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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokoll

Sammanträdestid

2018-12-19 kl. 09:30-09:55

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Andréas Schönström (S) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Emma-Lina Johansson (V)
Anders Skans (V)
Märta Stenevi (MP)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Roko Kursar (L)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Elin Kramer (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sadiye Altundal (V)
Måns Berger (MP)
John Eklöf (M)
Charlotte Bossen (C)
Sara Wettergren (L)
Nima Gholam Ali Pour (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Kommunfullmäktiges ordförande)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Bertil Siöström (Avdelningschef)
Jan Haak (Planeringsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Daniel Svartek (Stadsjurist)
Karin Ringman-Ingvarsson (Kanslichef)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Justeringen

2018-12-20

Protokollet omfattar

§393
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ÄRENDELISTA
§393

Förändrad organisation för kommunalråd och politiska sekreterare
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§

393

Förändrad organisation för kommunalråd och politiska sekreterare

STK-2018-1279
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige antar redovisat förslag till instruktion för kommunalråd i
Malmö, med bland annat beskriven ansvarsfördelning för kommunalråd med
beredningsansvar.
2. Kommunfullmäktige beslutar att antalet kommunalråd med beredningsansvar ska
vara nio, med befattningar motsvarande heltid (40/40).
3. Kommunfullmäktige beslutar att antalet kommunalråd utan beredningsansvar ska
vara tre, med befattningar motsvarande heltid (40/40).
4. Kommunfullmäktige beslutar att antalet politiska sekreterare att biträda
kommunalråden med beredningsansvar ska vara nio, med befattningar motsvarande
heltid (40/40).
5. Kommunfullmäktige beslutar att antalet politiska sekreterare till kommunstyrelsens
ordförandes förfogande ska vara fyra, med befattningar motsvarande heltid (40/40).
6. Kommunfullmäktige beslutar att antalet politiska sekreterare till kommunledningens
förfogande för samordning ska vara fem, med befattningar motsvarande heltid
(40/40).
7. Kommunfullmäktige beslutar att antalet befattningar som politiska sekreterare till
kommunalråd utan beredningsansvar ska vara tre, med befattningar motsvarande
heltid (40/40).
8. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att tillsätta nämnda politiska
sekreterare.
9. Kommunfullmäktige beslutar att den redovisade kommunalrådsorganisationen jämte
politiska sekreterare att biträda kommunalråden, ska gälla till och med den 30 oktober
2022.
10. Kommunfullmäktige beslutar vad sålunda beslutats ska gälla med omedelbar verkan
från och med kommunfullmäktiges beslut i ärendet.
11. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen avseende ärendet omedelbart justerad.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med redovisat förslag angående ny organisation för kommunalråden, uppdra
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åt arbetsutskottet att tillsätta de politiska sekreterare som inte kommunstyrelsen i sin
helhet tillsätter.
Särskilda yttranden, reservationer

Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 1.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M) avser lämna in ett
särskilt yttrande, bilaga 2.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 3.
Märta Stenevi (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 4.
Beslutsunderlag






Reviderat förslag till kommunalrådsorganisation 2018-12-19
Förslag till kommunalrådsorganisation 2018-12-19
Överenskommelse
Beslut KF 181015 §244

Paragrafen är justerad
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Bilaga 1

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2018-12-19: Ärende 2: Förändrad organisation för kommunalråd och politiska sekreterare

Det nya styret ökar antalet kommunalråd och politiska sekreterare markant. Detta i ett läge
när kommunens vårdbiträde, undersköterskor, barnskötare, förskollärare med flera går på
knäna. Vi i Vänsterpartiet ser inte det motiverat att den politiska kommunledningen växer
kraftigt. Enligt den minoritetsöverenskommelse som undertecknades innan valet är det
styrets rätt att forma organisationen av sitt eget styre, men detta är ett kraftigt slöseri med
Malmöbornas skattepengar. Vi är dock noga med att följa överenskommelsen som gjorts och
röstar därför inte mot styrets förslag till organisation.
Malmö 2018-12-19
Emma-Lina Johansson
Med instämmande av
Sadiye Altundal

Anders Skans
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Bilaga 2

Särskilt Yttrande

Kommunstyrelsen
2018-12-19 § 2 Förändrad organisation för kommunalråd och politiska
sekreterare
Moderaterna och Centerpartiet värnar den minoritetsöverenskommelse som träffades
innan valet, då den skapar en förutsägbarhet för förutsättningarna för såväl styre som
opposition. I den överenskommelsen framkom inga indikationer på att styret ville
genomföra en kraftig utökning av sin organisation på ett sätt som innebär att
överenskommelsens andemening om proportionalitet mellan styre och opposition inte
uppnås.
Vi ifrågasätter rimligheten i att utöka den politiska organisationen i ett läge där Malmös
ekonomi är ansträngd och det föreligger ett behov av effektivisering i våra
förvaltningar.
Moderaterna och Centerpartiet konstaterar att nästa minoritetsöverenskommelse på
ett tydligare sätt behöver understryka såväl omsorg av skattebetalarnas pengar som
proportionaliteten i bemanning mellan styre och opposition.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av
John Roslund (M)
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Bilaga 3

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen 2018-12-19
Ärende: STK-2018-1279

Förändrad organisation för kommunalråd och politiska sekreterare
Sverigedemokraterna är tydliga med att vi hedrar den överenskommelse som finns
mellan samtliga partier gällande oppositionsskyddet. I en demokrati är det en
självklarhet att även oppositionen får resurser och möjligheter att bedriva opinion och
politik. Lika tydliga vill vi vara med att styret får bestämma över sin organisation.
Att gå så långt som att tilldela Miljöpartiet ett kommunalråd när dem trots allt måste
benämnas som ett oppositionsråd var att gå för långt. Vad gäller vilka tjänstemän
inom styrets politiska organisation, som styret dessutom tillsätter själva, har vi inga
synpunkter på.
Magnus Olsson (SD)

med instämmande av:

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Anders Olin (SD)
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Bilaga 4
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2018-12-19
Förändrad organisation för kommunalråd och politiska sekreterare
Diarienr: STK-2018-1279
I den partiöverenskommelse som slutits mellan partierna i Malmös
kommunfullmäktige äger en majoritet eller motsvarande rätt att tillsätta sin
kommunalrådsorganisation. Vad som definierar en majoritet eller motsvarande
finns dock inte beskrivet. I kommunstyrelsen framfördes åsikten att ett
budgetsamarbete inte räcker för att definiera ett styre.
Vi delar inte den uppfattningen, men kan samtidigt konstatera att det styre som
oppositionen valt att acceptera, S och L, har lagt fram en organisation som de
rimligtvis har rätt att själva besluta om. I ärendet specificeras endast vilka
befattningar som ska tillsättas, inte vilka partier som kommer nominera till
dem. Om oppositionen i det läget inte vill räkna MP till styret, men accepterar S
och L som styre, borde de därför rimligen inte ha något emot organisationen däremot i nästa led vända sig mot vem som tillsätts.
Istället har V tillsammans med M, C och SD valt att motsätta sig själva ärendet
som lagts fram av styret, och yrkat avslag på detta. Vi kan inte uppfatta detta
som något annat än att man bryter mot den partiöverenskommelse man säger
sig vilja värna. I konsekvensens namn borde man då även lämna de poster man
får i kraft av överenskommelsen och låta majoritetsförhållandena avgöra
tillsättandet.
Samtidigt behöver Malmö stads verksamheter stabilitet. Vi ställer oss därför
bakom styrets reviderade förslag på organisation, men konstaterar att styret inte
getts möjlighet att själva besluta om den. Vi ifrågasätter därför om
partiöverenskommelsen fortfarande är aktuell och efterfrågar en revidering av
densamma.
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

