas tack vare
dem. Risken att människor bor i dessa centra under längre tid och under bristande
förhållanden är överhängande.
Vi anser att återvändandearbetet istället bör fokusera på det som vi redan vet fungerar och
på att närmare undersöka vad som fungerar. Utredningens förslag om att undersöka detta
närmare är också välkommet. Vi har också vid flera tillfällen lyft upp att erfarenheterna från
Röda Korsets arbete med återvändande borde vägas in i statens arbete med återvändande.
Röda Korset pekar på betydelsen av ett noggrant förberedelsearbete och att det finns
resurser på plats i hemlandet som kan bistå den återvändande med boende, arbete mm.
Det är också viktigt att särskilt belysa barnperspektivet i detta sammanhang. I stor
utsträcknings saknas detta. Barnens situation vid ankomst- och avresecentra kan komma att
bli extra utsatt. Detta måste beaktas.
Erfarenheter har visat att HBTQ-personer har utsatts för kränkande behandling eller
övergrepp vid andra typer av boenden tidigare. Vi saknar att man belyser denna grupps
speciellt utsatta situation i utredningen när det gäller dessa så kallade centra.
Ensamkommande barn
Vi stödjer utredningen förslag att det initiala mottagandet av ensamkommande barn fortsatt
ska ligga på ankomstkommuner.
Snabba förfaranden
Vi känner oro för förslaget att dela upp asylsökande i olika kategorier utifrån hur snabbt
asylprocessen väntas gå. Det finns en uppenbar risk för att en sådan uppdelning kommer att
baseras på t.ex. nationalitet, vilket skulle påverka rättssäkerheten i asylprocessen. Denna
risk ökar vid hög arbetsbelastning hos Migrationsverket. Idén om snabba förfaranden bygger
på idén om säkra länder. I praktiken finns inga säkra länder, asylrätten är individuell och det
kan finnas individuella skyddsbehov oavsett nationalitet (under 2018 har exempelvis tre
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amerikanska medborgare fått asyl i Sverige). Däremot finns det länder som bedöms som
helt osäkra. Därför är väntade snabba bifall det enda vi kan ställa oss bakom. Det skulle i så
fall handla om personer av viss nationalitet med väldigt hög bifallsprocent, exempelvis syrier
eller eritreaner där huvudfrågan blir att utreda nationaliteten.
Vi avvisar också utredningens förslag om att anpassa etableringsinsatser och andra
aktiviteter utifrån indelning av asylsökande. Dels för att det skulle förstärka rättsosäkerheten
genom en ännu tydligare indelning i olika grupper. Men också för att det sannolikt skulle
skapa en olycklig spänning mellan olika grupper på samma boende vilket skulle påverka
stämningen och miljön på boendena.
Ersättningsnivåer
Vi ställer oss frågande till de förändringar som föreslås i ersättningssystemen, inte minst vad
gäller ensamkommande barn. Redan idag är det ansträngt ekonomiskt att tillhandahålla
boende och omsorg för dessa barn och unga, och med de förändringar som föreslås här
riskerar situationen att bli än mer ansträngd. Vi välkomnar därför SKL:s förslag om en
översyn av ersättningsnivåerna. Vi vill också understryka att vi anser att kostnade för
skolgång ska ersättas till fullo, inte utifrån ett genomsnitt av antalet barn som förväntas gå i
skolan. Varje barn har rätt till skolgång, och att i ersättningssystemet utgå från att inte alla
barn går i skolan är feltänk. Detta riskerar att bygga in ett incitament för kommunerna att inte
uppmuntra alla barn att gå i skolan. Vi anser att utgångspunkten ska vara att alla barn ska
gå i skolan, och att ersättningen tar höjd för detta. Vi uppmanar även staten att göra en
översyn av skolplikten så den även innefattar nyanlända barn.
Begränsningar i möjligheten till egenbosättning
Utredningen föreslår begränsningar i asylsökandes och nyanländas möjlighet att på egen
hand bosätta sig i samhället. Vi ser att det kan finnas skäl att i vissa fall göra sådana
begränsningar utifrån de negativa konsekvenser som går att se. Vi ser till exempel att det
inte är optimalt om många nyanlända och asylsökande bosätter sig i de områden som
polisen pekar ut som särskilt utsatta, och att det finns en risk att mottagandeutredningens
förslag till modell för bosättning sätts ur spel om det även fortsättningsvis är helt fritt att
bosätta sig på egen hand. En social prövning kombinerat med ett bra och attraktivt system
för anvisad bosättning är angeläget att bygga upp. Vi anser dock att social prövning ska
göras av nyanländas boende oavsett vilken kommun eller stadsdel det rör sig om.
Tillfälliga lagen
En fråga som får anses ligga utanför utredningens uppdrag men som både Miljöpartiet och
Vänsterpartiet ser som mycket viktig för att säkerställa ett fungerande mottagande är
tillbakadragandet av lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige. Lagen skadar möjligheten att etablera sig och inkluderas i det
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svenska samhället. Framför allt genom den begränsade rätten till familjeåterförening och de
tillfälliga uppehållstillstånden. Utredningen resonerar kring hur en osäker framtid och
utdragen väntan påverkar mottagandet. Den tillfälliga lagen är den idag främsta orsaken till
dessa problem och bör därför dras tillbaka och framför allt inte förlängas när den går ut
sommaren 2019.
Avslutningsvis
Sveriges mottagande av människor på flykt ska hålla hög kvalitet och ge goda möjligheter
för de människor som kommit hit att etablera sig i samhället. Därför behöver det framtida
mottagandesystemet grunda sig på bästa tillgängliga kunskaper, en hög servicenivå, korta
handläggningstider och på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Korta
handläggningstider är också viktigt för att motverka de risker vi nämner ovan kring
ankomstcentra.
Vi hoppas att mottagandeutredningens förslag ska kunna bli ett underlag för diskussion för
hur Sverige framöver ska möta asylsökande och nyanlända med samlad kraft, där stat,
kommun och civilsamhälle kan gå hand i hand för att möta de människor som kommer hit på
bästa sätt. Så skapar vi ett socialt hållbart och jämlikt samhälle.
Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss till förmån för vårt eget ställningstagande.
Vi anser att det är anmärkningsvärt att liggande yttrande öppnar upp för att helt avskaffa
möjligheten för nyanlända att bosätta sig på egen hand.
För Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet
___________________
Märta Stenevi (MP), ledamot KS

________________________
Emma-Lina Johansson (V), ledamot KS

___________________
Anders Skans (V), ledamot KS
Med instämmande av:
___________________
Bassem Nasr (MP), ersättare KS

____________________
Sadiye Altundal (V), ersättare KS
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Bilaga 2

Reservation

Kommunstyrelsen 2018-11-07
Ärende: Remiss från arbetsmarknadsdepartementet,
Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller
återvändande samt kompletterande promemoria
STK-2018-596
Liberalerna yrkade att sista meningen i första stycket på sidan 5 i Förslag till yttrande skulle
strykas: “Ett alternativ är annars att slopa möjligheten till eget boende helt och hållet, för alla
och oavsett område, vilket länge varit en hållning i Malmö stad.”
Det är ej Liberalernas hållning att EBO-lagen ska avskaffas helt och hållet, men dess negativa
konsekvenser måste begränsas och möjligheten till ett tillfälligt stopp i vissa kommuner med
väldigt stor trångboddhet och segregation bör införas. Vissa kommuner, däribland Malmö, har
fått stora negativa konsekvenser när EBO-mottagandet varit oproportionerligt stort.
Vår hållning är därför att lagen ska reformeras i strävan efter en bättre fördelning på nationell
nivå.
Då jag inte fick gehör för mitt yrkande valde jag att reservera mig.

Malmö 2018-11-07
Roko Kursar (L)
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Bilaga 3

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2018-11-07
Ärende: STK-2018-596
Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet – Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för
snabb etablering eller återvändande samt kompletterande promemoria
Med tanke på att bristen på bostäder är en av de största och mest kostsamma problemen när Malmö
tar emot asylsökande och nyanlända så är det märkligt att utredningen föreslår att kommunerna ska
ha ansvar för boendet under väntetiden för asylsökande som anvisats till kommunen.
I utredningen så lyfter man fram att anvisning bör ske utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv, till
kommuner där det finns goda förutsättningar för framtida etablering, och ta hänsyn till kommunala
behov och förutsättningar. Här finns en motsättning. Även människor som länge har levt i Sverige
försöker flytta till städer som har en gynnsam arbetsmarknad. Problemet är att det inte finns bostäder
för ekonomiskt resurssvaga personer i dessa städer. Att anvisa asylsökande och nyanlända till städer
där det finns brist på bostäder skapar en stor börda för socialtjänsten och stora kostnader för
skattebetalarna.
Förslagen i utredningen cementerar en situation där kommunerna bär ett stort ansvar för invandringen
samtidigt som staten helt och hållet bestämmer över invandringspolitiken. I utredningen så föreslås det
att Migrationsverket ska ansvara för boende för individer med verkställbara avlägsnandebeslut och det
ska vara obligatoriskt att under den lagstadgade fristen för avresa bo i ett avresecenter. Annars
förloras rätten till dagersättning och särskilt bidrag. Dock ska barnfamiljer eller hushåll där barn ingår
fortsatt ha rätt till bistånd även efter att den lagstadgade fristen för avresa har löpt ut. Att det ska finnas
incitament för att illegala invandrare ska stanna kvar i Sverige bara för att det finns barn i hushållet är
inte någonting som Sverigedemokraterna stödjer. När det finns barn i hushållet är det viktigt att alla
dessa incitament för illegala invandrare att stanna kvar i Sverige försvinner så hushåll med barn kan
anlända till ett land där de legalt har rätt att vistas.
I förslaget till yttrande står det att Stadskontoret är ytterst tveksamt till det nya uppdraget att kontrollera
arbetsgivare och ansvara för samråd med fackliga organisationer. Sverigedemokraterna menar att om
kommunen ska ta på sig större ansvar för invandringen så innebär det per automatik att det tillkommer
fler tillsynsuppdrag. Kommunen kan inte ta på sig ett stort ansvar för invandringen och sedan referera
till statliga myndigheter när problem uppkommer. Det är viktigt att kommunen får fler verktyg att
hantera de negativa aspekterna av invandringen.
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_____________________________
Magnus Olsson (SD)

_____________________________
Richard Åhman-Persson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)
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§

346

Remiss från Miljö- och energidepartementet - Vägar till hållbara
vattentjänster (SOU 2018:34)

STK-2018-758
Sammanfattning

Malmö stad har av Miljö- och energidepartementet fått möjlighet att lämna synpunkter på
betänkandet Vägar till hållbara vattentjänster (SOU 2018:34). Betänkandet lämnar förslag som
syftar till att utveckla kommunernas övergripande va-planering, att öka åtgärdstakten av
enskilda avlopp samt att stärka kommunernas beredskap för att hantera dagvatten i ett
förändrat klimat.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar yttrandet till Miljö- och
energidepartementet.
Beslutet skickas till

Miljö- och energidepartementet, tekniska nämnden
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 181022 §578
G-Tjänsteskrivelse KSAU 181022 Remiss från Miljö- och energidepartementet Vägar till hållbara vattentjänster
Förslag till yttrande remiss från Miljö- och energidepartementet - Vägar till hållbara
vattentjänster (SOU 2018:34)
Remiss från Miljö- och energidepartementet - Vägar till hållbara vattentjänster
(SOU 2018:34)
SOU 2018:34
Remissvar från tekniska nämnden

Paragrafen är justerad
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§

347

Remiss - Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) och en lärande
tillsyn (SOU 2018:48)

STK-2018-780
Sammanfattning

Tillitsdelegationen presenterade sitt omfattande huvudbetänkande den 14 juni 2018.
Betänkandet innehåller ett stort antal förslag och rekommendationer. Remissvar har
inkommit från grundskolenämnden, funktionsstödsnämnden, förskolenämnden,
arbetsmarknads- och socialnämnden samt hälsa-, vård- och omsorgsnämnden. Nämnderna är
genomgående positiva till betänkandets förslag och rekommendationer. Synpunkter har
lämnats på bland annat problemen med kompetensbrist, utbildning och medarbetarnas
kompetens som styrmedel, finansiering av den verksamhetsnära forskningen, övergången
från riktade statsbidrag till generella, medborgarbegreppet och framgångsfaktorn dialog.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar yttrandet till
Finansdepartementet.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Roko Kursar (L) avser
lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 4.
Magnus Olsson (SD) och Gholam Ali Pour (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 5.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden, funktionsstödsnämnden, förskolenämnden,
grundskolenämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Beslutsunderlag














Förslag till beslut KSAU 181022 §579
G-Tjänsteskrivelse KSAU 181022 Remiss - Med tillit växer handlingsutrymmet
(SOU 2018:47) och en lärande tillsyn (SOU 2018:48)
Förslag till yttrande remiss Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) och
en lärande tillsyn (SOU 2018:48)
Remiss - Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) och en lärande tillsyn
(SOU 2018:48)
Med tillit växer handlingsutrymmet, SOU 2018:47
En lärande tillsyn, SOU 2018:48
Grundskolenämnden beslut 180919 §124
Remissvar från grundskolenämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 180921 §105
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Förskolenämnden beslut 180919 §109 med Särskilt yttrande (M+L)
Remissvar från förskolenämnden
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Hälsa- vård- och omsorgsnämnden beslut 180924 §86
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 180924 §367
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 4

Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen 2018-11-07
Ärende 6: Remiss - Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) och
en lärande tillsyn (SOU 2018:48)
STK-2018-780
Delegationen menar att de tre styrningsfilosofierna hierarki (reglering, formell
beslutsmakt), marknad (konkurrens, tävling och incitamentstyrning) och tillit alla
behövs i en organisation men att balanspunkten behöver förändras. Man menar att hierarki
och principer från marknaden behöver tonas ned till förmån för mer tillit
inom och mellan olika delar av styrkedjan. Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet kan i
viss mån dela delegationens bild av att balanspunkten behöver förändras. En sådant
paradigmskifte ska dock inte ske på bekostnad av att kunna följa upp verksamheten, utan i
sånt fall vara en kombinerad variant där ökad tillit är en konsekvens av gott samarbete och en
verksamhet som levererar, inte ena grundläggande förhållningssätt att alltid utgå ifrån.
Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet vill speciellt betona att eftersom välfärdssektorn
är skattefinansierad måste ansvariga politiker kunna följa upp och utvärdera
verksamheten, se till att den är ändamålsenlig och att varje skattekrona används på ett
effektivt sätt. En tillitsstyrning istället för en styrning som förespråkar måluppfyllelse,
uppföljning och utvärdering kommer hindra politikernas möjlighet att undersöka och
utvärdera huruvida förslagen och insatserna fungerar, vilket gör det ytterst svårt för
beslutsfattandet att utveckla eller följa upp. Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet tycker
istället att vi borde satsa på mer ingående instrument för att mäta kvalitet i alla delar av
verksamheten.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Charlotte Bossen (C)

Roko Kursar (L)

Med instämmande av
John Roslund (M)
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Bilaga 5

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2018-11-07
Ärende: STK-2018-780
Remiss – Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) och en lärande tillsyn (SOU
2018:48)
Vi noterar att man inte tillräckligt varken i remisserna eller i svaret berört det livslånga lärandet inom
skolsystemet som borde stått klart redan i samband med förstelärarreformen.
Sverigedemokraterna menar att en statlig styrd nationell skola med samordnade läroplaner och
obligatorisk vidareutbildning av all skolpersonal tillsammans med ett utvecklat underlag för likformig
betygssättning skulle ha sin givna plats i dessa remisser.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

_____________________________
Richard Åhman-Persson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)
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§

348

Remiss från Näringsdepartementet - En utvecklad översiktsplanering. Del
1: Att underlätta efterföljande planering och Del 2: Kommunal reglering av
upplåtelseformer (SOU 2018:46)

STK-2018-818
Sammanfattning

Näringsdepartementet har gett Malmö stad möjlighet att lämna synpunkter på remissen ”En
utvecklad översiktsplanering i två delar. Del 1: Att underlätta efterföljande planering och Del
2: Kommunal reglering av upplåtelseformer”. Ärendets del 1 har remitterats till
stadsbyggnadsnämnden samt del 2 till tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden.
Stadskontoret har tagit fram enskilda förslag till yttranden i remissens två delar baserat på
nämndernas synpunkter.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner stadskontorets två förslag till yttranden över remissen
En utvecklad översiktsplanering, Del 1: att underlätta efterföljande planering och Del
2: kommunal reglering av upplåtelseformer (SOU:2018:46) och översänder dem till
Näringsdepartementet.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till yttrande.
Anders Skans (V) yrkar tillägg på Malmö stads yttrande med ett förslag på att lagstiftningen
ändras så att detaljplanen kan reglera upplåtelseformen.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Anders Skans (V) yrkande om
tillägg i yttrandet och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) reserverar sig mot beslutet och avser lämna
in en skriftlig reservation, bilaga 6.
Beslutet skickas till

Näringsdepartementet, stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 181022 §581
G-Tjänsteskrivelse KSAU 181022 Remiss utvecklad översiktsplanering
Förslag till yttrande Del 1: Att underlätta efterföljande planering
Förslag till yttrande Del 2: Kommunal reglering av upplåtelseformer
Remiss från Näringsdepartementet - En utvecklad översiktsplanering. Del 1: Att
underlätta efterföljande planering (SOU 2018:46)
Del 1: Att underlätta efterföljande planering (SOU 2018:46)
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Remiss från Näringsdepartementet - En utvecklad översiktsplanering. Del 2:
Kommunal reglering av upplåtelseformer (SOU 2018:46)
Del 2: Kommunal reglering av upplåtelseformer (SOU 2018:46)
Stadsbyggnadsnämnden beslut 180920 § 317
stadsbyggnadsnämnden beslut 180920 § 318
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden - del 2
Reservation (V) från stadsbyggnadsnämnden
Remissvar från tekniska nämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 6

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2018-11-07: Ärende 7. Remiss från Näringsdepartementet - En utvecklad översiktsplanering.
Del 1: Att underlätta efterföljande planering och Del 2: Kommunal reglering av upplåtelseformer (SOU 2018:46)

Vi föreslog, vilket även bl.a. Hyresgästföreningen gör, ett tillägg till Malmö stads yttrande där
vi föreslår att lagstiftningen ändras så detaljplanen kan reglera upplåtelseformen. Då vårt
förslag avslogs reserverar vi oss till förmån för det illägget.
Malmö 2018-11-07
Emma-Lina Johansson
Med instämmande
Sadiye Altundal

Anders Skans
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§

349

Remiss från Näringsdepartementet - Särskilda persontransporter –
moderniserad lagstiftning för ökad samordning (SOU 2018:58)

STK-2018-820
Sammanfattning

Utredningen har haft i uppdrag att analysera reglerna för särskilda persontransporter för att
identifiera hinder för kommunala och regionala myndigheter att effektivt samordna och
organisera sådana transporter, samt att föreslå ändrade eller nya regler för att undanröja
sådana hinder. Syftet med uppdraget har varit att möjliggöra en effektiv samordning av
särskilda persontransporter och därigenom bidra till att kommuner och landsting kan skapa
en hållbarhet när det gäller såväl kostnader som kvalitet. De särskilda persontransporterna
utgörs av färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts och sjukresor.
I utredningen föreslås ingen ändring i huvudmannaskapen utan det ska fortsatt vara frivilligt
att överlåta huvudmannaskap till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Utredningen
lämnar bland annat förslag för att stärka den nationella likvärdigheten, överflyttning av resor
till kollektivtrafik och lufttrafik från taxi och särskilt anpassade fordon, större möjlighet för
resenärer att få ledsagare, utökad möjlighet att ta med hjälpmedel samt regler om systematiskt
kvalitetsarbete. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.
Många av förslagen är bra, men det finns vissa frågor som lyfts fram i förslag till yttrande.
Bland annat så kan det vara tveksamt om förslagen totalt sett blir kostnadsneutrala för
kommuner som redan har en hög grad av samordning av transporter.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar det till
Näringsdepartementet.
Beslutet skickas till

Näringsdepartementet, arbetsmarknads- och socialnämnden, funktionsstödsnämnden,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, grundskolenämnden, hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden, servicenämnden
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 181022 §582
G-Tjänsteskrivelse KSAU 181022 Svar på Remiss från Näringsdepartementet
Särskilda persontransporter - moderniserad lagstiftning för ökad samordning (SOU
2018-58)
Förslag till yttrande över remiss från Näringsdepartementet - Särskilda
persontransporter – moderniserad lagstiftning för ökad samordning (SOU 2018:58)
Remiss från Näringsdepartementet - Särskilda persontransporter – moderniserad
lagstiftning för ökad samordning (SOU 2018:58)
SOU 2018:58
Grundskolenämnden beslut 180919 §126
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Remissvar från grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 180921 §113
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 180924 §368
Funktionsstödsnämnden beslut 180921 §107
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Servicenämnden beslut 180924 §97
Remissvar från servicenämnden

Paragrafen är justerad
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§

350

Remiss från stadsrevisionen - Granskning Våldsbejakande miljöer

STK-2018-885
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har mottagit rapporten Granskning av Malmö stads förebyggande arbete mot
våldsbejakande miljöer. Granskningen är genomförd av KPMG på uppdrag av Malmö
stadsrevision, i syfte att bedöma om Malmö stad säkerställer att det finns ett ändamålsenligt
arbete med att förebygga och motverka våldsbejakande miljöer. Granskade nämnder är
arbetsmarknads- och socialnämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden samt kommunstyrelsen. Utifrån den genomförda granskningen
ges en rad rekommendationer.
Kommunstyrelsen rekommenderas säkerställa att roll- och ansvarsfördelningen är tydlig
avseende styrning och ledning samt att det särskilda samordningsteamets syfte,
arbetsprocesser och mål dokumenteras. Såväl kommunstyrelsen som övriga granskade
nämnder rekommenderas säkerställa att arbetet med att utveckla evidensbaserade insatser och
metoder fortgår och att Communitys That Care som styrmodell framöver följs upp och
utvärderas. Stadskontoret delar i stort de synpunkter som lämnas i rapporten.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och översänder det till
Revisorskollegiet.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Roko Kursar (L) avser
lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 7.
Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande,
bilaga 8.
Beslutet skickas till

Revisorskollegiet
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 181022 §583
G-Tjänsteskrivelse KSAU 181022 Granskning av Malmö stads förebyggande arbete
mot våldsbejakande miljöer
Förslag till yttrande över granskning av Malmö stads förebyggande arbete mot
våldsbejakande miljöer, STK 2018-885
Remiss från stadsrevisionen - Granskning Våldsbejakande miljöer
Granskning av Malmö stads förebyggande arbete mot våldsbejakande miljöer

Paragrafen är justerad
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Bilaga 7

Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen 2018-11-07
Ärende 9: Remiss från stadsrevisionen - Granskning Våldsbejakande
miljöer
STK-2018-885
Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet ställer sig positiva till delar av de genomförda
insatserna och framför allt till att det genomförts en omfattande granskning av arbetet. I
rapporten kan man dock tydligt utläsa att vissa insatser redan inte fungerar. Under vissa
punkter lämnas det ingen samlad bedömning av måluppfyllelsen, medan det under andra
punkter konstateras att målen inte är uppnådda. Endast ett mål bedöms vara helt uppnått.
Rapporten uppger svårigheter att mäta effekter, en vakant samordningsroll samt otillräckliga
insatser från nämnderna som anledningar till varför målen ej uppnåtts. Moderaterna,
Liberalerna och Centerpartiet ställer sig frågande hur man i en så viktig fråga som
medborgarnas trygghet, säkerhet och välbefinnande inte säkerställer att verksamheten arbetar
på ett sätt där effekter går att mäta och platser är tillsatta. Vi anser det vara ytterst beklagligt
att vissa grunder inte är självklara.
Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet vill även påpeka att vår ståndpunkt i frågan om
CTC är inte är förändrad. Vi anser såklart att arbetet mot våldsbejakande extremism är av
största vikt och därför hade vi önskat att kommunen ser till att nuvarande
samhällsinstitutioner fungerar och samverkar, istället för att lägga tid och resurser på nya
styrsystem och handlingsplaner som bygger på modeller som i mångt och mycket redan
existerar, och som bevisligen inte fungerar fullt ut.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Charlotte Bossen (C)

Roko Kursar (L)

Med instämmande av
John Roslund (M)
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Bilaga 8

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2018-11-07
Ärende: STK-2018-885
Remiss från stadsrevisionen – Granskning Våldsbejakande miljöer
Det framgår av granskningsrapporten att Malmö stads förebyggande arbete mot våldsbejakande
miljöer är spretigt. Det finns ingen tydlig riktning och strategi.
I granskningsrapporten kan man också läsa att en generell iakttagelse som flera intervjuade framför är
att när frågan om våldsbejakande miljöer och extremism diskuteras i media och i politiken så är det
ofta stort fokus på den våldsbejakande islamistiska extremistiska miljön. Detta är inte märkligt
eftersom Säkerhetspolisen i sin senaste årsrapport skriver att hotet är störst från de våldsbejakande
islamistiska extremisterna. Denna professionella bedömning från Säkerhetspolisen kan förklara varför
det finns ett större fokus på den våldsbejakande islamistiska extremistiska miljön.
Enligt granskningsrapporten så har Malmö stad en lokal samordnare för arbetet mot våldsbejakande
extremism. Eftersom denna funktion har nästan varit helt osynlig i verksamheten så vore det intressant
om man fick reda på vilket uppdrag som ingår i denna funktion. Denna funktion har även varit helt
frånvarande i de debatter som påbörjats varje gång Malmö stad beviljat bidrag till en organisation med
extremistiska åsikter.
Sverigedemokraterna är även kritiska till Islamakademins inblandning i arbetet mot våldsbejakande
miljöer. Det finns dokumentation som visar att Islamakademin och dess ledarfigur Salahuddin Barakat
har en bokstavlig tolkning av islam som är extrem och som inte representerar hur de flesta muslimer i
Sverige förhåller sig till islam. Samarbete med Islamakademin skadar Malmö stads trovärdighet i
verksamheter som ska motverka våldsbejakande miljöer.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

_____________________________
Richard Åhman-Persson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)
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§

351

Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 2018

STK-2018-977
Sammanfattning

Sedan den 1 januari 2018 gäller en ny lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård. Utgångspunkten i lagen är att region och kommun ska nå en lokal
överenskommelse om hur betalningsansvaret ska utformas. I lagen finns en back-up lösning
som innebär att kommunens betalningsansvar ska infalla 3 kalenderdagar efter att patienten
bedömts utskrivningsklar. Region Skåne och Skånes kommuner har för somatisk slutenvård
en överenskommelse om en genomsnittsmodell om 2,8 kalenderdagar där de dagar som
överstiger 2,8 kalenderdagar kan kvittas mot dagar då patienten skrivit ut innan 2,8
kalenderdagar uppnåtts. Den psykiatriska slutenvården har under 2018 haft en
övergångsbestämmelse men från den 1 januari 2019 gäller samma förutsättningar som för
somatisk slutenvård, att överenskommelse måste tecknas om inte lagens 3 kalenderdagar ska
gälla.
Kommunförbundet Skåne rekommenderar Skånes kommuner att anta ett förslag som
innebär att den tidigare beslutade överenskommelsen om utskrivning från somatisk
slutenvård slås ihop med kommande överenskommelse om utskrivning från psykiatrisk
slutenvård och att genomsnittsmodellen om 2,8 kalenderdagar ska gälla för utskrivning från
all slutenvård.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner det förslag Kommunförbundet Skåne rekommenderat
om gemensam överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län
om samverkan vid utskrivning från somatisk och psykiatrisk slutenvård.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden, funktionsstödsnämnden, hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden
Beslutsunderlag






Förslag till beslut §606 KS AU 181029
G-Tjänsteskrivelse KSAU 181029 Överenskommelse mellan Region Skåne och
kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård 2018
KFSK sammanträdesprotokoll gällande överenskommelse mellan Region Skåne
och Skånes kommuner om samverkan vid utskrivning från somatisk och psykiatrisk
sluten hälso- och sjukvård
Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om
samverkan vid utskrivning från sluten vård, 2018-09-19
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Missiv Överenskommelse Region Skåne och Skånes kommuner gällande
utskrivningsklara patienter
Instruktion för hantering av påskrivet avtal efter beslut

Paragrafen är justerad

34

§

352

Formerna för kommunstyrelseberedningens arbete

STK-2018-1115
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 15 oktober 2018 att samtliga dåvarande
beredningar ska upphöra förutom arbetsutskottet. Samma skulle gälla för dåvarande utskott,
förutom arbetsgivarutskottet och arbetsutskottet som ska finns kvar.
Samtidigt beslutades att kommunstyrelsens arbetssätt skall förändras på så sätt att styrelsen,
förutom att hålla formella beslutssammanträden som sker i dag, även sammanträder för att
diskutera ärenden av mer principiell som i ett senare skede ska behandlas av
kommunstyrelsen i dess funktion som beslutande församling. Utgångspunkten är att
kommunstyrelsen ska sammanträda i den mer informella beredningsfunktionen med samma
frekvens som kommunstyrelsen gör i sin beslutande funktion.
I denna kommunstyrelseberedning ingår kommunstyrelsens ledamöter, ersättare och
beredningsansvariga kommunalråd. Vid dessa sammanträden förs inga formella protokoll
utan endast minnesanteckningar.
Syftet är att under beredningsprocessen delge samtliga ledamöter och ersättare relevant
information och ta fasta på synpunkter och frågor som uppkommer vid diskussioner inför
vidare handläggning av ärenden.
Vid beredningens sammanträden ska endast ärenden av principiell karaktär behandlas.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner i ärendet redovisade former och sammanträdestider för
kommunstyrelseberedningen med ändrad starttid till kl. 9.30 och och att samtliga
kommunalråd och en politisk sekreterare/parti ska ha närvarorätt.
2. Kommunstyrelsen godkänner ändringar i sammanträdestider för kommunstyrelsen
2019 i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Bassem Nasr (MP) yrkar att samtliga kommunalråd och en politisk sekreterare/parti ska ha
närvarorätt på kommunstyrelseberedningarnas sammanträden.
Roko Kursar (L), Anders Skans (V) och Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) instämmer i Bassem
Nasrs (MP) yrkande.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar att tiden ändras från kl. 9.00 till kl. 9.30.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag och
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tilläggsyrkanden att samtliga kommunalråd och en politisk sekreterare/parti ska ha
närvarorätt på kommunstyrelseberedningarna och att starttiden ändras till kl. 9.30.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 181105 §630
Förslag till beslut KSAU 181105 Kommunstyrelsens beredning samt sammanträden
2018 och 2019
Kommunstyrelseberedningen
Kommunstyrelsens beredning samt sammanträden 2018 och 2019

Paragrafen är justerad
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§

353

Redovisning av genomförd intern kontroll inom kommunstyrelsens
förvaltning 102 och förvaltning 99, januari - augusti 2018

STK-2018-902
Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har, i kommunstyrelsens internkontrollplan för förvaltning
102, beslutat att direktåtgärd inom sex områden och granskningar inom fem områden ska
genomföras under året. Genomförda direktåtgärder under årets första åtta månader redovisas
i bilaga.
För finansförvaltning 99 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott samtidigt att
granskningar inom två områden och om direktåtgärder inom ett område ska genomföras.
Resultatet av en granskning redovisas i bilaga. Den slutgiltiga redovisningen av resultat av
samtliga granskningar och åtgärder görs samlat, senast 28 februari 2019.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner Redovisning av genomförd intern kontroll inom
kommunstyrelsens förvaltning 102 och förvaltning 99, januari - augusti 2018.
Beslutet skickas till

Förvaltningsavdelningen
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 181029 §612
G-Tjänsteskrivelse KSAU 181029 Redovisning av genomförd intern kontroll inom
kommunstyrelsens förvaltning 102 och förvaltning 99
Uppföljning av fv 099, internkontrollplan 2018 –Risk i styrning och uppföljning av
kommunens bolag
3.Uppfoljning av internkontrollplan kommunstyrelsensförvaltning 102

Paragrafen är justerad
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§

354

Återrapportering av insatser inom sociala investeringsfonden

STK-2018-582
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2012 att inrätta en social investeringsfond i Malmö stad. En
social investering är en förebyggande insats som minskar kommunens framtida kostnader
samtidigt som mänskliga och samhälleliga vinster görs. En social investeringsfond är ett sätt
att finansiera sociala investeringar. Av de 100 mkr som avsattes till fonden har 26 mkr
betalats ut och ingenting har återbetalats. Beslut i detta ärende avser tre insatser där
arbetsmarknads- och socialnämnden i två fall (Gränsöverskridande team för barn 1–5 år –
Väster, Hela familjen – Öster) skickat slutrapporter och i tre fall (Gränsöverskridande team
för barn 1–5 år – Väster, Hela familjen – Öster, Skolfam – Söder) framfört önskemål om
hävt återbetalningskrav till kommunstyrelsen.
Med detta ärende är samtliga insatser som fått medel från sociala investeringsfonden
avrapporterade.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner slutrapporterna för Gränsöverskridande teamet och
hela familjen.
2. Kommunstyrelsen upphäver återbetalningskravet för följande insatser som fått medel
från sociala investeringsfonden: Skolfam – Söder, Gränsöverskridande teamet –
Väster och Hela familjen – Öster.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på beslutspunkt 2.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Magnus Olssons (SD)
avslagsyrkande på beslutspunkt 2 och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla
arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) reserverar sig mot beslutspunkt 2 och
avser lämna in en skriftlig reservation, bilaga 9.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne M) och Roko Kursar (L) avser
lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 10.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Beslutsunderlag
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Förslag till beslut KSAU 181008 §568 med Särskilt yttrande (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 181008 Återrapportering av insatser inom sociala
investeringsfonden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 180621 §268 med Särskilt yttrande
(M+L) och Reservation (SD)
Slutrapport Hela Familjen
Gränsöverskridande teamet
Riktlinjer för Social investeringsfond barn och unga

Paragrafen är justerad
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Bilaga 9

Reservation
Kommunstyrelsen 2018-11-07
Ärende: STK-2018-582
Återrapportering av insatser inom sociala investeringsfonden
Sverigedemokraterna anser att man ska följa de beslut som tagits angående återbetalning av medel.
Det som försvårar återbetalningen är att det rödgröna styret i Malmö har tagit politiska beslut som gör
Malmö till en socialt ohållbar stad där sociala investeringar inte kan spara pengar för att återbetala
medel, trots att de är framgångsrika.
Detta innebär inte att återbetalningskrav som man beslutat om ska upphävas. Det innebär att det
rödgröna styret måste förändra sin politik så sociala investeringar kan fungera i praktiken.
Vi yrkar bifall till första att-satsen och avslag till andra att-satsen.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

_____________________________
Richard Åhman-Persson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)
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Bilaga 10

Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen 2018-11-07
Ärende: Återrapportering av insatser inom sociala investeringsfonden
STK-2018-582
Syftet med en social investeringsfond var att fördelningen av offentliga resurser skulle bli så
effektiv som möjligt. Men med facit i hand kan vi fastslå att det inte blev så. Avsikten med
fonden och arbetet har varit väldigt god men Malmöborna borde rimligtvis fått mycket mer
valuta för pengarna.
Samtidigt vill vi påpeka att det är glädjande att Hela Familjen visat positivt resultat. Dock
tycker vi att arbetssättet borde varit det sätt man skulle arbetat efter från början, och vi finner
det märkligt att det tagit så lång tid att implementera arbetssättet i organisationen.

Malmö 2018-11-07
Roko Kursar (L)

Torbjörn Tenghammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)
med instämmande av
John Roslund (M)

John Eklöf (M)

Charlotte Bossen (C)
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§

355

Deltagande och finansiering för Malmö stad i Mistra Urban Futures
Skånenod

STK-2018-911
Sammanfattning

Malmö stad har sedan 2016 medverkat i ett större forskningsprojekt som initierats och samordnats av Malmö Universitet och till 50 procent finansierats av Miljöstrategiska forskningsstiftelsen (MISTRA). Projektet avser en regional nod i Skåne av ett större internationellt
projekt kallat Mistra Urban Futures, (MUF) som leds av Göteborgs universitet.
Miljöförvaltningen i Malmö stad samordnar Malmös medverkan i projektet och företräder
Malmö stad i styrgruppen. Malmö stads samfinansiering i Mistra Urbans Futures Skånenod
uppgår till 500 000 kronor per år under 2017 – 2019. Kommunstyrelsen föreslås därför
besluta att ersätta miljöförvaltningen för utbetald samfinansiering i projektet 2017 – 2018
samt avsätta medel för 2019.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen utbetalar från kommunstyrelsens projekt- och utredningsanslaget
1 000 000 kronor till miljönämnden för samfinansiering av Mistra Urban Futures
Skånenod för år 2017 och 2018.
2. Kommunstyrelsen utbetalar från kommunstyrelsens projekt- och utredningsanslag
500 000 kronor för samfinansiering av Mistra Urban Futures Skånenod för 2019.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Magnus Olssons (SD) yrkande
om avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) reserverar sig mot beslutet och avser
lämna in en skriftlig reservation, bilaga 11.
Beslutet skickas till

Miljönämnden, förvaltningsavdelningens ekonomienhet
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 181022 §576
G-Tjänsteskrivelse KSAU 181022 Deltagande och finansiering för Malmö stad i
Mistra Urban Futures Skånenod
Miljönämnden beslut 180828 § 103 med Reservation SD
Reservation (SD)
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Avtal forskning Malmö stad miljöförvaltningen och Malmö högskola

Paragrafen är justerad
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Bilaga 11

Reservation
Kommunstyrelsen 2018-11-07
Ärende: STK-2018-911
Deltagande och finansiering för Malmö stad i Mistra Urban Futures Skånenod
I underlaget så saknas det information om hur denna forskning skulle gynna Malmöborna. Det framgår
heller inte på vilket sätt finansiering av detta projekt är ett kommunalt ansvar. Sverigedemokraterna
anser att det borde finnas en fördjupad dialog och helst konsensus omkring forskningsprojekt av
denna sort innan staden finansierar det. Att Malmö stad finansierar detta forskningsprojekt samtidigt
som många nämnder är underfinansierade är inte lämpligt.
Vi yrkar avslag på förslaget till beslut.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

_____________________________
Richard Åhman-Persson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)
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§

356

Begäran från fritidsnämnden om kommunbidragsjustering

STK-2018-571
Sammanfattning

Fritidsnämnden begär utökning av sitt kommunbidrag med finansiering ur anslag till
kommunstyrelsens förfogande i syfte att finansiera utbyggnad av omklädningsrum vid
Bäckagårds idrottsplats och för att utöka nämndens verksamhet till följd av demografiska
förändringar.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen utökar fritidsnämndens kommunbidrag med 13 850 tkr med
finansiering ur anslag till kommunstyrelsens förfogande.
Beslutet skickas till

Fritidsnämnden, förvaltningsavdelningens ekonomienhet
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 181022 §577
G-Tjänsteskrivelse KSAU 181022 Begäran från fritidsnämnden om
kommunbidragsjustering
Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 180426
Hemställan om kommunbidragsjustering

Paragrafen är justerad
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§

357

Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för område
sydväst om Lockarps trafikplats, Dp 5466, projektnummer 6586

STK-2018-919
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för område sydväst
om Lockarps trafikplats, Dp 5466, projektnummer 6586, till en beräknad bruttoutgift om 25
Mkr. Objektsgodkännandet omfattar iordningställande av kvartersmark samt allmän
platsmark.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för område
sydväst om Lockarps trafikplats, Dp 5466 projektnummer 6586, till en beräknad
bruttoutgift om 25 Mkr.
2. Kommunstyrelsen godkänner årliga driftkonsekvenser om 0,4 Mkr under
förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för
driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag








Förslag till beslut §605 KS AU 181029
G-Tjänsteskrivelse KSAU 181029 Tekniska nämnden Ansökan om
Objektsgodkännande för område sydväst om Lockarps trafikplats, Dp
5466,projektnummer 6586
Tekniska nämnden beslut 180828 §209
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Nämndskarta Del av Lockarp 24:1 och 8:1
Underlag till objektsgodkännande - Lockarp 8, projektnummer 6586, Dp 5466

Paragrafen är justerad
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§

358

Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för ombyggnation
av Teknikens och sjöfartens hus, Turbinen 4

STK-2018-974
Sammanfattning

Servicenämnden har inkommit med ansökan om ombyggnation av Teknikens och sjöfartens
hus, Turbinen 4 till en beräknad totalutgift om 16 Mkr. Kulturnämnden är hyresgäst.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar servicenämnden objektsgodkännande för ombyggnation
av Teknikens och sjöfartens hus till en beräknad totalutgift om 16 Mkr.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med yrkande om avslag
på ±10%.
Ordförande ställer proposition på bifall mot avslag till sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla yrkandet.
Beslutet skickas till

Servicenämnden, kulturnämnden
Beslutsunderlag















Förslag till beslut KSAU 181022 §584
G-Tjänsteskrivelse KSAU 181022 Servicenämnden ansökan om
Objektsgodkännande för ombyggnation av Teknikens och sjöfartens hus, Turbinen
4
Ansökan om objektsgodkännande för ombyggnation av Teknikens och sjöfartens
hus, Turbinen 4
Servicenämnden beslut 180924 §93
Tjänsteskrivelse serviceförvaltningen
Kulturnämnden beslut 180829 §89
Tjänsteskrivelse kulturförvaltningen
Yttrande från Lokal i Malmö (LiMa) för ombyggnation av Teknikens och sjöfartens
hus, Turbinen
Tilläggsavtal etapp 0 och 1
Tilläggsavtal etapp 2
Skiss Teknikens och sjöfartens hus plan 1
Skiss Teknikens och sjöfartens hus plan 2
Karta Teknikens och sjöfartens hus

Paragrafen är justerad
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§

359

Avvikelse för nybyggnation av Lindens förskola, Spårvägen 3

STK-2018-1007
Sammanfattning

Servicenämnden har inkommit med rapportering avseende avvikelse av totalutgiften för
nybyggnation av Lindens förskola, Spårvägen 3.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner servicenämndens avvikelserapportering avseende
Lindens förskola, Spårvägen 3 och lägger rapporten till handlingarna.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Bassem Nasr (MP) yrkar att ärendet återremitteras till servicenämnden.
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till
servicenämnden och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
Särskilda yttranden, reservationer

Bassem Nasr (MP) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig reservation,
bilaga 12.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Roko Kursar (L) avser
lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 13.
Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) avser lämna in ett gemensamt särskilt
yttrande, bilaga 14.
Beslutet skickas till

Servicenämnden
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 181022 §587
G-Tjänsteskrivelse KSAU 181022 Servicenämnden Rapportering avvikelse
Objektsgodkännande nybyggnation av Lindens förskola, Spårvägen 3
Servicenämnden beslut 180924 beslut § 94
Tjänsteskrivelse från servicenämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 12
Reservation
Kommunstyrelsen, 2018-11-07
Avvikelse för nybyggnation av Lindens förskola, Spårvägen 3
Diarienr: STK-2018-1007
Vi yrkade på att ärendet skulle återremitteras med anledning av att vi inte tycker
redogörelsen för avvikelsen besvarar frågan hur slutkostnaden kunde avvika så mycket
från beviljat belopp. Lindens förskola är ett viktigt pilotprojekt för utvecklingen av giftfria
förskolor. Det gör det extra allvarligt att så många fel i den ekonomiska beräkningen
kan uppstå i ett och samma projekt. Vi anser inte att förklaringen i tjänsteskrivelsen är
tillfredsställande och hade önskat en bättre genomlysning av hur upphandlingen skötts.
För att vi ska kunna investera våra gemensamma pengar i projekt som inte gör våra
barn sjuka eller belastar deras framtid måste varje upphandling prioriteras och
skattemedel värnas.
Då vårt yrkande inte vann gehör vill vi reservera oss till förmån för vårt
återremissyrkande.
För Miljöpartiet de gröna

Märta Stenevi, ledamot kommunstyrelsen
Med instämmande av

Bassem Nasr, ersättare kommunstyrelsen

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Bilaga 13

Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen 2018-11-07
Ärende 18: Avvikelse för nybyggnation av Lindens förskola, Spårvägen 3
STK-2018-1007
Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet är djupt oroade över ärendet, som indikerar att
Serviceförvaltningen inte har kontroll över sin ekonomi och sina projekt. Rapporten påvisar
hur kostnaderna för projektet ständigt ökat, vilket är ett oacceptabelt slöseri med
Malmöbornas skattepengar.
Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet förutsätter att Serviceförvaltningens vidtagna
åtgärder säkerställer att något liknande aldrig inträffar igen. Det är kommunens skyldighet att
genom användning av rätt kompetens och tydliga mål bedriva en verksamhet där onödigt
slarv och slöseri inte förekommer.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Charlotte Bossen (C)

Roko Kursar (L)

Med instämmande av
John Roslund (M)
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Bilaga 14

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2018-11-07
Ärende: STK-2018-1007
Avvikelse för nybyggnation av Lindens förskola, Spårvägen 3
Kommunstyrelsen beviljade den 25 oktober 2017 objektsgodkännande för nybyggnation av rubricerad
förskola till en kostnad av 37 miljoner med en osäkerhetsfaktor på +/-10 %. Servicenämnden meddelar
nu att kostnaden blev 59 miljoner. En felräkning på nästan 50%
Sverigedemokraterna menar att så flagranta fel måste utredas noggrant och att sådana misstag måste
leda till förändrade arbets- och handläggningsrutiner.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

_____________________________
Richard Åhman-Persson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

52

§

360

Förslag rörande förändring av lägenheter i fastighet Draken 15

STK-2018-923
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har inkommit med ansökan om utökat kommunbidrag för att
finansiera förändrad inriktning av lägenheter i en LSS-bostad i fastighet Draken.
Stadskontoret tar inte ställning till funktionsstödsnämndens förändring av verksamheten, då
det ligger inom nämndens ansvar att ompröva verksamhet och vid behov besluta om ändrad
inriktning eller omfattning. Stadskontoret kan endast bedöma nämndens begäran om utökat
kommunbidrag. Då nämnden sedan budget 2018 fått fullt ansvar för medel för utbyggnad av
LSS-bostäder, som en del av nämndens kommunbidragsram, har nämnden också fullt ansvar
att prioritera hur resurserna ska användas.
Stadskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen avslår funktionsstödsnämndens begäran
om utökat kommunbidrag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen avslår funktionsstödsnämndens ansökan om utökat
kommunbidrag avseende förändring av lägenheter i fastigheten Draken 15.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Roko Kursar (L) yrkar bifall till funktionsstödsnämndens ansökan med instämmande av
Torbjörn Tegnhammar (M).
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Roko Kursars (L)
bifallsyrkande till funktionsstödsnämndens ansökan och finner att kommunstyrelsen beslutar
bifalla arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Roko Kursar (L), Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M)
reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 15.
Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga
16.
Beslutet skickas till

Funktionsstödsnämnden
Beslutsunderlag





Förslag till beslut §611 KS AU 1810029
G-Tjänsteskrivelse KSAU 181022 Förslag rörande förändring av lägenheter i
fastighet Draken 15
Funktionsstödsnämnden beslut 180829 §98 med reservation (V)
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Tjänsteskrivelse från funktionsstödsnämnden
Bilaga - Tidigare beviljande anslag till Draken 15

Paragrafen är justerad
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Bilaga 15

Reservation

Kommunstyrelsen 2018-11-07
Ärende: Förslag rörande förändring av lägenheter i fastighet Draken 15
STK-2018-923
Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiet anser att det är ett oerhört stort problem att alltför
många Malmöbor, alltför länge, måste vänta på LSS-bostad och lägenhet i gruppbostad.
Funktionsstödsnämnden uppger klart och tydligt att efterfrågan av lägenhet i gruppbostad är
mycket stor och att de närmaste årens utbyggnad inte kommer att räcka för att möta behoven.
Efterfrågan av lägenhet i gruppbostad uppges vara mycket hög i förhållande till lägenhet i
servicebostad.
Funktionsstödsnämnden föreslår därför att Drakens LSS-boende utökas med sex lägenheter i
gruppbostad genom omvandling av sex servicelägenheter. Förändringen innebär dock att
personalbemanningen behöver utökas med åtta tjänster, vilket hade medfört ökade
personalkostnader som kräver finansiering. Av den anledningen ansöker
funktionsstödsnämnden om utökat kommunbidrag.
Samtidigt är det också positivt att förändringen hade lett till en högre kostnadseffektivitet
jämfört med om gruppbostad och servicebostad hade separata personalplaneringar, vilket
skulle kräva högre personalbemanning. Funktionsstödsnämnden betonar också att självaste
ombyggnaden/anpassningen, som förändringen medför, finansieras i form av investering
inom
befintlig ram.
Kommunstyrelsen måste kunna vara redo att ta ett större ansvar för den långa kösituation till
LSS-bostäder som råder i Malmö. Därför yrkade Liberalerna och Moderaterna, med
instämmande av Centerpartiet, att bifalla funktionsstödsnämndens ansökan om utökat
kommunbidrag.
Då vi ej fick gehör för vårt yrkande avger vi denna reservation.
Malmö 2018-11-07
Roko Kursar (L)

Torbjörn Tenghammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)
med instämmande av
John Eklöf (M)

John Roslund (M)

Charlotte Bossen (C)
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Bilaga 16

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2018-11-07: Ärende 19. Förslag rörande förändring av lägenheter i fastighet Draken

I senaste versionen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2002:9)
Bostadmed särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS ges det allmänna rådet att en bostad med särskild service för
vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade inte bör
vara belägen i nära anslutning till en annan sådan bostad för att undvika en institutionell
miljö.
Socialstyrelsen är mycket tydlig i sina rekommendationer att en gruppbostad bör ha tre till
fem boende (Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, 2018). SOSFS 2002:9 medger
en acceptans för fler boende under förutsättning att de boendes goda levnadsvillkor inte
åsidosätts.
För Vänsterpartiet är det helt oacceptabelt att den nuvarande kön till gruppbostad framförs
som argument för att bygga två gruppbostäder ovanpå varandra och använda samma
personalgrupp inom huset. Vänsterpartiet anser att det blir en inskränkning av de boendes
goda levnadsvillkor och riskerar att öppna upp för en utveckling att bygga samlokaliserade
gruppbostäder med allt fler boende - något Vänsterpartiet motsätter sig kraftigt och är
förbluffade över att andra politiska partier inte reagerar på. För Vänsterpartiet är det en
självklarhet att gruppbostäder ska byggas väl integrerade i det omkringliggande samhället
och att personer med funktionsnedsättningar inte ska vara begränsade till att bo enbart med
andra personer som har funktionsnedsättningar.
Vänsterpartiet anser att Funktionsstödsförvaltningen bör följa Socialstyrelsens allmänna råd
och rekommendationer samt konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. VI anser att kommunstyrelsen borde påpeka detta för
funktionsstödsnämnden.
Malmö 2018-11-07
Emma-Lina Johansson
Med instämmande av
Sadiye Altundal

Anders Skans
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361

Reviderat anslag Kitesurf World Cup 2019

STK-2018-1077
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2018-04-04 beslutat att anslå 1 Mkr till det internationella
evenemanget Kitesurf World Cup 2019. Avsikten är att arrangemanget 2019–2021 ska
genomföras i Malmö, tävlingarna beräknas pågå i tio dagar per år, och attrahera ca 50 000
besökare år 2019.
Fastighets- och gatukontoret har ansökt om en förändring i det beviljade anslaget med ett
ökat belopp inför 2019 och med sänkta belopp 2020 och 2021 – det totala anslaget över tre år
är oförändrat men fördelat på ett för arrangemanget mer lämpligt sätt. MINT-gruppen har
tillstyrkt begäran om omfördelning och Stadskontoret föreslår att revideringen beviljas.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen anslår ytterligare 500 tkr från kommunstyrelsens anslag för projekt
och utredningar 2018 till fastighets- och gatukontoret för täckande av kontorets
kostnader i samband med stadens värdskap för arrangemanget Kitesurf World Cup
2019.
Beslutet skickas till

Fastighets- och gatukontoret, stadskontorets näringslivsavdelning, förvaltningsavdelningen,
förvaltningsavdelningens ekonomienhet
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 181105 §628
Reviderad G-Tjänsteskrivelse KSAU 181105 Reviderat anslag Kitesurf World Cup
2019
G-Tjänsteskrivelse KSAU 181105 Reviderat anslag Kitesurf World Cup 2019
Reviderat anslag Kitesurf Wolrd Cup 2019
§124 KS Anslag till Kitesurf World Cup 2019

Paragrafen är justerad
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§

362

Färdtjänst - Sjukresa inom färdtjänsten, ändring i tillämpningsanvisning

STK-2018-131
Sammanfattning

Malmö stad och Region Skåne har överenskommelse om att personer med färdtjänst får åka
sjukresa inom ramen för Malmö stads färdtjänstregler, detta trots att sjukresor är Region
Skånes ansvar. Egenavgiften för sjukresa ingår idag i färdtjänstavgiften och debiteras av
Malmö stad som en engångskostnad per resa alternativt att den ingår i månadsavgiften för
färdtjänst. För sjukresor som är utanför Malmö stad, debiteras enligt Region Skånes taxa för
sjukresor och baseras på antal åkta kilometer. De kostnaderna som Malmö stad har för själva
transporten och administrationen av sjukresan, debiteras Region Skåne. Från kostnaden görs
avdrag för egenavgiften till den enskilde.
Region Skåne har aviserat att de från den 1 februari 2019 själv kommer att debitera den
enskilde egenavgiften för sjukresa vilket medför att den inte längre kommer ingå i
färdtjänstavgiften som Malmö stad debiterar. Anledning som uppges till förändringen är att
Region Skånes beslutade taxor ska gälla för samtliga i Skåne som åker sjukresa. Förändringen
medför ökade kostnader för vissa malmöbor som åker sjukresa och har färdtjänst.
Som en följd av Region Skånes beslut behövs en justering av Malmö stads
tillämpningsanvisningar avseende regler kring möjligheten att åka sjukresa på färdtjänstavgift.
Detta för att tydliggöra Malmö stads åtagande avseende vilka avgifter som gäller för
Malmöbon som åker sjukresa respektive färdtjänst. Ändringen innebär ingen förändring av
Malmö stads färdtjänstavgifter.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige ändrar tillämpningsanvisningar för färdtjänsten på så sätt att det
inte längre är möjligt att åka sjukresa på egenavgiften för färdtjänst eftersom avgiften
kommer tas ut av Region Skåne. Ändringen börjar gälla 1 februari 2019.
Särskilda yttranden, reservationer

Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga
17.
Beslutet skickas till

Servicenämnden
Beslutsunderlag






Förslag till beslut §608 KS AU 181029
G-Tjänsteskrivelse KSAU 181029 - Förändring av taxan avseende sjukresa inom
färdtjänsten i Malmö
Bilaga: Förslag till ny taxa Färdtjänst från 1 februari 2019
Bilaga: Tidigare taxa Färdtjänst från 1 juli 2015

Paragrafen är justerad
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Bilaga 17

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2018-11-07: Ärende 21. Färdtjänst - Sjukresa inom färdtjänsten, ändring i
tillämpningsanvisning

Vänsterpartiet vill påpeka att Region Skånes beslut om avgifterna för sjukresor försämrar för
många Malmöbor. Att Region Skåne inte längre vill samordna egenavgifterna mellan
färdtjänst och sjuktransport är inte bra. Då inte vi i Malmö stad kan ändra regionens beslut
måste vi motvilligt acceptera faktum, men hoppas att det ska gå att påverka Region Skåen
att ändra sig.
Malmö 2018-11-07
Emma-Lina Johansson
Med instämmande av
Sadiye Altundal

Anders Skans
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363

Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS som
inte verkställts inom tre månader, kvartal 3 2018

STK-2018-127
Sammanfattning

Samtliga socialnämnder ska en gång i kvartalet lämna statistikrapport till kommunfullmäktige
över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, samt beslut som inte verkställts på nytt
inom tre månader från den dag då verkställigheten har avbrutits.
Antalet rapporterade beslut enligt 9 § LSS har ökat från 59 beslut till 80 beslut.
Antalet rapporterade beslut enligt 4 kap 1 § SoL har ökat från 45 beslut till 54 beslut.
Samtliga socialnämnder har haft gynnande beslut, som inte verkställts inom tre månader från
dagen för beslut, att rapportera.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Roko Kursar (L) avser
lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 18.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden,
funktionsstödsnämnden
Beslutsunderlag




Förslag till beslut §607 KS AU 181029
G-Tjänsteskrivelse KSAU 181029 Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 §
SoL och enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader, kvartal 3 2018

Paragrafen är justerad
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Bilaga 18

Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen 2018-11-07
Ärende 22: Rapport om gynnande beslut enligt kap 4 1 § SoL och enligt 9 §
LSS som inte verkställs inom tre månader, kvartal 3 2018
STK-2018-127
Rapporten konstaterar hur det återigen blivit en försämring av antal gynnande beslut som inte
verkställts. Antalet rapporterade beslut enligt 9§ LSS har ökat från 59 till 80. Antalet beslut
enligt 1 § SoL har ökat ifrån 45 till 54.
Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet anser att det är oacceptabelt att trenden fortsätter
uppåt och vi förutsätter att den styrande minoriteten gör kraftansträngningar för att säkerställa
att antalet icke verkställda beslut minskar markant. Det är dags att Malmö stad börjar använda
sig av privata alternativ som finns i staden samt underlättar för ytterligare satsningar inom
LSS.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Charlotte Bossen (C)

Roko Kursar (L)

Med instämmande av
John Roslund (M)
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364

Utökad låneram för finansiering av investeringar i VA-verksamheten
respektive avfallsverksamheten i Malmö stad inom VA SYD

STK-2018-1006
Sammanfattning

VA SYD har inkommit med en begäran om utökad låneram för att finansiera fortsatta
investeringar i VA-respektive avfallsverksamheten i Malmö stad till och med 2021-12-31.
Enligt VA SYD:s bedömning kommer den budgeterade investeringsvolymen påverka VAtaxan med drygt 5 %. Tillsammans med andra kostnadsökningar (bland annat ökad fast avgift
från Sydvatten AB) bedömer VA Syd att det finns ett behov att höja VA-taxan med totalt ca
15 % till och med 2021. Inflationen förväntas under samma period uppgå till 6 %.
Den nu aktuella utökningen till VA SYD ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade
totala upplåningsram om 20 MDR.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner en utökning av låneramen för VA SYD med 1100
Mkr till att sammanlagt uppgå till 2 900 Mkr.
2. Kommunfullmäktige anmodar VA SYD att utreda och återkomma till
kommunstyrelsen med en beskrivning av hur VA-taxan har utvecklats sedan 2008
och hur taxan förväntas utvecklas på lång sikt.
Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 181105 §633
G-Tjänsteskrivelse KSAU 181105 Utökad låneram VA-Syd
Finansiering av investeringar i VA-verksamheten resp. Avfallsverksamheten i
Malmö Stad inom VA SYD
Investeringar 2019-2021 - VA Malmö och Avfall
Kreditbedömning VA SYD

Paragrafen är justerad

