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Remiss från Utbildningsdepartementet - En andra och en annan chans - ett
komvux i tiden (SOU 2018:71)
Remiss från Justitiedepartementet - Informationsutbyte vid samverkan mot
terrorism (SOU 2018:65)
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Utfallsprognos 2, 2018, Kommunfullmäktige FV 001 samt Kommunstyrelsen
FV 102
Utfallsprognos 2, 2018 Malmö stad
Återapportering - Lägesbeskrivning inriktning av arbetet med sociala
investeringar
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Nya statliga avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan
pedagogisk verksamhet – uppräkning januari 2019
Förslag på upphävande av krav på tillstånd för vissa djur inom område med
detaljplan eller områdesbestämmelse
Delårsrapport 2, 2018 Räddningstjänsten Syd
Uppdrag budget 2017 - Slutrapport - Översyn av stadens stöd till innovationsoch näringslivsfrämjande insatser
Tidplan för budget och uppföljning under år 2019
Redovisning av beslut fattade 2017 enligt delegationsbemyndigande till styrelse
och nämnder
Utbetalning av partistöd 2019
Ansökan om utökat objektsgodkännande för till- och ombyggnation av Hyllie
brandstation, Brandvakten 1

4

§

369

Redovisning av delegerade beslut till kommunstyrelsen 5 december 2018

STK-2018-1156
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













Beslutattest fv 102
Protokoll 181127 - Personalärende stadskontoret
Protokoll 181108 - Personalärende stadskontoret
Protokoll ksau 2018-10-22
Protokoll ksau 2018-10-29
Protokoll ksau 2018-11-05
Protokoll ksau 2018-11-12
Protokoll ksau 2018-11-19
Protokoll Malmö stadshus AB 2018-08-20
Protokoll Malmö stadshus AB 2018-09-24
Protokoll Malmö stadshus AB 2018-10-22

Paragrafen är justerad
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§

370

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

























Meddelande om genomförd granskning av begravningsombudens årsberättelser för
2017 från Länsstyrelsen Skåne
Cirkulär 18:41 Ägar- och ledningsprövning nya krav för enskilda att bedriva
fristående förskola
Cirkulär 18:42 Tre pensionsöverenskommelser för individer som omfattas av PAKL, PAK och LPAK
Cirkulär 18:42 Bilaga 1
Cirkulär 18:42 Bilaga 2
Cirkulär 18:42 Bilaga 3
Cirkulär 18:42 Bilaga 4
Cirkulär 18:42 Bilaga 5
Cirkulär 18:42 Bilaga 6
Cirkulär 18:43 Bilaga 7
Cirkulär 18:43 Omräkning av pension enligt PA-KL
Cirkulär 18:43 Bilaga 1
Cirkulär 18:43 Bilaga 2
Cirkulär 18:43 Bilaga 3
Cirkulär 18:43 Bilaga 4
Cirkulär 18:43 Bilaga 5
Cirkulär 18:43 Bilaga 6
Cirkulär 18:45 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och
syofunktionärer som inte har fått försäkringsskydd enligt AGS-KL
Cirkulär 18:46 Beslut om bidragsbelopp till enskilda huvudmän
Cirkulär 18:47 Budgetproposition för 2019 och höständringsbudgeten för år 2018
Cirkulär 18:48 Budgetförutsättningar för åren 2018-2021
Cirkulär 18:49 Hyreshöjning fr. o. m. den 1 januari 2019 med avtal knutna till
konsumentprisindex, KPI
Justerat Protokoll AGU 2018-11-27

Paragrafen är justerad
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§

371

Remiss från Utbildningsdepartementet - En andra och en annan chans - ett
komvux i tiden (SOU 2018:71)

STK-2018-925
Sammanfattning

Komvuxutredningen har här lämnat sitt slutbetänkande En andra och en annan chans – ett
komvux i tiden där uppdraget har varit att undersöka behovet av förändringar i kommunal
vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux). Ambitionen är att
komvux utvecklas till att inte endast inriktas på dem som behöver en andra chans utan också
är tillgänglig för dem som behöver en annan chans, ett livslångt lärande.
I betänkandet föreslås att:









Skollagen förtydligas så att det framgår att komvux utgör en del i arbetsmarknadens
kompetensförsörjning och förberedelser för fortsatta studier.
Urvalsreglerna till komvux ändras så att det inte längre är den med minst utbildning
som ska ha förtur utan det är individer med störst behov av utbildningen som ska ha
förtur vid urval.
Gymnasieskolans sex studieförberedande program slås ihop och blir tre bredare
studieområden på komvux och gymnasiearbetet ersätts av ett bredare komvuxarbete.
En del lärosäten bör erbjuda en profilering mot komvux i sin lärarutbildning.
Särvux blir en del av komvux och byter namn till särskild undervisning.
Personer med intellektuell funktionsnedsättning ges ökade möjligheter till fortsatt
utbildning efter särvux.
Betygsrätt införs som ett krav för att enskilda anordnare ska få bedriva
vuxenutbildning på entreprenad.
Betygsskalan för grundläggande komvux, sfi och grundläggande särvux förenklas.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har inkommit med ett yttrande där de ställer sig
bakom huvuddelen av de i slutbetänkandet framlagda förslagen.
Beslut

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

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 1.
Beslutet skickas till

Utbildningsdepartementet, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Beslutsunderlag



Förslag till beslut KSAU 181126 §690
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G-Tjänsteskrivelse - KSAU 181126 Slutbetänkandet En andra och en annan chans ett komvux i tiden
Förslag till yttrande - Slutbetänkandet En andra och en annan chans - ett komvux i
tiden
SOU 2018:71
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 181026 §125 med Särskilt
yttrande (SD)
G-Tjänsteskrivelse gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 1

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2018-12-05
Ärende: STK-2018-925
Remiss från Utbildningsdepartementet – En andra och en annan chans – ett komvux i tiden
(SOU 2018:71)
Utredningen föreslår att kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande nivå
inklusive utbildning motsvarande den som ges i träningsskolan och på gymnasial nivå, under
förutsättning att det inte begränsar möjligheten för vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad
hjärnskada, ska göras tillgänglig för vuxna utan utvecklingsstörning om de i övrigt uppfyller kraven för
behörighet.
I själva utredningen finns det ingen riktig anledning till varför man föreslår ett sådant förslag. Det
närmaste man kan hitta till någonting som förklarar förslaget är följande:
”Öppningen ska i stället ses i ljuset av att det till exempel finns nyanlända och andra utlandsfödda som
har behov av särskild utbildning men inte får det tillgodosett för att det råder en osäkerhet om eleven
tillhör målgruppen. Att då som vuxen behöva genomgå en omfattande utredning för att få tillgång till
utbildning bidrar inte till en individanpassad och effektiv vuxenutbildning.” (sidan 306-307 SOU
2018:71)
Detta är inte en riktig förklaring till varför man vill öppna upp en utbildning som vanligen vänder sig till
människor med utvecklingsstörning, autism och hjärnskador, för nyanlända som råkar vara mindre
begåvade. Självklart ska man genomgå en utredning innan man får tillgång till en utbildning som är
avsedd för människor som har utvecklingsstörning. Allt annat vore märkligt.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Anders Olin (SD)

_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

____________________________
Rickard Åhman-Persson (SD)
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§

372

Remiss från Justitiedepartementet - Informationsutbyte vid samverkan mot
terrorism (SOU 2018:65)

STK-2018-924
Sammanfattning

Utredningen om informationsutbyte vid samverkan mot terrorism lämnar ett antal
ändringsförslag, bland annat avseende offentlighets- och sekretesslagen, som ska underlätta
dels för Polismyndigheten att lämna uppgifter till kommunal socialtjänst, dels för
socialtjänsten att lämna uppgifter till Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Slutligen
föreslås en uppgiftsskyldighet för Transportstyrelsen i förhållande till Polismyndigheten och
Säkerhetspolisen vad avser trängselskatteuppgifter om passager. Kommunstyrelsen föreslås
att tillstyrka förslagen och sända yttrandet enligt bilaga som Malmö stads remissvar till
Regeringskansliet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsens tillstyrker författningsförslagen i utredningen
”Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism” och sänder stadskontorets förslag
till yttrande till Regeringskansliet.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till
yttrande.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till yttrande och bifall
till arbetsmarknads- och socialnämndens yttrande med ändrad formulering till förmån för
eget inlämnat särskilt yttrande till arbetsmarknads- och socialnämnden den 26 oktober 2018. I
arbetsmarknads- och socialnämndens yttrande på första sidan, första stycket, föreslås orden
"all politisk och religiös extremism" ersätta "högerextremism, vänsterextremism och islamistisk extremism."
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Emma-Lina Johanssons (V)
yrkande om bifall till arbetsmarknads- och socialnämndens yttrande med ändrad formulering
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 2.
Märta Stenevi (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 3.
Beslutet skickas till

Regeringskansliet, förvaltningsavdelningen
Beslutsunderlag



Förslag till beslut KSAU 181126 §691
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G-Tjänsteskrivelse KSAU 181126 Remissvar Informationsutbyte vid samverkan
mot terrorism
Förslag till yttrande Remissvar Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism
Remiss från Justitiedepartementet - Informationsutbyte vid samverkan mot
terrorism (SOU 2018:65)
Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism (SOU 2018:65)
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 181026 §395 med Särskilt yttrande (V)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 2

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2018-12-05: Ärende 5: Remiss från Justitiedepartementet - Informationsutbyte vid
samverkan mot

Vänsterpartiet delar arbetsmarknads- och socialnämndens uppfattning i frågan, vi ställer oss
bakom deras yttrande, men skulle vilja ändra begreppet ”högerextremism,
vänsterextremism och islamistisk extremism” till formuleringen ”all politisk och religiös
extremism”.

Malmö 2018-12-05
Emma-Lina Johansson
Med instämmande
Sadiye Altundal

Anders Skans
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Bilaga 3
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 181205
Remiss från Justitiedepartementet - Informationsutbyte vid samverkan mot
terrorism (SOU 2018:65)
Diarienr STK-2018-924
Remissen från Justitiedepartmentet över SOU 2018:65 har gått på nämndsremiss till
Arbetsmarknads- och socialnämnden. Nämnden svarar bland annat:
“Nämnden bedömer att det finns en risk att även små och väl avgränsade lagändringar kan
komma att skada tilliten till socialtjänsten. Att det råder sekretess inom socialtjänsten är en
vedertagen uppfattning och sannolikt en förutsättning för att människor ska kunna känna sig
trygga med att vända sig till socialtjänsten. Detta utgör i sig grunden till att socialtjänsten ska
kunna vara framgångsrik i sitt främjande arbete och att individer ska känna sig trygga med att
delta i socialtjänstens insatser. Eftersom föreliggande förslag om lagändringar är tydligt
avgränsat till utökad möjlighet för socialtjänsten att lämna ut sekretessbelagda uppgifter
avseende misstanke om brottsliga handlingar med koppling till extremism och terrorism anser
nämnden ändå att det finns ett visst stöd för de aktuella förslagen.”

Trots att det handlar om en stor facknämnd med det operativa ansvaret för en
verksamhet som direkt berörs av förslaget finns ingenting av nämndens
problematisering av förslagen med i förslaget till yttrande när det nu kommit till
Kommunstyrelsen.
Vi tycker det är ett slöseri med tid, skattemedel och kompetens att inte ta tillvara de
åsikter som facknämnden och dess experter framför. Vi anser också att det är en viktig
problematisering som lyfts, och som behöver finnas med som kontext till tillstyrkan.
Vi har ändå valt att ställa oss bakom yttrandet, eftersom det i sak inte går emot
nämndens yttrande, men vi vill uppmana stadskontoret att i framtida beredningar även
inkludera resonemang som är centrala för frågeställningen, eftersom det är information
som bör nå lagstiftaren i samband med remissförfarandet.
För Miljöpartiet de gröna

Märta Stenevi, ledamot kommunstyrelsen
Med instämmande av:

Måns Berger, 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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§

373

Avtal om patientnämndsverksamhet mellan Region Skåne och Malmö stad
från 2019

STK-2018-1076
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 27 september 2018 att Malmö stads förtroendenämnd ska
upphöra 31 december 2018. Kommunfullmäktige beslutade även att kommunstyrelsen skulle
ges i uppdrag att teckna avtal med Region Skåne om att bedriva patientnämndsverksamhet
från 1 januari 2019.
Kommunstyrelsen föreslås nu fullfölja kommunfullmäktiges beslut genom att uppdra åt
kommunstyrelsens ordförande att för Malmö stad underteckna det förslag till avtal som
Region Skåne upprättat, genom Patientnämndens kansli.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt dess ordförande att för Malmö stad teckna avtal med
Region Skåne enligt det förslag Region Skåne upprättat, genom Patientnämndens
kansli.
Beslutet skickas till

Region Skåne, Patientnämndens kansli, funktionsstödsnämnden, hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden, förtroendenämnden
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 181126 §693
G-Tjänsteskrivelse KSAU 181126 Avtal om patientnämndsverksamhet mellan
Region Skåne och Malmö stad från 2019
Avtal om patientnämndsverksamhet mellan Region Skåne och Malmö stad

Paragrafen är justerad
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§

374

Utfallsprognos 2, 2018, Kommunfullmäktige FV 001 samt
Kommunstyrelsen FV 102

STK-2018-7
Sammanfattning

Stadskontoret har sammanställt utfallsprognos 2, 2018, för kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen. Prognosen för kommunfullmäktige pekar mot +0,7 mkr för
driftskostnaderna och ett överskott med 0,9 mkr för investeringar. Prognosen för anslaget för
kommunstyrelsen pekar mot ett överskott med +46,1 mkr för driftskostnaderna och 76,3
mkr för investeringarna.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner Utfallsprognos 2 2018 för kommunstyrelsen,
förvaltning 102, och kommunfullmäktige, förvaltning 001.
Beslutet skickas till

Förvaltningsavdelningen, ekonomienheten
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 181126 §692
G-Tjänsteskrivelse KSAU 181126 Utfallsprognos 2 2018
Utfallsprognos 2 2018 (Kommunfullmaktige)
Utfallsprognos 2 2018 (Kommunstyrelsen)

Paragrafen är justerad
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§

375

Utfallsprognos 2, 2018 Malmö stad

STK-2018-54
Sammanfattning

Utfallsprognosen omfattar en helårsprognos för kommunen och dess nämnder. För helåret
prognostiseras ett överskott om 761 Mkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse om
461 Mkr. Den huvudsakliga förklaringen till överskottet är högre intäkter från
fastighetsförsäljningar och realisationsvinster. Den sammantagna investeringsvolymen
prognostiseras till cirka 2,8 miljarder, vilket är en ökning med drygt 0,7 miljarder jämfört med
2017 men cirka en miljard lägre än budgeterat 2018.
Utfallsprognosen visar på att kommunen kommer att uppfylla kommunallagens krav på
ekonomisk balans samt det finansiella målet om en hållbar ekonomisk utveckling.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen lägger Utfallsprognos 2 2018 för Malmö stad till handlingarna.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M) avser lämna in ett
särskilt yttrande, bilaga 4.
Roko Kursar (L) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 5.
Märta Stenevi (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 6.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 7.
Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 181203 §711
G-Tjänsteskrivelse KSAU 181203 Utfallsprognos 2 2018 Malmö stad
Utfallsprognos 2 2018 Malmö stad

Paragrafen är justerad
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Bilaga 4

Särskilt Yttrande

Kommunstyrelsen 2018-12-05
§ 8 Utfallsprognos 2, 2018 Malmö stad, STK-2018-54
Det goda resultat som prognostiseras är endast till följd av intäkter av engångskaraktär, främst genom
fastighetsförsäljning. Resultatet exklusive engångsintäkter är ett resultat som inte uppnår de marginaler
som en kommun bör ha för att kunna säkerställa en sund ekonomisk förvaltning. Därtill går vi mot en
lågkonjunktur inför vilken kommunen behöver bygga upp ekonomiska skyddsvallar. Det är därför
mycket oroväckande att kommunen misslyckas med att uppnå tillräckligt stora strukturella överskott i
verksamheten. Detta riskerar att drabba välfärdens finansiering när lågkonjunkturen infaller.
Vi ser fortfarande bristande kostnadskontroll för i synnerhet arbetsmarknads- och socialnämnden.
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd fortsätter att öka trots att antalet hushåll i behov av bistånd
minskat. Kostnaderna för hemlöshet är fortsatt ökande. Det finns ett stort behov av att Malmö får till
stånd en mer hållbar finansiering av åtgärder mot hemlöshetsproblematik.
Nämndens bristande kostnadskontroll väcker stor oro inför den kommande lågkonjunkturen, då antalet
kommuninvånare som är i behov av ekonomiskt bistånd och antalet som drabbas av hemlöshet kan
antas att öka. Malmö stad måste genomföra strukturella reformer för att trycka tillbaka utanförskapet.
Annars riskerar vi en situation med ett stort mänskligt lidande och skenande kostnader som allvarligt
kan äventyra välfärdens finansiering.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Med instämmande av
John Eklöf (M)

Charlotte Bossen (C)

Helena Nanne (M)
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Bilaga 5

Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen 18-12-05
Ärende: Utfallsprognos 2, 2018 Malmö Stad
STK-2018-54
Årets andra utfallsprognos visar att det prognostiserade resultatet för Malmö
stad uppgår till 761 miljoner kronor 2018, vilket är 461 miljoner kronor mer än
det budgeterade.
Dock är det oerhört viktigt att betona att vi står inför osäkra tider som kräver
ansvarstagande för vår stad. Funktionsstödsnämnden, arbetsmarknad- och
socialnämnden och överförmyndarnämnden förväntas göra underskott.
Den växande hemlösheten, särskilt bland barn, skapar otrygghet och ofrihet, och
statens övervältring av assistanskostnader hotar Malmöbors grundläggande
frihet att kunna leva och inte bara överleva. Liberalerna kommer prioritera att ta
ansvar för Malmöborna och vår stad, och vi kommer lägga all vår energi för att
komma tillrätta med dessa avgörande livsfrågor för tusentals malmöbor och
stadens framtid.
Malmö 2018-11-28
Roko Kursar (L)
Med instämmande av
Sara Wettergren (L)
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Bilaga 6
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 181205
Utfallsprognos 2, 2018 Malmö stad
Diarienr STK-2018-54
Utfallsprognosen visar på ett kraftigt överskott även i år. Samtidigt menar Miljöpartiet
att vår organisation brottas med strukturella utmaningar som finansieras genom intäkter
relaterade till den nuvarande högkonjunkturen. Stadens mark är en ändlig resurs, och i
det långa loppet är det inte rimligt att vi finansierar utverklingen av vår stad genom att
sälja mark, mark som vi vet en dag kommer att ta slut.
Miljöpartiet är särskilt oroade över kostnadsökningen på hemlöshetsområdet. Vi ser
inte att de styrande partierna har några realistiska svar på hur vi ska möta den ökande
hemlösheten. Det innebär ökade kostnader för staden men framföralllt så innebär det
ett oerhört lidande för de enskilda som drabbas. Malmö har idag ca 1300 hemlösa
barn, det är ovärdigt en så rik stad som vår. I Malmö bör alla barn ha ett riktigt hem att
komma hem till.
Avslutningsvis noterar vi att Kommunstyrelsen även i år verkar göra ett stort överskott,
det är problematiskt då flera av våra verksamheter hade kunnat göra mycket gott med
ett ökat budgetutrymme.
För Miljöpartiet de gröna

Märta Stenevi, ledamot kommunstyrelsen
Med instämmande av:

Måns Berger, 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 7

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2018-12-05
Ärende: STK-2018-54
Utfallsprognos 2, 2018 Malmö stad
Malmö stad har haft många år på sig att få bukt med stadens sociala problem som varje år slukar mer
och mer resurser. Utfallsprognos 2, 2018 visar att det socialdemokratiska styret har misslyckats. Åter
igen har Arbetsmarknads- och socialnämnden spräckt budgeten. 115 miljoners underskott i
hemlöshetsbudgeten visar att Socialdemokraterna har helt och hållet förlorat kontrollen över utgifterna
som härrör från sociala problem. Sverigedemokraterna har lagt fram flera förslag för att bemöta dessa
problem:


Egen försörjning från arbete ska vara krav för att få teckna nytt hyreskontrakt med MKB.



Ökad samverkan mellan kommunen och berörda myndigheter för att enklare kunna upptäcka
bidragsfusk och andra typer av otillåten verksamhet.



Aktivt arbeta för att MKB:s hyresgäster ska ges möjlighet att ombilda sina hyresrätter till
bostadsrätter.



Öppna upp för att hitta bostäder för Malmös hemlösa i kommuner där bostäder är mer tillgängliga.



Kräva att nyanlända söker bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden efter att etableringstiden
upphör.



Vägra ta emot nyanlända som anvisas till Malmö enligt bosättningslagen.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Anders Olin (SD)

_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

____________________________
Rickard Åhman-Persson (SD)
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§

376

Återapportering - Lägesbeskrivning inriktning av arbetet med sociala
investeringar

STK-2018-1094
Sammanfattning

En social investering är en förebyggande insats som minskar kommunens framtida kostnader
samtidigt som mänskliga och samhälleliga vinster görs. Kommunstyrelsen har sedan 2012
fattat en rad beslut avseende arbetet med sociala investeringar, både vad gäller sociala
investeringsfonder och utveckling av arbetet med sociala investeringar generellt. En social
investeringspolitik är också en av Malmökommissionens rekommendationer. Det senaste
beslutet, i november 2017, är att avvakta med att ta fram riktlinjer och/eller särskilda
utvecklingsmedel för arbetet till dess att en stärkt organisation är etablerad och dess betydelse
för utvecklingen av ett socialt investeringsperspektiv i Malmö stad kan värderas. Med en
stärkt organisation har stadskontoret både kompetens och resurser att stödja, leda och
samordna gemensamma processer kopplat till området hållbara investeringar på ett mer
ändamålsenligt vis.
Den sociala investeringspolitiken genomsyrar redan olika stadsutvecklingsprocesser och det
finns flera exempel. Arbetet med sociala investeringar ställer krav på olika typer av
kompetens och förutsätter en bred samverkan. På samma vis är ett systematiskt arbete med
sociala investeringar ett kommunövergripande utvecklingsarbete som kräver tid och
kompetens kring modellering. En sådan samverkan och systematik kommer att underlättas i
och med att stadskontoret får en ny organisation under 2019 där ett av målen är att inta en
mer framträdande roll för att leda, samordna och stödja förvaltningarna i bland annat
strategiska frågor.
Stadskontorets förslag på inriktning i arbetet med sociala investeringar innebär att i nuläget
invänta stadskontorets nya organisation och därefter fokusera på kompetensuppbyggnad på
stadskontoret. För att säkerställa att arbetet fortsätter utvecklas ska stadskontoret återkomma
senast september 2019 med en ny lägesbeskrivning.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner återrapportering av Lägesbeskrivning för arbetet med
sociala investeringar.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att återkomma med en ny
lägesbeskrivning senast september 2019.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 181126 §694
G-Tjänsteskrivelse KSAU 181126 Lägesbeskrivning inriktning av arbetet med
sociala investeringar

Paragrafen är justerad
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§

377

Ytterligare avrop från Jobbpakten 2018

STK-2018-1137
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden ansöker om 6 150 tkr från kommunstyrelsen avseende
de insatser kopplade till Jobbpakten som arbetsmarknads- och socialnämnden har genomfört
och planerar att genomföra under 2018. Stadskontoret förordar att ansökan beviljas.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar arbetsmarknads- och socialnämnden 6 150 tkr avseende
insatser kopplade till Jobbpakten som arbetsmarknads- och socialnämnden har
genomfört och planerar att genomföra under 2018.
2. Kommunstyrelsen beslutar att finansiering sker från stadskontorets
näringslivsavdelnings budget för 2018, varav 2 150 tkr från anslag för Jobbpakt och 4
000 tkr från anslag för Sommarpraktik för unga.
Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 8.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden, näringslivsavdelningen, arbetsmarknadsenheten,
förvaltningsavdelningen, ekonomienheten
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 181126 §695
G-Tjänsteskrivelse Ytterligare avrop från Jobbpakten 2018
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 181026 §390 med särskilt yttrande (SD)
och (M+L)
Tjänsteskrivelse från arbetsmarknads- och socialnämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 8

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen 2018-12-05
Ärende: STK-2018-1137

Ytterligare avrop från Jobbpakten 2018
Sverigedemokraterna stödjer satsningen men vill lyfta den problematik som uppstår
när stressad personal ska bli handledare/utbildare av ny personal. Dessutom är det
oftast personer som står långt ifrån samhället och arbetsmarknaden som ingår i
Jobbpakten. Det extraarbete som personalen inom berörda förvaltningar får utföra
måste också innebära nödvändiga resursförstärkningar till dessa.
Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

med instämmande av:
Rickard Åhman-Persson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)
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§

378

Levande Malmö - avrapportering

STK-2016-860
Sammanfattning

I Malmö stads budget för 2014 avsattes 1 Mkr per år i två år för projektet Levande Malmö.
Projektet drevs förvaltningsövergripande och samordnades av stadsbyggnadskontoret.
Projektet hade som övergripande syfte att svara på frågan om vad som krävs för att bygga
staden tät, grön, blandad och levande för att därigenom överbrygga sociala, mentala och
fysiska barriärer i ett segregerat Malmö. Under våren 2018 remissbehandlades förslagen av
berörda nämnder. I detta ärende avrapporteras arbetet med projektet Levande Malmö.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner slutrapporteringen av projektet Levande Malmö.
2. Kommunstyrelsen anmodar berörda nämnder att ta tillvara på lärdomarna från
projektet Levande Malmö i den fortsatta planeringen och utvecklingen av Malmö som
en tät, grön, blandad och levande stad.
Beslutsgång

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

Märta Stenevi (MP) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig reservation,
bilaga 9.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 181126 §696
G-Tjänsteskrivelse KSAU 181126 Levande Malmö - avrapportering
Följeforskningsrapport
Rapport
Samutnyttjande i praktiken - Uppdrag inom Levande Malmö och plan för
samhällsservicens markbehov
Holma Live - Organisationsmodell för samutnyttjande av lokaler, mark och
innovativa lösningar
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Levande Malmö - avrapportering
Levande Malmö - Exempel Holmaskolan
Stadsbyggnadsnämnden beslut 180412 §106
Särskilt yttrande (M+L) från stadsbyggnadsnämnden
Reservation (SD) från stadsbyggnadsnämnden
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden
Servicenämnden beslut 180424 §48 med Särskilt yttrande (SD)
Remissvar från servicenämnden
Miljönämnden beslut 180424 §61
Remissvar från miljönämnden
Tjänsteskrivelse från miljönämnden
Remissvar från tekniska nämnden
Remissvar från MKB Fastighets AB
KS AU beslut 171127 §252 Levande Malmö - avrapportering
Levande Malmö - avrapportering, protokollsutdrag
Särskilt yttrande (L) och (M) stadsbyggnadsnämnden
Tjänsteskrivelse stadsbyggnadsnämnden
G-Tjskr / KS 2016-11-30 / Levande Malmö - avrapportering

Paragrafen är justerad
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Reservation
Kommunstyrelsen 181205
Levande Malmö - avrapportering
Diarienr STK-2016-860

Bilaga 9

I avrapporteringen av projektet Levande Malmö föreslås att kommunfullmäktige fattar
beslut om fyra åtgärder som följd av de lärdomar som gjorts under projektet och dess
följeforskning:
1. Samutnyttjande
2. Fria processagenter
3. Utveckla Holmastan som ett program
4. Anordna en stadsbyggnadsexpo
Kommunstyrelsen väljer att avfärda alla dessa utom stadsbyggnadsexpon, vars tanke
återkommer i M21 som vi behandlade vid samma sammanträde. Övriga punkter
avfärdas och istället “anmodar Kommunstyrelsen berörda nämnder att ta tillvara på
lärdomarna från projektet Levande Malmö i den fortsatta planeringen och utvecklingen
av Malmö som en tät, grön, blandad och levande stad”.
Vi tycker att slutsatserna i rapporten förtjänar ett vidare arbete och yrkade därför
återremiss på ärendet med syfte att få tillbaka ett beslutsärende om uppdrag för
samtliga fyra ärenden.
När återremissen föll har vi ändå ställt oss bakom förslaget, då vi hellre ser att
lärdomarna tas tillvara i någon form än inte alls. Vi kan dock bara beklaga att ett så
gediget arbete som pekar direkt på de brister i organisationen som förhindrar ett
effektivt arbete med social hållbarhet inte tas tillvara bättre.
Särskilt inte för en kommun som har mycket hög svansföring vad gäller de globala
hållbarhetsmålen - det räcker helt enkelt inte med lösa formuleringar och
uppmaningar. Vi behöver omsätta Agenda 2030 i praktik om vi ska nå målen i tid.

För Miljöpartiet de gröna

Märta Stenevi, ledamot kommunstyrelsen
Med instämmande av:

Måns Berger, 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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§

379

Projektplan för Malmö stads åtagande i M21 - Malmö för det 21a
århundradet

STK-2018-677
Sammanfattning

Malmö stad och näringslivet har bildat partnerskapet M21 och i februari 2019 undertecknades
en avsiktsförklaring med syfte att utveckla och testa nya urbana lösningar i relation till
Agenda 2030 och det nationella initiativet Testbädd Sverige.
Kommunstyrelsen har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag, att tillsammans med berörda
förvaltningar, utarbeta och återkomma med en projektplan som specificerar Malmö stads
åtaganden. M21 har hittills bekostats och bemannats av stadsbyggnadskontoret,
miljöförvaltningen och stadskontoret. Under 2019 genomförs en förstudie och
intressentanalys inför 2020–2023. För att kunna genomföra denna långsiktiga satsning på
hållbar stadsutveckling bedöms behovet vara en samlad budget på cirka 22,5 miljoner kronor
fördelat under perioden 2019–2023.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner projektplan för M21 och anvisar stadskontoret 3,5 mkr
2019 ur kommunstyrelsens anslag för projekt- och utredningar.
2. Kommunstyrelsen beslutar att beakta finansiering av M21 i kommande
budgetberedningar med cirka 19,0 mkr under perioden 2020–2023.
3. Kommunstyrelsen uppdrar till stadskontoret att återkomma med planering av hur
politisk styrning och återrapportering ska ske.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg
av beslutspunkt 3 i enlighet med följande:
3. Kommunstyrelsen uppdrar till stadskontoret att återkomma med planering av hur politisk styrning och
återrapportering ska ske.
Samtliga ledamöter instämmer i tilläggsförslaget.
Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 10.
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Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen, Kansliet för hållbar utveckling, stadsbyggnadskontoret,
miljöförvaltningen
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 181126 §697
G-Tjänsteskrivelse KSAU 181126 Projektplan för Malmö stads åtagande i M21
Projektplan M21 till KSAU 181126

Paragrafen är justerad
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Bilaga 10

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2018-12-05
Ärende: STK-2018-677
Projektplan för Malmö stads åtagande i M21 – Malmö för det 21a århundradet
När man nu har lyckats samla så många aktörer inom näringslivet omkring ett projekt så är det viktigt
att näringslivet får riktigt inflytande över projektet och att detta syns i projektets strukturer.
I projektplanen nämns inte något av de problem och utmaningar som Malmö stad står inför idag. M21
måste präglas mer av de problem och utmaningar som Malmöborna upplever med tanke på att det är
deras skattemedel som kommer bekosta projektet. Vi Sverigedemokrater måste kunna förklara för
Malmöborna varför deras skattemedel finansierar detta projekt och hur ett sådant projekt ligger i
kommuninvånarnas intresse.
Istället för floskler om att Malmö ska bli ”framtidens framtidsstad redan idag” så måste M21 kopplas till
dagens Malmö och dess utmaningar och ha detta som en utgångspunkt. Syftet med projektet måste
förtydligas ännu mer så alla Malmöbor kan förstå varför detta ska genomföras.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Anders Olin (SD)

_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

____________________________
Rickard Åhman-Persson (SD)
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§

380

Ansökan om drift och utveckling av det Judiska informationscentret i
Malmö

STK-2018-983
Sammanfattning

Judiska församlingen har lämnat en ansökan (27 september 2018) till kommunstyrelsen om
bidrag för finansiering av fortsatt drift av Judiska informationscentrets verksamhet under
2019–2022. Judiska församlingen har till ansökan bifogat verksamhetsbeskrivning för 2018.
Judiska församlingen har bedrivit verksamheten sedan 2016. Kommunstyrelsens
arbetsutskott har årligen fattat beslut om bidrag till driften av Judiska informationscentret för
perioden 2016–2018, med finansiering från kommunstyrelsens anslag för projekt och
utredningar. Stadskontoret bedömer att den verksamhet som bedrivs inom Judiska
informationscentret och visning av synagogan bidrar till att stärka stadens trygghetsarbete
som en del av stadens förebyggande arbete mot hatbrott och rasism. Den verksamhet som
informationscentret har byggt upp är angelägen som dialogpart till Malmö stad i olika frågor
som berör den judiska minoriteten, till exempel dialogarbete, preventiv säkerhet och jiddisch
som nationellt minoritetsspråk.
Verksamheten är fortfarande i ett uppbyggnadsskede. För att säkerställa att arbetet kan
fortsätta utvecklas och vara en del i stadens förebyggande arbete mot hatbrott och antirasism
föreslår stadskontoret att informationscentret och visningarna av synagogan beviljas bidrag
även för åren 2019– 2022. Regelverket för att bevilja bidrag ur kommunstyrelsens anslag för
projekt och utredningar är dock begränsat till högst två år. Därför förordas att bidraget till
Judiska informationscentret och visningarna av synagogan inarbetas i kommunstyrelsens
nämndbudget under stadigvarande medlemsavgifter och bidrag för åren 2019–2022.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar Judiska församlingen ett årligt bidrag på 750 tkr för drift
och utveckling av Judiskt informationscenter och visning av synagogan, under åren
2019–2022.
2. Kommunstyrelsen begär att Judiska församlingen årligen i januari 2020, 2021, 2022
och 2023 lämna årsredovisning och årsberättelse för Judiskt informationscenter för
respektive föregående verksamhetsår till stadskontoret.
3. Kommunstyrelsen begär att Judiska församlingen i samband med att årsredovisningen
och årsberättelsen för föregående år lämnas till stadskontoret, avropa beviljade bidrag
för respektive år 2019, 2020, 2021 och 2022.
4. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att inarbeta bidraget till Judiska
församlingen i kommunstyrelsens nämndbudget för 2019 genom att medel överförs
från kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar till kommunstyrelsens
anslag för stadigvarande medlemsavgifter och bidrag.
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Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med en
redaktionell ändring i beslutspunkt 2 och 3 där ordet uppmanar byts ut till begär att.
Samtliga ledamöter instämmer i ändringsförslaget.
Beslutet skickas till

Judiska församlingen Malmö, Fredrik Sieradzki
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 181203 §710
G-Tjänsteskrivelse KSAU 181203 Ansökan om drift och utveckling av det Judiska
informationscentret i Malmö
Ansökan om drift och utveckling av det Judiska informationscentret i Malmö
Komplettering till ansökan från Judiska församlingen Malmö

Paragrafen är justerad
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§

381

Nya statliga avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan
pedagogisk verksamhet – uppräkning januari 2019

STK-2018-1022
Sammanfattning

Skolverket har för avsikt att från och med den 1 januari 2019 höja avgiftsnivåerna för
maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Höjningen beror på att
inkomsttaket indexerats och kommer att ligga på 47 490 kronor per månad. Detta innebär att
Malmö stads föräldraavgifter bör revideras i enlighet med detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen antar det reviderade dokumentet ”Avgifter för förskola, fritidshem
samt annan pedagogisk verksamhet som erbjuds istället för förskola respektive
fritidshem i Malmö från och med 2019-01-01”.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över inkomstklasserna i syfte att indexera upp
dem.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg
av beslutspunkt 2 i enlighet med följande:
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över inkomstklasserna i syfte att indexera upp dem.
Samtliga ledamöter instämmer i tilläggsförslaget.
Beslutet skickas till

Förskolenämnden, grundskolenämnden
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 181203 §712
Tjänsteskrivelse KSAU 181203 Nya statliga avgiftsnivåer för maxtaxa inom
förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet - uppräkning januari 2019 Uppdaterad 181203
Förslag till avgifter för förskola, fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet från
och med 2019-01-01 - Uppdaterad 181203
G-Tjänsteskrivelse KSAU 181203 Nya statliga avgiftsnivåer för maxtaxa inom
förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet - uppräkning januari 2019
Förslag till avgifter för förskola, fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet från
och med 2019-01-01

Paragrafen är justerad
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§

382

Förslag på upphävande av krav på tillstånd för vissa djur inom område
med detaljplan eller områdesbestämmelse

STK-2018-999
Sammanfattning

Miljönämnden har inkommit till kommunstyrelsen med förslag på upphävande av krav på
tillstånd för vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelse. Stadskontoret
föreslår kommunstyrelsen att instämma i miljönämndens synpunkter samt föreslå
kommunfullmäktige att fastställa revideringar i Malmös lokala miljöföreskrifter i enlighet med
miljönämndens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige fastställer ändringarna i de lokala miljöföreskrifterna att gälla
från och med 1 januari 2019, utan övergångsbestämmelser.
2. Kommunfullmäktige efter fattat beslut skyndsamt underrättar länsstyrelsen om
beslutet, i enlighet med förordning (1998:899) för miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd, 44 § första stycket första punkten.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag till förmån för tidigare lämnad reservation i miljönämnden
den 25 september 2018.
Ordföranden 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 Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en
skriftlig reservation, bilaga 11.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 181126 §698
G-Tjänsteskrivelse KSAU 181126 Förslag från miljönämnden på upphävande av
krav på vissa tillstånd
Miljönämnden beslut 180925 §127
Reservation (SD) miljönämnden
Tjänsteskrivelse från miljönämnden
Lokala miljöföreskrifter med förslag till ändring

Paragrafen är justerad
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Bilaga 11

Reservation
Kommunstyrelsen 2018-12-05
Ärende: STK-2018-999
Förslag på upphävande av krav på tillstånd för vissa djur inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelse
Vi Sverigedemokrater yrkade avslag på att ta bort 4§ i miljöföreskrifterna som lyder:
4 § Djurhållning
Det krävs tillstånd av miljönämnden för att hålla
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, eller
3. orm
Miljöförvaltningens motivering för att ta bort 4§ är följande:
”Miljöförvaltningen kan dock inte se några miljö- eller hälsovinster med att avsätta tid för att söka efter
djurägare och kräva att de söker tillstånd.”
Miljöförvaltningen ska självklart inte avsätta tid för att söka efter djurägare om det inte finns något
behov, men för den sakens skull behöver inte paragraf 4 tas bort.
Det är en viktig trygghet för Malmöborna att 4§ finns så man vet vilka rättigheter och skyldigheter man
har. Ett upphävande av 4§ kommer att leda till ett mer diffust rättsläge då en bedömning görs först när
olägenheten uppstått.
Dessutom är tio anmälningar per år inte mycket.
Vi yrkar avslag på förslaget till beslut
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Anders Olin (SD)

_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

____________________________
Rickard Åhman-Persson (SD)
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§

383

Delårsrapport 2, 2018 Räddningstjänsten Syd

STK-2018-1119
Sammanfattning

Räddningstjänsten Syd redovisar för perioden januari-augusti 2018 ett överskott om 1 038
tkr. För helåret prognostiseras ett underskott om 4 200 tkr. Då helårsprognosen för 2018
visar på ett underskott bedöms kommunallagens krav på ekonomisk balans ej bli uppfyllt.
Revisorerna bedömer att delårsrapportens resultat är förenligt med de finansiella målen och
delvis med verksamhetsmålen med undantag för det negativa balanskravsresultatet i
helårsprognosen. Vidare bedömer revisorerna att delårsrapporten i allt väsentligt kan anses
upprättad enligt god kommunal redovisningssed.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beslutar att lägga delårsrapport 2, januari–augusti 2018, från
Räddningstjänsten Syd till handlingarna.
Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 12.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 181126 §699
G-Tjänsteskrivelse KS 181205 Delårsrapport januari-augusti 2018
Räddningstjänsten Syd
Delårsrapport 2, januari - augusti 2018
Direktionsprotokoll 2018-10-16
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2018-08-31

Paragrafen är justerad
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Bilaga 12

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2018-12-05
Ärende: STK-2018-1119

Delårsrapport 2, 2018 Räddningstjänsten Syd
Malmö har en fortsatt problematik med bilbränder. Bränder som ökar på den
upplevda otryggheten i Malmö. Det är också förenat med höga samhällskostnader.
En annan problematik är den ekonomiska situationen inom Räddningstjänsten Syd.
Bland annat behövs högre intäkter i form av viten och avgifter kopplat till olika
insatser. Räddningstjänsten måste också fokusera mer på sitt kärnuppdrag som till
stor del kopplas till operativa insatser.
Idag belastas även ekonomin av insatser som Räddningstjänsten servar våra
kranskommuner med. Detta måste åtgärdas genom att Räddningstjänsten ser över
sina rutiner med hur vi till exempel fakturerar Lomma kommun när vi gör insatser där.
Då menar vi den typen av insatser som tar två timmar eller mindre.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

med instämmande av:
Rickard Åhman-Persson (SD

Nima Gholam Ali Pour (SD)
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§

384

Uppdrag budget 2017 - Slutrapport - Översyn av stadens stöd till
innovations- och näringslivsfrämjande insatser

STK-2018-620
Sammanfattning

I budget 2017 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att se över ändamålsenligheten i stadens stöd
till innovations- och näringslivsfrämjande insatser och aktörer för att säkerställa att det ligger i
linje med stadens näringslivsprogram. Översynen har gjorts i tre faser och redovisas här i sin
helhet. Översynen visar att det stöd som ges till innovations- och näringslivsfrämjande
insatser och aktörer är att betrakta som ändamålsenligt utifrån näringslivsprogrammet.
Kommunfullmäktige föreslås därför besluta godkänna slutrapporten samt att därmed anse
budgetuppdraget fullgjort och avslutat.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner slutrapporten för översynen av stadens stöd till
innovations- och näringslivsfrämjande insatser och anser därmed uppdraget från
budget 2017 avslutat.
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KSAU 181126 §700
G-Tjänsteskrivelse KSAU 181126 Slutrapport översyn av stadens stöd till
innovations- och näringslivsfrämjande insatser
Bilaga 1 Redovsing fas 3 - samtliga nämnder/bolag (ej KS)
Bilaga 2 Redovisning fas 1 - näringslivsutskottet
Bilaga 3 Redovisning fas 2 - KS/STK
Bilaga 4 Sammanställning fas 2 - utbetalda medel från stadskontoret och
kommunstyrelsen 2017
Bilaga 5 Sammanställning fas 3 näringslivsfrämjande aktiviteter inom Malmö stad
(ej stk,ks)
Bilaga 6 Näringslivsprogram 2017-2022

Paragrafen är justerad
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§

385

Tidplan för budget och uppföljning under år 2019

STK-2018-1061
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutar varje år om en tidplan för budget och uppföljning. I detta
ärende lämnas förslag på tidplan för kalenderåret 2019. Tidplanen har upprättats i enlighet
med kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdestider för 2019 och de delar
som avser uppföljning har anpassats till kommunens nya budget- och uppföljningsprocess i
enlighet med den inriktning som beslutades av kommunfullmäktige i mars 2018. Tidplanen
omfattar från och med 2019 även kommunens helägda bolag.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner tidplan för budget och uppföljning under år 2019 i
enlighet med bilaga.
2. Kommunfullmäktige medger att kommunstyrelsen vid behov får besluta om mindre
justeringar av tidplanen.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att utfärda de anvisningar till nämnder
och bolag som krävs för beredningen av ärenden inom budget- och
uppföljningsprocessen.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 181126 §701
G-Tjänsteskrivelse KSAU 181126 Tidplan för budget och uppföljning under år
2019
Bilaga 1 Tidplan 2019

Paragrafen är justerad
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§

386

Redovisning av beslut fattade 2017 enligt delegationsbemyndigande till
styrelse och nämnder

STK-2018-190
Sammanfattning

Enligt 5 kap 2 § kommunallagen (KL) får kommunfullmäktige uppdra åt nämnd att i
kommunfullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller grupp av ärenden.
På motsvarande sätt kan kommunfullmäktige med stöd av KL 5 kap 4 § ufärda så kallat
finansbemyndiganden. Innebörden härav är att kommunfullmäktige – i samband med att
budgeten fastställs eller ramanslag annars beviljas – får uppdra åt en nämnd att genomföra
viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt, om inte
något annat följer av lag. När uppdragen fullföljts ska redovisning ske till
kommunfullmäktige.
Beslut fattade av nämnderna med stöd av delegationsbemyndiganden ska redovisas till
kommunfullmäktige av kommunstyrelsen. Från kommunstyrelsen föreligger skrivelse med
redovisning av under 2017 fullgjorda uppdrag. Vidare föreligger stadsbyggnadsnämndens och
tekniska nämndens redovisning i frågan.
Redovisning av motsvarande rapport för 2018 ska ske vid tiden för årsbokslutet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.
Beslutsunderlag











Förslag till beslut KSAU 181203 §714
G-Tjänsteskrivelse KSAU 181203 Redovisning av beslut fattade 2017 enligt
delegationsbemyndigande
Delegationsbeslut KS 2018
Beslut stadsbyggnadsnämnden 180215 § 49
Tjänsteskrivelse stadsbyggnadsnämnden
Sammanställning över beslut fattade med stöd av 2 § i reglemente för Malmö
stadsbyggnadsnämnd under år 2017
Nyupplåtelser flerfamiljshus - fastighetskontoret
Förvärv 2017 - fastighetskontoret
Avyttringar 2017 - fastighetskontoret

Paragrafen är justerad
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§

387

Utbetalning av partistöd 2019

STK-2018-847
Sammanfattning

Samtliga partier i kommunfullmäktige som mottagit partistöd har inom föreskriven tid
inkommit med en redovisning och granskningsrapport avseende år 2017. Det föreslås att
kommunfullmäktige beslutar att partistöd för 2019 ska betalas ut till samtliga partier som är
representerade i den nya kommunfullmäktigeförsamlingen.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för 2019 ska betalas ut till de i
kommunfullmäktige representerade partierna på sätt som redovisats i ärendet.
2. Kommunfullmäktige antar framlagt förslag till ändringar av redaktionell art i Regler
för kommunalt partistöd i Malmö kommun.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 181203 §713
G-Tjänsteskrivelse KSAU 181203 Utbetalning av partistöd för 2019
Bilaga 1 Partistöd 2019
Bilaga 2 Förslag Justeringar REN Regler om kommunalt partistöd i Malmö
Bilaga 2 Förslag Justeringar MARK ÄNDR Regler om kommunalt partistöd i
Malmö

Paragrafen är justerad
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§

388

Ansökan om utökat objektsgodkännande för till- och ombyggnation av
Hyllie brandstation, Brandvakten 1

STK-2018-1248
Sammanfattning

Servicenämnden har inkommit med ansökan om utökat objektsgodkännande för till- och
ombyggnation av Hyllie brandstation, Brandvakten 1. Det utökade objektsgodkännandet
innebär att projektets totalutgift beräknas till 63 Mkr, det vill säga en utökning med 18 Mkr.
Hyresgäst är SOS alarm Sverige.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beviljar servicenämnden utökat objektsgodkännande för till- och
ombyggnation av Hyllie brandstation, Brandvakten 1 till en ny beräknad totalutgift
om 63 Mkr.
Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 13.
Beslutsunderlag












Förslag till beslut KSAU 181203 §715
G-Tjänsteskrivelse KSAU 181203 Servicenämnden Ansökan om utökat
objektsgodkännande för till- och ombyggnad av Hyllie brandstation, Brandvakten 1
Ansökan om utökat objektsgodkännande för till- och ombyggnation av Hyllie
brandstation, Brandvakten 1
Avtal om tillägg till hyreskontrakt
Servicenämnden beslut 181128 § 112
Tjänsteskrivelse 181128 servicenämnden
Kommunstyrelsen beslut 170531 § 228 med Reservation (M+L) och (SD)
Tjänsteskrivelse 170511 stadskontoret
Servicenämnden beslut 170426 § 62
Tjänsteskrivelse 170412 serviceförvaltningen

Paragrafen är justerad
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Bilaga 13

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2018-12-05
Ärende: STK-2018-1248
Ansökan om utökat objektsgodkännande för till- och ombyggnation av Hyllie brandstation,
Brandvakten 1
Servicenämnden har inkommit med ansökan om utökat objektsgodkännande för till- och
ombyggnation av Hyllie brandstation, Brandvakten 1. Det utökade objektsgodkännandet innebär att
projektets totalutgift beräknas till 63 Mkr, det vill säga en utökning med 18 Mkr. Hyresgäst är SOS
Alarm Sverige.
Sverigedemokraterna har inget att invända mot själva beslutet och vi välkomnar samtidigt att
Servicenämnden helt plötsligt kan presentera ett så kallat ”takpris” och inga +- % till slutpriset.
Detta till trots går det att läsa följande i tjänsteskrivelsen:
”Det utökade objektsgodkännande innebär att projektets totalutgift beräknas till 63 Mkr, det vill säga en
utökning med 18 Mkr. I totalutgiften ingår en post för oförutsedda risker på grund av projektets
komplexitet.
Fördelningen av det nya totala investeringsbeloppet är: Till- och ombyggnation: 52 Mkr
Verksamhetsanpassning: 5 Mkr Medel reserverade för oförutsedda risker: 6 Mkr”
Är detta ett nytt sätt att presentera +-10% eller ska vi tolka detta som en engångsföreteelse?

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Anders Olin (SD)

_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

____________________________
Rickard Åhman-Persson (SD)

