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§

22

Anmälan av inkomna skrivelser 2019

STK-2018-1264
Sammanfattning

Anmälan av inkomna skrivelser till kommunstyrelsens sammanträde.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag









Protokoll KCS I - 2019-02-08
G-Tjänsteskrivelse ASN 181219 Förslag till plan för att fler med
funktionsnedsättning ska få en anställning i Malmö stad
Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet
Kombinationsanställningar - ett sätt att möta rekryteringsutmaningen inom
räddningstjänsten _ Viktig information från SKL, cirkulär 19_04
Cirkulär 19:02 Arbetsgivardeklaration på individnivå
Plan för att fler med funktionsnedsättning ska få en anställning i Malmö stad
§463 Godkännande av plan för att fler med funktionsnedsättning ska få en
anställning i Malmö stad

Paragrafen är justerad
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§

23

Redovisning av delegerade beslut till kommunstyrelsen 13 februari 2019

STK-2019-88
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













Protokoll 190114 KS delegation - Anställningsbeslut - näringslivsavdelningen
Delegationsbeslut från stadsarkivarien - godkännande av gallring för
grundskolenämnden
Delegationsbeslut från stadsarkivarien - godkännande av gallring för
funktionsstödsnämnden
Delegationsbeslut från stadsarkivarien - godkännande av gallring för hälsa- vårdoch omsorgsnämnden
Protokoll AGU 2019-01-22
Delegationsbeslut från stadsarkivarien - godkännande av gallring av
grundskolenämndens uppgifter i IT-stödet Elit
Beslutsattest fv 102 januari 2019
Delegationsbeslut från stadsarkivarien - godkännande av gallring av gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens handlingar i IT-stödet Elit
Delegationsbeslut - begäran om utlämnande av allmän handling
Delegationsbeslut från stadsarkivarien - godkännande av gallring av
förskolenämndens handlingar i IT-stödet Elit
Protokoll KSAU 190121

Paragrafen är justerad

7

§

24

Bokslutskommuniké 2018 Malmö stad

STK-2019-109
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag



Bokslutskommuniké 2018 Malmö stad

Paragrafen är justerad
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§

25

Remiss från stadsrevisionen - Granskning av informationssäkerhet

STK-2018-1064
Sammanfattning

Revisorskollegiet har genomfört granskning av informationssäkerhetsarbetet vid
kommunstyrelsen och ytterligare två förvaltningar (kulturförvaltningen och hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen). Vid granskningen har brister identifierats i kommunstyrelsens interna
kontroll avseende informationssäkerhet och lyfter därför fram ett antal rekommenderade
åtgärder. Stadskontoret delar dessa synpunkter och rekommendationer.
Informationssäkerhetsarbetet i Malmö stad är under pågående reformering och de
rekommendationer som framgår av revisionsrapporten utgör viktiga ingångsvärden för den
centrala samordningsgrupp som nu är på väg att etableras.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande och översänder det till stadsrevisionen.
Beslutet skickas till

Stadsrevisionen
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 190204 §55
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190204 Granskning av informationssäkerhet
Förslag till yttrande Granskning av informationssäkerhet
Missiv - Granskning av informationssäkerhet
Revisionsrapport 2018 - Granskning av informationssäkerhet

Paragrafen är justerad
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§

26

Remiss från Justitiedepartementet - Betänkandet Nya regler om faderskap
och föräldraskap (SOU 2018:68)

STK-2018-927
Sammanfattning

Målsättningen är enligt utredningens direktiv att nå en jämlik reglering som inte utan tungt
vägande skäl skiljer på personer beroende på sexuell läggning eller kön. Uppdraget gäller såväl
gifta par som par i registrerade partnerskap. Utredningen har haft en tydlig inriktning på tre
delområden; ta ställning till om, och i så fall under vilka förutsättningar, föräldraskapet för en
make eller registrerad partner vid assisterad befruktning bör presumeras på motsvarande sätt
som faderskapet i dag presumeras för en gift man, lämna förslag på hur reglerna om
bekräftelse av faderskap och föräldraskap för ogifta kan moderniseras och förenklas, med
beaktande av vikten av att fastställda faderskap blir korrekta och de möjligheter som
digitaliseringen kan erbjuda för att förenkla förfarandet samt göra en översyn av reglerna om
rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap.
Remissen har skickats för yttrande till arbetsmarknads- och socialnämnden som ställer sig
positiv till utredningens förslag men lämnar synpunkter angående vikten av att uppföljning
görs av antalet användare av elektronisk signering samt att kvaliteten om användarvänligheten
vid DNA test säkerställs. Förslaget är att ställa sig positiv till utredningens förslag med
beaktande av remissinstansens synpunkter.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsens godkänner stadskontorets förslag till yttrande.
2. Kommunstyrelsen översänder yttrande ”Nya regler om faderskap och föräldraskap”
till Justitiedepartementet.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden, Justitiedepartementet
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 190204 §54
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190204 Remiss från Justitiedepartementet - Betänkandet
Nya regler om faderskap och föräldraskap (SOU 2018:68)
Förslag yttrande Remiss från Justitiedepartementet - Betänkandet Nya regler om
faderskap och föräldraskap (SOU 2018:68)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 181219 §464
Remiss från Justitiedepartementet - Betänkandet Nya regler om faderskap och
föräldraskap (SOU 2018:68)
Nya regler om faderskap och föräldraskap (SOU 2018:68)

Paragrafen är justerad
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§

27

Verifikationsgranskning 2018

STK-2018-1273
Sammanfattning

Malmö stadsrevision har stickprovsvis granskat verifikationer och löpande bokföring vid
arbetsmarknads- och socialnämnden, fritidsnämnden och miljönämnden för perioden januari
- juni 2018. Syftet med granskningen har varit att bedöma om den del av nämndernas interna
kontroll som rör verifikationer och löpande bokföring är tillräcklig. Arbetsmarknads- och
socialnämnden, fritidsnämndens och miljönämndens interna kontroll som avser verifikationer
och löpande bokföring har stadsrevisionen bedömt sammantaget som inte helt tillräcklig.
Kommunstyrelsen har fått rubricerad rapport för information.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen lägger informationen om rapporten om verifikationsgranskning
2018 till handlingarna.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
avser att lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 1.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser att lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 2.
Beslutet skickas till

Revisorskollegiet
Beslutsunderlag






Förslag till beslut §46 KS AU 190128
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190128 Verifikationsgranskning 2018
Verifikationsgranskning 2018
Rapport - Verifikationsgranskning 2018

Paragrafen är justerad
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Bilaga 1

Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen 2019-02-13
Ärende 7: Verifikationsgranskning
Moderaterna och Centerpartiet noterar med stor oro graden av allvar i revisionens kritik emot
de aktuella nämnderna. Intern kontroll och rättvisande bokföring är en viktig förutsättning för
att säkerställa att nämnderna använder sina tilldelade medel på ett korrekt sätt och värnar
medborgarnas inbetalade skattepengar.
Vi ser särskilt allvarligt på att brister har påvisats i arbetsmarknads- och socialnämnden, som
under budgetåret 2018 uppvisat ett omfattande budgetunderskott. Kommunstyrelsen bör inom
ramen för sitt särskilda tillsynsansvar rikta ett särskilt fokus på nämndernas ekonomiska
uppföljning för att säkerställa att de allvarliga brister som stadsrevisionen påtalar åtgärdas. Med
all sannolikhet närmar sig Sverige en lågkonjunktur. Därför måste samtliga nämnder nu bygga
upp ekonomiska skyddsvallar för att säkerställa att välfärdens finansiering säkras då
lågkonjunkturen infaller.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Charlotte Bossen (C)
Med instämmande av
John Roslund (M)
Anton Sauer (C)
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Bilaga 2

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-02-13
Ärende: STK-2018-1273
Verifikationsgranskning 2018
Revisorskollegiet vid Malmö stad har genomfört en granskning av arbetsmarknads- och
socialnämndens, fritidsnämndens och miljönämndens verifikationer och löpande bokföring.
Vid verifikationsgranskning av arbetsmarknads- och socialnämnden och miljönämnden har det
noterats att förvaltningarna genomfört inköp som borde direktupphandlats eller upphandlats med
annonsering i enlighet med Malmö stads upphandlingspolicy.
Alltför många gånger framkommer det att tunga förvaltningar inom Malmö stad av diverse anledningar
inte kan hantera upphandlingsprocessen. Sverigedemokraterna har arbetat i olika nämnder för att
större fokus ska läggas på upphandlingsfrågor.
Bristerna i avtalshanteringen i granskningen av Miljönämnden måste uppmärksammas. Det finns avtal
som saknar signering och pris- och produktuppgifter. Det finns varor som köpts in där det inte finns
något avtal överhuvudtaget. Det är uppenbart att avtalshanteringen i miljöförvaltningen har hanterats
slarvigt.
Sverigedemokraterna anser att detta sorts slarv lämnar alltför stort utrymme för potentiell ekonomisk
brottslighet eller bestickning. Det är viktigt att förtroendevalda och allmänheten har möjligheten att följa
upp upphandlingsprocesser och avtalshantering för att ha en insyn i hur skattemedel har använts.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Anders Olin (SD)

_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

____________________________
Rickard Åhman-Persson (SD)
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§

28

Årsredovisning 2018 finskt förvaltningsområde

STK-2018-1201
Sammanfattning

Malmö stad är sedan 1 februari 2015 en del av det finska förvaltningsområdet och tar emot
ett årligt stadsbidrag på 1 980 tkr för insatser som utgår från Lag (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk. I detta ärende redovisar stadskontoret hur pengarna
fördelats och använts under 2018.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten ”Årsredovisning 2018 finskt
förvaltningsområde”.
Beslutet skickas till

Förskolenämnden, Hälsa- vård och omsorgsnämnden, Kulturnämnden
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 190204 §56
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190204 Årsredovisning 2018 finskt förvaltningsområde

Paragrafen är justerad
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§

29

Nämndsbudget 2019, kommunstyrelsen Fv 102, verksamhet och ekonomi.
Plan för verksamhet och ekonomi

STK-2018-1161
Sammanfattning

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut om budget 2019, riktlinjer för ekonomisk
styrning, ska styrelsen upprätta en budget för sin verksamhet. Budgeten ska innehålla
nämndsmål, plan för verksamheten och redovisning av hur tilldelade ekonomiska ramar ska
användas.
Nämndsbudget 2019 kommer att beslutas i två delar, dels detta ärende som avser ekonomin
inom kommunstyrelsens ansvarsområde, dels kommande ärende i mars månad som avser
nämndsmål och indikatorer för kommunstyrelsen (STK 2018-1162).
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen fastställer Nämndsbudget 2019, kommunstyrelsen Fv 102,
verksamhet och ekonomi. Plan för verksamhet och ekonomi.
Särskilda yttranden, reservationer

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.
Beslutet skickas till

Samtliga avdelningsdirektörer, stadskontoret
Förvaltningsavdelningens ekonomienhet
Beslutsunderlag





Förslag till beslut §89 KS AU 190211
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190211 Nämndsbudget 2019 för kommunstyrelsen
Nämndsbudget 2019 Kommunsyrelsen del 1

Paragrafen är justerad
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Bilaga 3

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-02-13
Ärende: STK-2018-1161
Nämndsbudget 2019, kommunstyrelsen Fv 102, verksamhet och ekonomi. Plan för verksamhet
och ekonomi
Det finns delar av nämndsbudgeten som Sverigedemokraterna i sin budgetreservation tydliggjort att vi
har invändningar emot. Bland dessa inslag så ingår kansliet för hållbar utveckling som enligt
Sverigedemokraterna inte är en del av kommunens kärnverksamhet.
Vi är även kritiska till att 93 miljoner kr avsätts till stadskontorets kommunikationsavdelning vars arbete
med Malmö stads varumärke ibland gränsar till ren kampanjverksamhet. En stad som kan erbjuda
sina invånare trygghet, omsorg och arbete behöver inte avsätta alltför stora resurser för att skönmåla
staden.
Malmö stads enorma satsningar på kommunikatörer kritiserades i januari av Skattebetalarnas
slöseriombudsman. En del av den kritiken är berättigad. Det är ett demokratiskt problem när det
offentliga försöker påverka medborgarnas åsikter eller bilden invånarna har av politikerna som styr.
Många i Malmö uppfattar att det är just detta Malmö stads kommunikatörer ägnar sig åt.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Anders Olin (SD)

_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

____________________________
Rickard Åhman-Persson (SD)

Bilaga 4
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Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 190213
Nämndsbudget 2019, Kommunstyrelsen fv 102, verksamhet och ekonomi.
Diarienr: STK-2018-1161
Malmö stad har hög ambitionsnivå kring hållbarhet, och arbetet med att
implementera FNs globala hållbarhetsmål i kommunens målstruktur pågår.
Att samtidigt föreslå att hållbarhetskansliet ges ett besparingskrav på 30%,
långt mer än de avdelningar som skulle få effektivitetsvinster av kommunens
omorganisation till facknämnder, är anmärkningsvärt.
Vi hade föredragit att besparingen hade riktats mot andra avdelningar och vill
uttala vår oro för att hållbarhetsarbetet nu kommer i skymundan och att det
viktiga arbetet med agenda 2030 avstannar.

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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§

30

Nämndsbudget 2019 Finansiering

STK-2019-111
Sammanfattning

Förslag till nämndsbudget 2019 för finansiering/kommungemensamma kostnader. Under
denna budgettitel bedrivs ingen egen verksamhet. Det är istället ett samlingsbegrepp för ett
antal kommungemensamma kostnader och intäkter. Här budgeteras kommungemensamma
anslag varifrån interna ersättningar eller kommunbidrag överförs till verksamheterna i andra
förvaltningar, bolag och motsvarande.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner Nämndsbudget 2019 Finansiering.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 190204 §58
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190204 Nämndsbudget 2019 Finansiering
Nämndsbudget 2019 Finansiering

Paragrafen är justerad

19

§

31

Godkännande av Årsanalys 2018 Förtroendenämnden

STK-2018-1202
Sammanfattning

Den 27 september 2018 beslutade kommunfullmäktige att förtroendenämnden skulle
upphöra per den 31 december 2018 (KF 2018-09-27, §220, STK-2017-792). Nämndens
årsanalys för 2018, som upprättats under januari 2019, måste därför godkännas av
kommunstyrelsen. Årsanalysen, tillsammans med årsbokslutet, ligger sedan till grund för
revisorskollegiets ansvarsprövning av funktionsstödsnämnden avseende 2018.
Kommunfullmäktige fattar därefter beslut i ansvarsfrågan i särskild ordning.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner Årsanalys 2018 för förtroendenämnden.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 190204 §57
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190204 Godkännande av Årsanalys 2018
Förtroendenämnden
Årsanalys 2018 Förtroendenämnden

Paragrafen är justerad
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§

32

Årsanalys 2018, kommunfullmäktige fv 001 och kommunstyrelsen fv 102

STK-2018-1267
Sammanfattning

I kommunstyrelsens årsanalys framgår att graden av uppfyllelse av kommunstyrelsens mål är
god, att samtliga kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen, utom ett är hanterade
och att utvecklingsarbetet bedrivits på en rad strategiskt viktiga områden.
Anslaget för kommunstyrelsen visar ett överskott på 60,1 mkr. Av resultatet är 10,8 mkr
hänförbara till kommunstyrelsen och dess utskott. Verksamheten inom stadskontoret visar
ett överskott på 49,6 mkr. Årets investeringar uppgick till totalt 48,1 mkr av budgeterade
127,8 mkr.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner Årsanalys 2018 för kommunstyrelsen, förvaltning 001,
och kommunfullmäktige, förvaltning 102.
Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 5.
Märta Stenevi (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 6.
Beslutet skickas till

Förvaltningsavdelningen
Beslutsunderlag






Förslag till beslut §83 KS AU 190211
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190211 Årsanalys 2018, kommunfullmäktige fv 001 och
kommunstyrelsen fv 102
Årsanalys 2018 Kommunstyrelsen
Årsanalys 2018 Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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Bilaga 5

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-02-13
Ärende: STK-2018-1267
Årsanalys 2018, kommunfullmäktige fv 001 och kommunstyrelsen fv 102
I kommunstyrelsens årsanalys kan man läsa att mycket resurser läggs ner på arbetet med Agenda
2030. Sverigedemokraterna menar att dessa resurser skulle gjort större nytta om det lagts ner på
kommunens kärnverksamhet. Det finns stora brister i hanteringen av upphandlingar, samt hur Malmö
stad har tagit sig an hemlösheten och arbetslösheten. Det är inte lämpligt att kommunstyrelsen lägger
sitt fokus på ett globalt FN-projekt när staden inte ens klarat av sina lokala utmaningar.
Projektet ”Dubbel yrkesutbildning” verkar ha haft problem med rekrytering eftersom flera sökande inte
hade den språkkompetens som utbildningsanordnarna krävde. Detta exempel från kommunstyrelsens
årsanalys visar på skillnaden mellan verkligheten och den utopiska bild av staden som Malmö stads
styrande partier har spridit. Det talas mer än 100 språk i Malmö. Men det är bara ett språk som är
viktigt när man söker arbete eller vill utbilda sig för att skapa en värdig tillvaro, och det språket är
svenska.
Av de 99 deltagare som deltog i projektet ”Dubbel yrkesutbildning” så var det endast 29 procent som
gick vidare till anställning eller andra studier. Malmö måste bli bättre på att få människor ut ur
utanförskapet.
Ett av stadskontorets åtaganden har varit att inrätta ett råd för demokrati och trygghet. Det som inte
står i kommunstyrelsens årsanalys, men är högst relevant, är att rådet för demokrati och trygghet har
knappt träffats överhuvudtaget. Detta är märkligt då Malmö är en stad där både demokratifrågor och
trygghetsfrågor är ständigt aktuella. Att detta råd inte haft en mer frekvent aktivitet tyder på att
stadskontoret inte lyckats uppfylla sitt åtagande. Det är viktigt att konstatera sådant i en årsanalys så
förtroendevalda har ett korrekt underlag.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Anders Olin (SD)

_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

____________________________
Rickard Åhman-Persson (SD)

Bilaga 6

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2019-02-13
Årsanalys 2018, Kommunfullmäktige fv 001 och kommunstyrelsen fv 102.
Diarienr: STK-2018-1267
Det är med viss oro vi noterar att uppdraget från budget 2018 om att samordna
extern finansiering inte ens har påbörjat. Uppdraget om ny politisk styrning av
upphandlingar har omformulerats för nytt beslut i KSAU - hur vet vi inte riktigt.
Parallellt med detta har budgeten för hållbarhetskansliet bantats med en
tredjedel. Vi hoppas att det beror på att en nya organisation av stadskontoret
ska ge en större effektivitet och en integrering av hållbarhetsmålen in i ordinarie
verksamhet - men oron är att hållbarhetsfrågor och andra strategiskt viktiga
frågor får mindre utrymme, samtidigt som den besparing som förväntats till
följd av omorganisationen uteblir. Att uppdrag beslutade av
kommunfullmäktige hamnar i frysboxen är inte bra.
Vidare noterar vi att målstrukturen lämnar en del övrigt att önska, och att det
kommer behövas ett helt annat förhållningssätt med den kommande
målstrukturen, där även kommunstyrelsen arbetar efter mätbara
verksamhetsmål snarare än processmål. Vi ser fram emot den framtida
diskussionen om detta.

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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§

33

Granskning av familjehemsplaceringar

STK-2018-986
Sammanfattning

Malmö stadsrevision har 2018 granskat om arbetsmarknads- och socialnämnden säkerställer
att det finns en ändamålsenlig uppföljning, på aggregerad nivå av familjehemsplacerade barn.
Revisorskollegiet beslutade 26 september 2018 att skicka missiv och rapport till
kommunstyrelsen för kännedom. Att revisionen skickar rapporten till kommunstyrelsen har
sin grund i kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Revisionens sammanfattande bedömning var att arbetsmarknads- och socialnämnden inte
säkerställer att det finns en ändamålsenlig uppföljning på aggregerad nivå. Av rapporten
framgår ett antal bedömningar och rekommendationer riktade till arbetsmarknads- och
socialnämnden. Förslaget är att kommunstyrelsen utifrån uppsiktsplikten, tillsvidare följer
upp effekterna av arbetet med familjehehemsplacerade barn med stöd av arbetsmarknadsoch socialnämndens årliga rapport.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av rapporten.
2. Kommunstyrelsen godkänner stadskontorets förslag till uppföljning enligt 6 kap. 1 §
kommunallagen (KL).
3. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att tillsvidare följa upp effekterna av
arbetet med familjehemsplacerade barn.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
avser lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 7.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 8.
Märta Stenevi (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 9.
Beslutet skickas till

Välfärdsavdelningen, stadskontoret
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 190204 §65
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190204 Granskning av familjehemsplaceringar
MISSIV KOLL 180926 Familjehemsplaceringar (2/3)
RAPP KOLL 180926 Familjehemsplaceringar (3/3)

Paragrafen är justerad
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Bilaga 7

Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen 2019-02-13
Ärende 13: granskning av familjehemsplaceringar
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens arbete med familjehemsplacerade barn bör präglas
av ett strukturerat, evidensbaserat och holistiskt förhållningssätt. För att säkra ett sådant arbete
krävs att förvaltningens ständigt utvärderar, reflekterar och utvecklar sitt arbete. Barnets bästa
och barnrättsperspektivet bör alltid stå i centrum. Att ta hand om våra barn och unga är en
kommunens viktigaste uppgifter.
Centerpartiet och Moderaterna anser att en god och ändamålsenlig uppföljning av
familjehemsplacerade barn är av yttersta vikt. Både på individuell och på övergripande nivå.
Uppföljningar av kommunala insatser på övergripande nivå är den yttersta garantin för att
kunna upptäcka fel och brister i handläggning, arbetssätt och rutiner. En bristande uppföljning
på strukturell nivå kan därför få förödande konsekvenser både för barnen och för samhället.
Centerpartiet och Moderaterna ser därför mycket på resultatet av den granskningsrapport som
Revisorskollegiet skickat till kommunstyrelsen för kännedom. Revisionens sammanfattande
bedömning var att arbetsmarknads- och socialnämnden inte säkerställer att det finns en
ändamålsenlig uppföljning av familjehemsplacerade barn på aggregerad nivå. Vi ställer oss
djupt kritiska till att mer åtgärder tidigare inte vidtagits från arbetsmarknads- och
socialnämnden för att säkerställa att ändamålsenliga uppföljningar sker. Vi ställer oss positiva
till att kommunstyrelsen därför ger Stadskontoret i uppdrag att tillsvidare följa upp effekterna
av arbetet med familjehemsplacerade barn.
Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Charlotte Bossen (C)
Med instämmande av
John Roslund (M)
Anton Sauer (C)
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Bilaga 8

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-02-13
Ärende: STK-2018-986
Granskning av familjehemsplaceringar
Sverigedemokraterna anser att det borde vara uppenbart att måluppfyllelsen och skolresultaten i
allmänhet för familjehemsplacerade barn borde följas upp och redovisas för Arbetsmarknads- och
socialnämnden. Forskning visar att placerade barn underpresterar i skolan och självklart borde
Arbetsmarknads- och socialnämnden samt Malmös politiker i allmänhet ha en större insyn i denna
problematik. Det är även problematiskt att kostnaderna för konsulentstödda jour- och familjehem inte
har följts upp.
En av migrationskrisens många konsekvenser är att familjehemsvården har belastats och utsatts för
utmaningar som den inte kunnat hantera. Att de styrande under denna period inte följt upp
familjehemsvården på aggregerad nivå för att analysera dessa konsekvenser är ansvarslöst.
Sverigedemokraterna anser att rekommendationerna i granskningsrapporten är att yttersta vikt och
borde följas. Kommunstyrelsen och Arbetsmarknads- och socialnämnden borde fördjupa sig i de
utmaningar som har uppstått för familjehemsvården i Malmö efter migrationskrisen.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Anders Olin (SD)

_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

____________________________
Rickard Åhman-Persson (SD)

Bilaga 9

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 190213
Granskning av familjehemsplaceringar
Diarienr: STK-2018-986
Revisionen lyfter fram relevant kritik mot stadens arbete. Miljöpartiet delar
revisionens kritik kring att det saknas uppföljning på aggregerad nivå.
Miljöpartiet anser att den långa kön till skolfam är särskilt oroande.
Väntetiderna innebär att barnen får vänta orimligt länge på att få de stödet de
behöver. Skolfam är en viktig verksamhet och en social investering som behöver
vidareutvecklas och byggas ut omgående.

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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§

34

Medel till Mötesplats Social Innovation 2019

STK-2018-1186
Sammanfattning

Malmö stad har sedan starten 2010 gett ekonomiskt stöd till det som nu heter Mötesplats
Social Innovation, MSI, som är en nationell kunskapsnod under Malmö universitet.
Kommunstyrelsen fattade 13 juni 2018 (STK-2018-530) beslut om fortsatt deltagande i MSI
under 2018, vilket skulle finansieras av 2 miljoner kronor avsatta i kommunstyrelsens
nämndsbudget. Vidare beslutade kommunstyrelsen att inriktningen är att Malmö stad ska
delta i MSI under åren 2019-2022 under förutsättning att tidigare villkor fortsätter gälla.
Dessa villkor är att Malmö universitets organisatoriska och finansiella engagemang fortsätter
på minst samma nivå, att Malmö stad tilldelas en styrgruppspost samt att Malmö stad får en
årlig återrapportering av MSIs verksamhet. Stadskontoret fick samtidigt i uppdrag att inför
varje nytt budgetår under perioden initiera ett ärende som innebär att kommunstyrelsen fattar
beslut om eventuellt deltagande i, och verksamhetsbidrag till, MSI. Ett villkor för att betala ut
det bidrag som kan komma att beviljas för vart och ett av budgetåren är att MSI redovisar en
verksamhetsplan för året och att denna godkänns av kommunstyrelsen.
Malmö universitet har beslutat att bidra med 2 miljoner kronor till MSI, vilket finns angivet i
budgeten i Verksamhetsplan 2019. Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner
den verksamhetsplan som MSI tagit fram för 2019, och att MSI därför bör tilldelas 2 miljoner
kronor ur medel avsatta i stadskontorets budget, då samtliga krav för att beviljas bidraget är
uppfyllda.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner Mötesplats Social Innovations, MSI, verksamhetsplan
för 2019.
2. Kommunstyrelsen beslutar att Malmö stad under 2019 deltar i MSI under
förutsättning att villkoren i inriktningsbeslutet om fortsatt deltagande som fattades av
kommunstyrelsen 13 juni 2018 (STK-2018-530) fortsatt är uppfyllda.
3. Kommunstyrelsen beslutar att Malmö stads ekonomiska bidrag till MSI under 2019
uppgår till 2 miljoner kronor, och dessa ska tas från medel avsatta i stadskontorets
budget.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på tredje beslutssatsen i förslaget.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Magnus Olssons (SD) yrkande
av avslag på tredje beslutssatsen, och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets
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förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en
skriftlig reservation, bilaga 10.
Beslutet skickas till

Mötesplats social innovation, MSI
Förvaltningsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 190204 §64
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190204 Medel till Mötesplats Social Innovation 2019
MSI Verksamhetsplan 2019
MSI Verksamhetsrapport 2018

Paragrafen är justerad
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Bilaga 10

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-02-13
Ärende: STK-2018-118
Medel till Mötesplats Social Innovation 2019
Sverigedemokraterna är positiva till MSI kommer att bjudas in till KS beredning och informera KS om
sin organisation och deras verksamhet. Vi yrkade avslag på att bevilja 2 miljoner kronor till fortsatt stöd
till MSI. Detta eftersom att vi i det underlag som finns att tillgå inte ger oss någon tydlig bild över MSI
verksamhet och vi har därför svårt att motivera inför Malmös skattebetalare varför MSI ska få ett stöd
på 2 miljoner kronor.

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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§

35

Objektsgodkännande för investering i parkeringsautomater

STK-2018-1271
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för investering i
parkeringsautomater till en beräknad totalutgift om 25 250 tkr.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för investering i
parkeringsautomater till en beräknad bruttoutgift om 25 250 tkr.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 190204 §68
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190204 Ansökan från tekniska nämnden
Objektsgodkännande för investering i parkeringsautomater
Tekniska nämnden beslut 181128 §272
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Objektsgodkännande utbyte av biljettautomater

Paragrafen är justerad
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§

36

Uppföljning av fördjupad granskning om beaktandet av barnperspektiv

STK-2018-1281
Sammanfattning

Stadsrevisionen genomförde under 2017 en fördjupad granskning av ”beaktandet av
barnperspektiv i handläggningen av bistånd”. Vid granskningen identifierades ett antal
utvecklingsområden. Kommunstyrelsen har i sitt yttrande (STK-2017-1574) redogjort för
vidtagna och planerade åtgärder. Stadsrevisionen genomför nu en uppföljning av
kommunstyrelsens arbete när det gäller; Hur stödjer kommunstyrelsen arbetet med att
förankra barnperspektivet i handläggningen av bistånd? Ansvariga från stadskontoret leder
nätverk och stöttar förvaltningar och bolag med att skapa strukturer för att säkra
barnperspektivet i respektive förvaltning. Utbildningsinsatser tillsammans med Lunds
universitet har genomförts. Stadskontoret kommer under 2019 utöka sitt arbete genom att
tillsätta förvaltningsövergripande arbetsgrupper med olika kompetenser i syfte att stärka upp
målkedjan och barnets rättigheter i budgetarbetet.
Den andra frågan stadsrevisorerna önskar svar på; Hur följer kommunstyrelsen upp att
barnperspektivet beaktas i handläggningen av bistånd? Stadskontoret har påbörjat arbetet
med att följa upp arbetsmarknads- och socialförvaltningens egenkontroll för att säkra
barnperspektivet i handläggningen. Uppföljningen är baserad på förvaltningens riskanalys
2018 och innefattar tre frågeställningar. Resultatet ska återredovisas till kommunstyrelsen
första kvartalet 2019.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner stadskontorets förslag till yttrande ”Uppföljning av
fördjupad granskning om beaktande av barnperspektiv”.
2. Kommunstyrelsen skickar yttrandet till stadsrevisionen.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
avser lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, Bilaga 11.
Beslutet skickas till

Stadsrevisionen
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 190204 §67
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190204 Uppföljning av fördjupad granskning om
beaktandet av barnperspektiv
Förslag till yttrande Uppföljning av fördjupad granskning om beaktandet av
barnperspektiv
Uppföljning av fördjupad granskning om beaktandet av barnperspektiv
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Mall för redovisning till stadsrevisionen

Paragrafen är justerad
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Bilaga 11

Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen 2019-02-13
Ärende 16: Uppföljning av fördjupad granskning om beaktandet av
barnperspektiv
Barnets bästa och barnrättsperspektivet bör alltid stå i centrum. Att ta hand om våra barn och
unga är en kommunens viktigaste uppgifter.
Centerpartiet och Moderaterna ser mycket allvarligt resultatet av den granskning av som
Stadsrevisionen genomförde år 2017 om barnets perspektiv i handläggning av bistånd. Vi
ställer oss positiva till att en uppföljning av fördjupad granskning nu presenteras från
Stadskontoret, men anser att mallen för redovisning är för tunn. Vi kan därför konstatera att
det är svårt att bedöma om ett tillräckligt arbete påbörjats för att säkerställa barnets perspektiv
i handläggningen av bistånd.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens arbete med familjer som ansöker om bistånd bör
präglas av ett strukturerat, evidensbaserat och holistiskt förhållningssätt. För att säkerställa ett
holistiskt arbetssätt krävs att hela familjens situation beaktas vid bedömning och uppföljning
av bistånd. Då krävs att även barnen perspektiv beaktas. En bristande handläggning kan få
förödande konsekvenser både för barnet och för samhället.
Centerpartiet och Moderaterna ställer sig djupt kritiska till att en mer djupgående presentation
av åtgärder för att säkerställa barnets perspektiv i biståndshandläggning inte presenterats. Vi
anser att mallen för presentation av åtgärder är ytterst sparsamt ifylld. Det är därför svårt att
bedöma om ett tillräckligt arbete påbörjats för att säkerställa barnets perspektiv i
handläggningen bistånd.
Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Charlotte Bossen (C)
Med instämmande av
John Roslund (M)
Anton Sauer (C)
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§

37

Uppföljning Lönerutiner och pensionskostnader 2017

STK-2018-1283
Sammanfattning

Stadsrevisionen genomförde under 2017 en granskning av Malmö stads lönerutiner och
pensionskostnader (STK-2017-1580). Granskningen riktades till kommunstyrelsen och
servicenämnden och genomfördes av PwC.
Stadsrevisionen genomför nu en uppföljning av granskningens rekommendationer. Med
anledning av uppföljningen begär stadsrevisionen en redovisning av vilka åtgärder som har
vidtagits och vilken effekt dessa åtgärder har haft på verksamheten.
Stadskontoret har tagit del av granskningens rekommendationer och har vägt in dessa i
pågående samt nya förändrings- och utvecklingsarbeten.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till redovisning och skickar den till
stadsrevisionen.
Beslutet skickas till

Stadsrevisionen
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 190204 §63
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190204 Uppföljning lönerutiner och pensionskostnader
2017
Uppföljning Lönerutiner och pensionskostnader 2017
Redovisning till Stadsrevisionen

Paragrafen är justerad
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§

38

Granskning av arbetsmarknadsinsatser

STK-2018-1330
Sammanfattning

PwC har på uppdrag av stadsrevisionen genomfört en granskning av kommunens
arbetsmarknadsinsatser i syfte att kunna bedöma om kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och
socialnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden säkerställer att det finns en
ändamålsenlig styrning och ledning, samverkan och uppföljning av de kommunala
arbetsmarknadsinsatserna.
Stadsrevisionen bedömer efter PwCs granskning att ingen av nämnderna har en helt
ändamålsenlig styrning och ledning, samverkan och uppföljning av de kommunala
arbetsmarknadsinsatserna. Nämnderna åläggs därför att senast den 25 februari 2019 inkomma
med yttrande gällande vilka åtgärder respektive nämnd avser att vidta med anledning av de
synpunkter och rekommendationer som redovisas i PwCs rapport. Stadskontoret har
upprättat förslag till yttrande.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande gällande granskning av
arbetsmarknadsinsatser och översänder det till revisorskollegiet.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
avser lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, Bilaga 12.
Beslutet skickas till

Stadsrevisionen, Näringslivsavdelningen
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 190204 §66
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190204 Granskning av arbetsmarknadsinsatser
Förslag till yttrande avseende granskning av arbetsmarknadsinsatser
Missiv - Granskning av arbetsmarknadsinsatser
Revisionsrapport - Granskning av arbetsmarknadsinsatser

Paragrafen är justerad
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Bilaga 12

Särskilt yttrande

Kommunsstyrelsen 2019-02-13
Ärende 18: granskning av arbetsmarknadsinsatser
De kommunala arbetsmarknadsinsatserna i Malmö är i uppenbart behov av granskning,
uppföljning och stora förbättringar. Att ingen av nämnderna som på ett eller annat sätt
ansvarar för frågan har en ändamålsenlig styrning och ledning, samverkan och uppföljning av
de kommunala arbetsmarknadsinsatserna är minst sagt anmärkningsvärt. Jobben behöver bli
fler i staden och fler Malmöbor behöver lämna bidragsberoende till förmån för egen
försörjning och självständighet.
Att det finns ett delat ansvar mellan olika förvaltningar och nämnder behöver i grund och
botten inte vara ett problem, men när uppdelningen av ansvar på något sätt är oklar mellan
parterna blir det svårt att bedriva arbetsmarknadsinsatser som lyckas med huvuduppdraget –
att få människor i arbete. Framför allt saknas ett politiskt ansvarstagande och ledarskap i
frågan, vilket är precis vad som behövs för att lyckas med Malmös ödesfråga. Granskningen
visar bland annat att uppföljningen brister på individnivå, vilket bekräftar avsaknaden av
fungerande politik på området. Arbetsmarknadsinsatserna måste följas av en gedigen
uppföljning och tydliga krav på aktivt deltagande med självförsörjande som primärt fokus.
Moderaterna och Centerpartiet har föreslagit flertalet åtgärder för att ta arbetslinjen till Malmö
men har tyvärr inte fått gehör för det av de styrande partierna som av allt att döma inte tar
frågan på allvar.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Charlotte Bossen (C)
Med instämmande av
John Roslund (M)
Anton Sauer (C)
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Granskning av direktupphandling och avtalstrohet

STK-2018-1328
Sammanfattning

Stadsrevisionen har genomfört granskning av direktupphandling och avtalstrohet. Syftet med
granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
och kulturnämnden säkerställer att inköp genomförs i enlighet med avtal och gällande
regelverk avseende direktupphandlingar samt om styrelsens och nämndernas interna kontroll
härav är tillräcklig. Syftet med granskningen har även varit att bedöma om kommunstyrelsen
fullgör sitt uppdrag enligt reglementet att hantera övergripande strategiska frågor som rör
hela Malmö stads inköpsverksamhet.
Utifrån genomförd granskning är bedömningen att kommunstyrelsens hantering av
direktupphandlingar inte sker i enlighet med gällande regelverk. Stadskontoret delar i stort
dessa synpunkter och rekommendationer.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande och skickar det till stadsrevisionen.
Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 13.
Märta Stenevi (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 14.
Beslutet skickas till

Stadsrevisionen
Beslutsunderlag







Förslag till beslut §84 KS AU 190211
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190211 Remiss från stadsrevisionen - Granskning av
direktupphandling och avtalstrohet
Förslag till yttrande - Granskning av direktupphandling och avtalstrohet SR-201847
Granskning av direktupphandling och avtalstrohet
Rapport - Fördjupad granskning - direktupphandling och avtalstrohet

Paragrafen är justerad
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Bilaga 13

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-02-13
Ärende: STK-2018-1328
Granskning av direktupphandling och avtalstrohet
Vid ett stickprov av kommunstyrelsens inköp visar det sig att 42 procent av inköpen avviker från lagen
om offentlig upphandling och stadens styrdokument kring upphandling. Värdet för de inköp där
avvikelser noterats uppgår till totalt ca. 6,8 miljoner kr.
Avsaknad av ordentlig dokumentation omkring upphandling och avtal skapar utrymme för välfärdsbrott
och bestickning. Det är viktigt för demokratin och Malmö stads trovärdighet att förtroendevalda och
allmänheten kan följa upp hur deras skattemedel har använts av Malmö stad.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Anders Olin (SD)

_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

____________________________
Rickard Åhman-Persson (SD)

Bilaga 14

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 190213
Granskning av direktupphandling och avtalstrohet
Diarienr: STK-2018-1328
Det är en viktig granskning som gjorts av revisionen, och granskningen påvisar
brister som behöver åtgärdas.
I budget 2018 gavs ett uppdrag för bättre politisk styrning av upphandlingarna.
Det är mot bakgrund av granskningsrapporten tråkigt att se att uppdraget har
parkerats och kommer bli försenat. Vi vill understryka behovet av ett omtag på
upphandlingsfrågor så att kommunen får ett sammanhängande grepp på
upphandlingar och säkerställer ett rättssäkert och progressivt arbete med dem.
Vi har i vår budgetreservation för 2019 föreslagit ett uppphandlingsutskott
under kommunstyrelsen för att få en bättre politisk styrning och
granskningsrapporten gör att vi rekommenderar styret att överväga att möta oss
i den strukturen, så att det finns ett tydligt politiskt ansvar för att upphandlingar
dels genomförs korrekt, dels används för att driva samhällsutvecklingen framåt.

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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40

Granskning av hemlöshet

STK-2018-1329
Sammanfattning

Revisorskollegiet har under 2018 granskat hemlöshetsarbetet i Malmö stad. Den övergripande
bedömningen var att kommunstyrelsen, tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden samt
arbetsmarknads- och socialnämnden inte säkerställer att det finns ett ändamålsenligt arbete
med att förebygga samt motverka hemlöshet. Revisorskollegiet rekommenderar att
kommunstyrelsen förtydligar lednings-, samordnings- och uppföljningsansvaret avseende
hemlöshetsarbetet. I rapporten framgår bland annat att flera av de intervjuade underströk att
kommunstyrelsens men framförallt stadskontorets roll i hemlöshetsarbetet har varit otydligt
efter omorganisationen och bildandet av facknämnder. Förslaget är att kommunstyrelsen tar
till sig revisorskollegiets bedömning och under september månad återkommer med svar på
rekommendationerna kring de nio punkter som revisorskollegiet lyfter fram i sin rapport.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsens godkänner stadskontorets förslag till yttrande.
2. Kommunstyrelsen översänder yttrande ”Granskning av hemlöshet” till
revisorskollegiet.
3. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att återkomma med en
sammanställning över revisorskollegiets rekommendationer under september 2019.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
avser lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, Bilaga 15.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 16.
Beslutet skickas till

Revisorskollegiet
Sofia Blixtberg, stadsrevisionen
Beslutsunderlag







Förslag till beslut §85 KS AU 190211
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190204 Granskningsrapport hemlöshet
Förslag till yttrande
Granskningsrapport Hemlöshet
Missiv - Granskning av hemlöshet

Paragrafen är justerad
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Bilaga 15

Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen 2019-02-13
Ärende 18: granskning av hemlöshet
Revisionen lämnar svidande kritik när det konstateras att ansvariga nämnder inte säkerställer
att det finns ett ändamålsenligt arbete med att förebygga och motverka hemlöshet. Än mer
allvarligt är det att revisorskollegiet har framfört kritik såväl 2016 som 2017 avseende
bristande ledning, styrning och samverkan i arbetet mot hemlöshet. Således är frågan och dess
allvar inget nytt för stadens politiker. Att få från tusentals till noll hemlösa över en natt är
svårt, men att brister i stadens ledning och styrning av frågan ska behöva påpekas år efter år är
mycket anmärkningsvärt.
I Malmö lever över 1000 barn i hemlöshet. Utan ett hem, en fysisk trygghet och utan
möjligheter att klara av skolan förpassas över 1000 barn till ett livslångt utanförskap. Det är
inte värdigt landet och staden med bland de högsta skatterna i världen. Moderaterna och
Centerpartiet har föreslagit ett antal åtgärder för att komma till bukt med hemlösheten i
staden, bland annat genom en särskilt förtur och bostadsgaranti för hemlösa barnfamiljer. Det
har de styrande partierna sagt nej till.
Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Charlotte Bossen (C)
Med instämmande av
John Roslund (M)
Anton Sauer (C)
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Bilaga 16

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-02-13
Ärende: STK-2018-1329
Granskning av hemlöshet
I kommunstyrelsen förslag till yttrande kan vi läsa följande:
”Hemlöshetens problematik är komplex och svårfångad. Orsakssamband kan hittas på flera nivåer,
från individperspektiv till samhällsstruktur. De samhällsekonomiska effekterna är svåra att överblicka.
Kommunens ansvar i hemlöshetsfrågan befinner sig i skärningspunkten mellan socialtjänst och den
generella bostadsförsörjningen. Bostadsmarknaden i Sverige är idag marknadsstyrd. Detta gör att
grupper med begränsade resurser inte kan tillgodose sitt bostadsbehov på den ordinära
bostadsmarknaden. Det behövs olika former av åtgärder, både individuella insatser och strukturella
förändringar inom bostadsförsörjningen, för att möta hemlösa personers varierande bostadsbehov.
Kommunen har ett ansvar att planera för en bostadsförsörjning för alla kommuninvånare samtidigt
som socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den
hjälp de behöver.”
Sverigedemokraterna menar att såväl det politiska styret och stadskontoret inte inser att den
nuvarande politikens inriktning är huvudproblematiken. Att dessutom inte inse sitt eget ansvar och
istället peka finger mot bostadsmarknaden är inte konstruktivt. Sverigedemokraterna har lagt många
förslag som både kan minska inflödet av nyanlända och socialt utsatta till Malmö. Dessutom har vi lagt
många förslag med syftet att fler insatser behövs mot olika former av bidragsfusk.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Anders Olin (SD)

_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

____________________________
Rickard Åhman-Persson (SD)
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41

Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn, fördjupning av
Översiktsplan för Malmö

STK-2018-1090
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har överlämnat utställningsförslag till en fördjupning av
Översiktsplan för Malmö gällande området Södra Kirseberg och Östervärn. Planen syftar till
att utveckla området kring Östervärns station, inom Järnvägsverkstäderna och längs
Sallerupsvägen till en nära, tät, grön och funktionsblandad stad. Kommunstyrelsen föreslås
godkänna förslaget för utställning och remiss.
Beslut

Kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner utställningsförslaget Översiktsplan för Södra Kirseberg och
Östervärn – en fördjupning av Översiktsplan för Malmö för genomförande av utställning och
remiss.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar att följande beslutssats läggs till ”att stadsbyggnadsnämnden anmodas
att komplettera ärendet med ett förslag där nuvarande koloniområde kan bevaras som en
grön oas i området.”
Charlotte Bossen (C) instämmer i Håkans Fäldts (M) yrkande.
Emma-Lina Johansson (V) instämmer i Håkans Fäldts (M) yrkande.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Hålan Fäldts (M)
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 17.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig
reservation, bilaga 18.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag






Förslag till beslut §43 KS AU 190128
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190107 Föp Södra Kirseberg och Östervärn
Fördjupning av Översiktsplan för Malmö
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden
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Miljökonsekvensbeskrivning MKB Utställning
Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn samrådsyttrande
Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn Samrådsredogörelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 181018 § 361
Särskilt yttrande (V) från stadsbyggnadsnämnden
Särskilt yttrande (SD) från stadsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 17

Reservation

Kommunstyrelsen 2019-02-13
Ärende 21: Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn, fördjupning
av översiktsplan för Malmö
Moderaterna och Centerpartiet yrkade på en tilläggsattsats med lydelsen ”Att
Stadsbyggnadsnämnden anmodas att komplettera ärendet med ett förslag där nuvarande
koloniområde kan bevaras som en grön oas i området.”
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Charlotte Bossen (C)
Med instämmande av
John Roslund (M)
Anton Sauer (C)
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Vänsterpartiet

Bilaga 18

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-02-13: Ärende 21. Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn, fördjupning av
Översiktsplan för Malmö

Vänsterpartiet ställer sig bakom inriktningen i Översiktsplan för Södra Kirseberg och
Östervärn som vi ser som ett bra sätt att utveckla området, dock är vi kritiska till att inte den
gröna oasen vid Östervärns station i form av koloniområdet bevaras. I planen står att det ska
vara ett grönt kring stationen, vi anser då att koloniområdet skulle kunna vara en del av det
gröna. Det hade varit spännande om det togs fram förslag hur koloniområdet skulle kunna
integreras i den nya stadsbilden. Vi kommer i det fortsatta detaljplanearbetet arbeta för att
detta kan lösas och att motsätta oss en rivning av koloniområdet.
Malmö 2019-02-13
Emma-Lina Johansson
Med instämmande
Anders Skans
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Förslag på ny finansieringsmodell för beräkning av medlemsavgift för
Kommunförbundet Skåne

STK-2018-1352
Sammanfattning

Kommunförbundet Skåne har översänt förslag till ny finansieringsmodell för beräkning av
kommunernas medlemsavgift. För att förbundsmötet ska kunna införa en ny modell från
2020 krävs att samtliga medlemskommuner godkänner förändringen. I nuvarande modell
baseras kommunernas medlemsavgift på en fastställd promille av beräknade skatteintäkter
och generella statsbidrag. I förslaget till ny modell fastställs kommunförbundets totala intäkt
från medlemsavgifter, vilken sedan fördelas till kommunerna som en fast avgift per invånare.
Inför nytt avgiftsår kan den totala medlemsavgiften räknas upp för förändrade priser och
löner. Fördelen som kommunförbundets styrelse ser med den nya modellen är att
medlemsavgiften får en tydligare koppling till förbundets uppdrag och ändras därmed inte
om inte uppdraget förändras.
Stadskontoret bedömer förslaget till ny modell för medlemsavgifter som positivt då det i den
nuvarande modellen saknas koppling mellan medlemsavgiftens utveckling och
kommunförbundets uppdrag gentemot medlemskommunerna.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till ny finansieringsmodell för beräkning av
medlemsavgift för Kommunförbundet Skåne.
Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 19.
Beslutet skickas till

Kommunförbundet Skånes kansli
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 190204 §62
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190204 Förslag på ny finansieringsmodell för beräkning
av medlemsavgift för Kommunförbundet Skåne
Förslag på ny finansieringsmodell för beräkning av medlemsavgift för
Kommunförbundet Skåne

Paragrafen är justerad
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Bilaga 19

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-02-13
Ärende: STK-2018-1352
Förslag på ny finansieringsmodell för beräkning av medlemsavgift för Kommunförbundet
Skåne
Kommunförbundet Skåne har översänt förslag till ny finansieringsmodell för beräkning av
kommunernas medlemsavgift. För att förbundsmötet ska kunna införa en ny modell från 2020 krävs att
samtliga medlemskommuner godkänner förändringen. I nuvarande modell baseras kommunernas
medlemsavgift på en fastställd promille av beräknade skatteintäkter och generella statsbidrag. I
förslaget till ny modell fastställs kommunförbundets totala intäkt från medlemsavgifter, vilken sedan
fördelas till kommunerna som en fast avgift per invånare. Inför nytt avgiftsår kan den totala
medlemsavgiften räknas upp för förändrade priser och löner. Fördelen som kommunförbundets
styrelse ser med den nya modellen är att medlemsavgiften får en tydligare koppling till förbundets
uppdrag och ändras därmed inte om inte uppdraget förändras.
Stadskontoret bedömer förslaget till ny modell för medlemsavgifter som positivt då det i den
nuvarande modellen saknas koppling mellan medlemsavgiftens utveckling och kommunförbundets
uppdrag gentemot medlemskommunerna.
Sverigedemokraterna fick gehör för vårt förslag om att KS beredning ska återkomma med en
redogörelse om fördelar och nackdelar som ett medlemskap innebär för Malmö.
I grunden är vi positiva till att Skånes kommuner samarbetar och drar nytta av varandras kompetens
och erfarenhet. Kan dessutom kommunförbundet vara behjälpliga med att pressa kommunernas
kostnader vid större gemensamma upphandlingar osv är detta positivt.
Dock krävs en genomsyn av Kommunförbundets verksamhet och dess uppdrag.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Anders Olin (SD)

_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

____________________________
Rickard Åhman-Persson (SD)

50

§

43

Intern kontrollplan 2019 och uppföljning av intern kontrollplan 2018,
kommunstyrelsen

STK-2019-15
Sammanfattning

Den interna kontrollen utgör en integrerad del i förvaltningens kvalitets- och ledningssystem.
Kontrollen syftar till att kommunstyrelsen, med rimlig grad av säkerhet, ska säkerställa att mål
uppfylls inom områdena verksamhetsstyrning, tillförlitlig finansiell styrning samt efterlevnad
av lagar och regler.
För första gången redovisas kommunstyrelsens förvaltningars, stadskontorets och
finansförvaltningens, planerade interna kontroll i en plan för 2019. Uppföljning redovisas
dock i enlighet med tidigare planering i var sitt dokument.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner Uppföljning intern kontroll 2018 – finansiering.
2. Kommunstyrelsen godkänner Uppföljning intern kontroll 2018 – kommunstyrelsen,
stadskontoret.
3. Kommunstyrelsen godkänner Internkontrollplan 2019 – kommunstyrelsen.
4. Kommunstyrelsen godkänner Riskanalys 2019 – kommunstyrelsen.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Märta Stenevi (MP) yrkar att resepolicyn och alkoholpolicyn också ska följas upp.
Emma-Lina Johansson (V) instämmer i Märta Stenevis (MP) yrkande.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Märta Stenevis (MP)
tilläggsyrkande, och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förlag.
Särskilda yttranden, reservationer

Märta Stenevi (MP) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig reservation,
bilaga 20.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig
reservation, bilaga 21.
Beslutet skickas till

Förvaltningsavdelningen
Beslutsunderlag
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Förslag till beslut KSAU 190204 §59
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190204 Intern kontrollplan 2019 och uppföljning av
intern kontrollplan 2018, kommunstyrelsen
Internkontrollplan 2019 (Kommunstyrelsen)
2. Riskanalys 2019 (Kommunstyrelsen) (9)
3. Uppfoljning intern kontroll 2018 (Kommunstyre (2)
4. Självskattning, stadskontoret
5. Uppfoljning intern kontroll 2018 (Finansierin (1)
6. självskattning finansiering 2018

Paragrafen är justerad

Bilaga 20
52

Reservation
Kommunstyrelsen, 190213
Intern kontrollplan 2019 och uppföljning av intern kontrollplan 2018,
kommunstyrelsen
Diarienr: STK-2019-15
Intern kontroll är ett verktyg för att belysa och minimera risker i verksamheten.
Malmö stad har två policys som de senaste åren har orsakat skriverier i media
när de inte efterlevts, och som därför skadat stadens anseende och varumärke,
alkoholpolicy och resepolicy.
Malmö Stads resepolicy anger att resor som görs i tjänsten ska ske på ett
hållbart och klimatvänligt sätt. Ändå har granskningar visat att en alldeles för
stor andel av tjänsteresorna sker med flyg, även på kortare distanser.
Miljöpartiet har förhandlat in ytterligare skärpningar av resepolicy för att få
stopp på onödiga flygresor. Men det spelar ingen roll hur bra resepolicy man har
om ingen följer den. Därför är även en granskning av efterlevnaden nödvändig.
Miljöpartiet vill se efterlevnaden av både dessa policys som områden inom 2019
års interna kontroll, för att säkerställa att risken för skada hanteras.
Vi yrkade på att dessa införlivades i intern kontrollplan, men när vårt yrkande
inte fann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.

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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Vänsterpartiet

Bilaga 21

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-02-13: Ärende 23. Intern kontrollplan 2019 och uppföljning av intern kontrollplan
2018, kommunstyrelsen

Vänsterpartiet föreslog att det i den kommungemensamma internkontrollen skulle det
läggas till att en granskning behövs av hur alkoholpolicyn och resepolicyn följs. Vi anser att
den granskningen skulle ingå i internkontrollsplanen för 2019. Vi har uppmärksammats på
att dessa inte alltid efterföljs i förvaltningarna och ville att det kontrollerades i intern
kontrollen för 2019. Då vårt förslag avslogs av majoriteten reserverar vi oss mot det.
Malmö 2019-02-13
Emma-Lina Johansson
Med instämmande
Anders Skans
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§

44

Hyresavtal, Erikslustvägen 17-21, grupplokaler hemtjänst samt kontor
hälso- och sjukvårdspersonal

STK-2019-84
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har inkommit med begäran om kommunstyrelsens
godkännande av hyresavtal för att samlokalisera flera hemtjänstgrupper samt hälso- och
sjukvårdspersonal. Den föreslagna lokalen ersätter mindre ändamålsenliga lokaler som
nämndens verksamheter därmed kan lämna. Denna lokal tillsammans med en lokal på
Storgatan (se ärende STK-2019-85) innebär att verksamheter flyttas från dagens fem lokaler
till två lokaler, vilket nämnden ser vinster med både avseende verksamhetens förutsättningar
och ur lokalförvaltningsperspektiv.
Stadskontoret noterar att nämndens lokalkostnader ökar i samband med omlokaliseringen.
Nämnden beskriver dock att detta kommer att finansieras inom befintlig kommunbidragsram
och bedömer att fördelarna med en flytt överväger merkostnaderna. LiMa (Lokaler i Malmö)
har yttrat sig i ärendet och tillstyrker förhyrningen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden tecknar
hyreskontrakt med Lykke Munk m.fl. genom Förvaltnings AB Stadsbostäder med
avtalstid 2019-07-01 – 2026-06-30, enligt förslag i ärendet.
Beslutet skickas till

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 190204 §60
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190204 Hyresavtal, Erikslustvägen 17-21, grupplokaler
hemtjänst samt kontor hälso- och sjukvårdspersonal
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 190131 §19
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-01-22 § 10
G-Tjänsteskrivelse HVON 2018-12-17 Hyresavtal Erikslustvägen 17-21
Yttrande LiMa Erikslustvägen
Förslag till hyresavtal Erikslustvägen 17-21

Paragrafen är justerad
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§

45

Hyresavtal, Storgatan 20, myndighetsavdelningen, ledning och
stabsfunktioner

STK-2019-85
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har inkommit med begäran om kommunstyrelsens
godkännande av hyresavtal för att samlokalisera avdelningen för myndighet,
bemanningsenheten samt stabsfunktioner och ledningar i förvaltningen. Den föreslagna
lokalen ersätter mindre ändamålsenliga lokaler som nämndens verksamheter därmed kan
lämna. Denna lokal tillsammans med en lokal på Erikslustvägen (se ärende STK-2019-84)
innebär att verksamheter flyttas från dagens fem lokaler till två lokaler, vilket nämnden ser
vinster med både avseende verksamhetens förutsättningar och ur lokalförvaltningsperspektiv.
Stadskontoret noterar att nämndens lokalkostnader ökar i samband med omlokaliseringen.
Nämnden beskriver dock att detta kommer att finansieras inom befintlig kommunbidragsram
och bedömer att fördelarna med en flytt överväger merkostnaderna. LiMa (Lokaler i Malmö)
har yttrat sig i ärendet och tillstyrker förhyrningen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden tecknar
hyreskontrakt med Wihlborgs Gallerian AB med avtalstid 2019-11-01 – 2029-10-31,
enligt förslag i ärendet.
Beslutet skickas till

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 190204 §61
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190204 Hyresavtal, Storgatan 20,
myndighetsavdelningen, ledning och stabsfunktioner
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 190131 §18
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslut 190122 § 9
G-Tjänsteskrivelse HVON 2018-12-17 Hyresavtal Storgatan 20
Förslag på hyresavtal Storgatan 20
Yttrande LiMa Elefanten 40

Paragrafen är justerad
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§

46

Objektsgodkännande för beläggningsreinvestering 2019

STK-2018-1353
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för
beläggningsinvestering 2019 till en beräknad bruttoutgift om 55 550 tkr.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för
beläggningsinvestering 2019 till en beräknad totalutgift om 55 550 tkr.
2. Kommunfullmäktige godkänner årliga driftkonsekvenser om 3 490 tkr under
förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för
driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 190204 §73
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190204 Tekniska nämnden Ansökan
Objektsgodkännande för beläggningsinvestering 2019
Tekniska nämnden beslut 181212 §299 med Särskilt yttrande (SD)
Tjänsteskrivelse fastighets- och gatukontoret
Objektsgodkännande för beläggningsreinvesteringar 2019-2021

Paragrafen är justerad
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§

47

Objektsgodkännande Elinegård, färdigställande av gator och torg projekt
nr 8704

STK-2018-1272
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för Elinegård,
färdigställande av gator och park projektnummer 8704 till en beräknad bruttoutgift om
67 000 tkr.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för Elinegård,
färdigställande av gator och torg projektnummer 8704 till en beräknad bruttoutgift
om 67 000 tkr.
2. Kommunfullmäktige godkänner årliga driftkonsekvenser om 6 000 tkr under
förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutad ram för
driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut §86 KS AU 190211
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190211 Ansökan från tekniska nämnden
Objektsgodkännande för Elinegård, färdigställande av gator och torg, projekt nr
8704
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslut 181128 med Särskilt Yttrande (M)
Elinegård färdigställande gator, 8704

Paragrafen är justerad
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§

48

Ändringar i bilaga till taxa enligt miljöbalken

STK-2018-1333
Sammanfattning

Ändringar i gällande lagstiftning avseende avfallsverksamhet föranleder att ändringar även
behöver göras i bilaga till taxa enligt miljöbalken för att regelverken ska korrespondera.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner miljönämndens förslag till ändringar av bilaga till
taxa enligt miljöbalken att gälla från den 1 april 2019.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 190204 §71
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190204 Bilaga taxa enl miljöbalken
Miljönämnden beslut 181211 § 171
Tjänsteskrivelsen från miljönämnden
Bilaga 1 - Utdrag ur taxa

Paragrafen är justerad
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§

49

Revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till föreningar och
organisationer

STK-2018-74
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 5 oktober 2016 att ge stadskontoret i uppdrag ”att efter
Malmö stads omorganisering, i bred samverkan med övriga förvaltningar och civilsamhällets
organisationer, göra en översyn av kommunövergripande regler och riktlinjer för Malmö
stads stöd till ideella föreningar och organisationer” (STK-2016-216).
Ett förslag till revidering av kommunövergripande regler och riktlinjer för Malmö stads stöd
till ideella föreningar och organisationer har varit ute på remiss till samtliga Malmö stads
nämnder och till paraplyorganisationer för föreningslivet i Malmö. En remisskonferens ägde
rum den 22 maj 2018 då de idéburna organisationerna fick möjlighet att diskutera och
framföra åsikter om förslaget.
Grundförutsättningen för bidragsgivningen är tillit. De reviderade reglerna och riktlinjernas
syfte är att skapa en övergripande kommungemensam grund för den samlade
bidragsgivningen och bidra till en likvärdig bedömning av bidragsansökningar oavsett nämnd
som bidraget ansöks från. De reviderade reglerna och riktlinjerna ska samtidigt ge utrymme
för bidragsgivande nämnder att anpassa sina bidragsregler efter respektive ansvarsområde. I
de reviderade regler och riktlinjerna för Malmö stads stöd till idéburen sektor finns
tydliggörande av vilka krav Malmö stad ställer på verksamheter som beviljas bidrag.
Verksamheter som bryter mot dessa riktlinjer ska kunna avkrävas återbetalning av bidrag.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige upphäver nuvarande Regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till
föreningar och organisationer antagen av KF 1992-10-29, § 189, bih 141.
2. Kommunfullmäktige antar reviderade Regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till idéburen
sektor.
3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att vid behov revidera
övergripande Regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till idéburen sektor så att de
harmonierar med nationella regler och riktlinjer.
4. Kommunfullmäktige ger fritidsnämnden i uppdrag att ansvara för ett gemensamt
boknings- och bidragssystem.
5. Kommunfullmäktige uppdrar åt fritidsnämnden att ta fram en modell för hur
bidragsgivande nämnder kan hantera boknings- och bidragssystemet.
6. Kommunfullmäktige ger bidragsgivande nämnder i uppdrag att se över
samarbetsformer kring bidragsgivning.
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Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med en ändring på sidan
2 i dokumentet "reviderade regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till idéburen sektor", där ordet
volontär ersätts med ledare.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar att begreppet funktionsvariationer ska ersätta
funktionsnedsättning. Samt föreslår följande lydelse på sidan 2 i reviderade regler och
riktlinjer, ”Föreningen ska också ta ställning för demokratin som samhällssystem och verka för jämställdhet,
mångfald, alla människors lika värde och likabehandling i verksamheten.”. Följande text ska
strykas: "samt ta avstånd från våldsbejakande uttryck och åsikter. Detta gäller särskilt dess företrädare, till
exempel styrelsemedlem, anställd eller volontär, som i verksamhetens namn uttrycker åsikter i strid med
ovanstående ska omgående av verksamheten uppmanas att lämna sitt uppdrag. Verksamheten får heller inte
samverka med, eller anlita, organisationer eller personer som uttrycker åsikter i strid med ovanstående.".
Märta Stenevi (MP) yrkar bifall till Katrin Stjernfeldt Jammehs (S) yrkande och avslag på
Emma-Lina Johannssons (V) yrkande.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar följande tillägg "att kommunstyrelsen ger stadskontoret i
uppdrag att utreda införandet av en central nämnd för bidragsgivning i syfte att möjliggöra
gemensamma handläggningsrutiner, ett enhetligt ansökningsförfarande för civilsamhället,
ökad rättssäkerhet och möjlighet till stärkt kontroll av utbetalningar."
Charlotte Bossen (C) instämmer i Torbjörn Tegnhammars (M) tilläggsyrkande.
Magnus Olsson (SD) yrkar i första han att ärendet ska återremitteras, andra hand instämmer i
Torbjörn Tegnhammars (M) yrkande.
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag mot Magnus Olssons (SD)
yrkande om återremiss, och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer proposition på sitt eget ändringsyrkande mot Emma-Lina Johanssons (V)
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen utser Katrin Stjernfeldt Jammehs (S)
yrkande som huvudförslag.
Ordförande ställer därefter proposition på huvudförslaget mot Torbjörn Tegnhammars (M)
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla Katrin Stjernfeldt Jammehs
(S) förslag till beslut.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 22.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en
skriftlig reservation, bilaga 23a & 23b.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig
reservation, bilaga 24.
Beslutsunderlag
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Förslag till beslut KSAU 190204 §70
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190204 Revidering av regler och riktlinjer för Malmö
stads stöd till ideella föreningar och organisationer
Reviderade regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till idéburen sektor
Beslut §236 KS AU 180409
G-Tjänsteskrivelse KSAU 180409 revidering av regler och riktlinjer för Malmö
stads stöd till föreningar och organisationer
Frågeställningar till remissinstanser
Regler och riktlinjer - remissversion
Följebrev Revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till föreningar
och organisatione
Stadsbyggnadsnämndens beslut 180607 § 207
Särskilt yttrande från (SD) från stadsbyggnadsnämnd
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Särskilt yttrande från (L+M) från stadsbyggnadsnämnd
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden
Miljönämnden beslut 180614 §85
Reservation (M+L) från miljönämnden
Reservation (SD) från miljönämnden
Särskilt yttrande (V) från miljönämnden
Tjänsteskrivelse från miljönämnden
Remissvar från miljönämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 180615 §65
Remissvar från hälsa-, vård - och omsorgsnämnden
Förskolenämnden beslut 180613 §78 med Reservation (M+L) och Särskilt yttrande
(V)
Remissvar från förskolenämnden
Remissvar från Malmö stads råd för funktionshinderfrågor
Remissvar från servicenämnden
Servicenämnden beslut 180612 §73 med Reservation (SD)
Remissvar från förtroendenämnden
Tekniska nämnden beslut 180618 §168
Reservation (M+L) från tekniska nämnden
Remissvar från tekniska nämnden
Grundskolenämnden beslut 180621 §101 med Särskilt yttrande (V) och (SD) och
Reservation (M+L)
Remissvar från grundskolenämnden
Fritidsnämnden beslut 180614 §76 med Reservation (M+L)
Remissvar från fritidsnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 180618 §77 med Reservation (SD) och Särskilt
yttrande (M+L)
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 180621 §266 med Särskilt Yttrande
(M+L) och (SD)
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Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 180621 §82 med Särskilt yttrande
(M+L) och Reservation (SD)
Tjänsteskrivelse från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kulturnämnden beslut 180614 §78 med Reservation (M+L)
Remissvar från kulturnämnden
Remissvar från revisorskollegiet
Remissvar från valnämnden
Remissvar från Malmö Ideella
Remissvar från Malmö mot Diskriminering
Remissvar från KC Kompetenscenter
Remissvar från MISO
Regler och riktlinjer, synpunkter från FUB
Remissvar från SISU Idrottsutbildarna Skåne
Remissvar från HISO

Paragrafen är justerad
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Bilaga 22

Reservation

Kommunstyrelsen 2019-02-13
Ärende 29: Revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till
föreningar och organisationer
Moderaterna och Centerpartiet yrkade på en tilläggsattsats med lydelsen "att
kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att utreda införandet av en central nämnd för
bidragsgivning i syfte att möjliggöra gemensamma handläggningsrutiner, ett enhetligt
ansökningsförfarande för civilsamhället, ökad rättssäkerhet och möjlighet till stärkt kontroll
av utbetalningar."
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Charlotte Bossen (C)
Med instämmande av
John Roslund (M)
Anton Sauer (C)
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Bilaga 23a

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-02-13
Ärende: STK-2018-74
Revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till föreningar och organisationer
Sverigedemokraterna kan konstatera att förslaget till revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads
stöd till föreningar och organisationer lägger ansvaret för bidragsgivningen på den kommunala nämnd
som tar beslut om att bevilja bidrag.
Det är däremot oklart hur nämnden ska utöva tillsyn för att se till att den som tar emot bidrag ska leva
upp till de demokratikrav som finns i reglerna och riktlinjerna för Malmö stads stöd till föreningar och
organisationer.
Det finns ingenting i regelverket som tyder på att ansvarig nämnd har någon form av
utredningsskyldighet om det framkommer uppgifter om att någon förening som mottar bidrag grovt
brutit mot demokratikraven.
Just bristen på utredningar från ansvarig nämnd har varit ett problem vilket resulterat i att frågor som
berör föreningar som grovt brutit mot Malmö stads värdegrund eller demokratikrav har hamnat i
kommunfullmäktige som interpellation eller enkel fråga, eller i medierna, då den ansvariga nämnden
inte kunnat hantera frågan.
Det är viktigt att det finns en tydlig tillsynsfunktion i regelverket som ser till att frågor som berör
demokratikraven kan hanteras av den ansvariga nämnden och att partierna inte känner ett behov av
att föra frågan till en högre instans.
Vi yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till stadskontoret för förtydligande angående tillsyn
i de fall där föreningar inte uppfyller de krav och villkor som förutsätts för stöd för idéburen sektor.
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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Bilaga 23 b

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-02-13
Ärende: STK-2018-74
Revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till föreningar och organisationer
idéburen sektor
Sverigedemokraterna stödjer Moderaternas tilläggsyrkande om att inrätta en bidragsnämnd. Vi
återkommer i fullmäktige med vår motivering och ställningstagande. En stor fördel med en
övergripande nämnd och instans är flera. Bland annat en bättre överblick och gemensamma kriterier
för bidragsutbetalningar.
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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Vänsterpartiet

Bilaga 24

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-02-13: Ärende 29. Revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till
föreningar och organisationer

Vänsterpartiet föreslog två förändringar i reglerna och riktlinjerna:
1. Vänsterpartiet tycker att begreppet funktionsvariationer ska ersätta funktionsnedsättning.
Personer ska inte stämplas som ha funktionsnedsättning, de drabbas av hinder i vardagen på
grund av respektive funktionsvariation.
2. Vänsterpartiet anser att stycket ”Krav på föreningar” innehåller delar som är
problematiska därför att de är vaga och oprecisa och därför kan tolkas subjektivt. Vad som är
våld och därmed ”våldsbejakande uttryck och åsikter” kan tyckas enkelt att definiera i en
liten homogen grupp med likartade åsikter, men tolkningarna kan variera över tid och inte
minst mellan olika ideologiska inriktningar, och därmed i sin förlängning leda till indraget
stöd eller förbud mot organisationer, som de flesta av oss idag bedömer som positiva krafter
i samhällsbygget. Det är viktigt att riktlinjerna är tydliga så att de inte ger uttryck för
subjektiva tolkningar och framöver kan komma att användas för att begränsa det fria kulturoch föreningslivet på ett icke önskvärt sätt.
För att ta ett par exempel: ”Feministiskt självförsvar”, som är en metod som lärs ut på
många skolor, och som de flesta av oss med glädje stödjer kan av andra ges en negativ
tolkning. Ett annat exempel är Greenpeace, idag respekterat över hela världen för sitt
engagemang för planetens överlevnad, men säkert också kan uppfattas som våldsamma av
en del, speciellt vid sin start av verksamheten med spektakulära protester mot
kärnkraftsavfall, valfångst samt kärnvapen.
Vänsterpartiet anser därför att det räcker att skriva ”Föreningen ska också ta ställning för
demokratin som samhällssystem och verka för jämställdhet, mångfald, alla människors lika
värde och likabehandling i verksamheten.” Den efterföljande texten i den punkten som
avslutas med ”i strid med ovanstående.” anser vi överflödig och att den på grund av sina
möjligheter till subjektiva tolkningar kan orsaka mer skada än nytta.
VI reserverar oss till förmån för våra två yrkanden.
Malmö 2019-02-13
Emma-Lina Johansson
Med instämmande
Anders Skans
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§

50

Omorganisation av Malmö Leasing AB:s personal-pensionsåtagande

STK-2018-1337
Sammanfattning

Malmö Leasing AB har inkommit med förfrågan om att teckna borgen för tryggande av
pensionsåtagandet för bolagets personal. Bolagets styrelse har i mars 2018 beslutat om
omorganisation av bolagets personal så att personalen övergår till anställningar inom bolaget.
Övergången är planerad att genomföras per den 1 februari 2019.
I samband med att personalen går över till bolaget avser bolaget återlåna pensionsskulden (i
likhet med Malmö stad). För detta efterfrågas kommunalborgen för att trygga bolagets
pensionsutfästelser.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner borgensteckning för Malmö Leasing AB:s
pensionsutfästelser.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att teckna borgen hos KPA för
Malmö Leasing AB: pensionsutfästelser.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 190204 §72
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190204 Omorganisation av Malmö Leasing ABs
personal-pensionsåtagande
Hemställan från Malmö Leasing AB

Paragrafen är justerad
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§

51

Revidering av stadsbyggnadsnämndens taxa

STK-2019-2
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har hemställt om kommunfullmäktiges godkännande av revidering
av Taxa för Malmö stadsbyggnadsnämnds verksamhet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige antar i ärendet redovisat förslag till reviderad Taxa för Malmö
stadsbyggnadsnämnds verksamhet (tabell 1a, 21a, 22a-c, 25a-g och i-k) att gälla från
den 1 april 2019.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 190204 §74
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190204 Revidering SBNs taxa
Stadsbyggnadsnämnden beslut 181219 § 458
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden
Reviderade tabeller SBN taxa 181205
Bilaga till förslag till revidering av Malmö stadsbyggnadsnämnds verksamhet
gällande tabell 21a, 22 och 25

Paragrafen är justerad
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§

52

Begäran från MKB Fastighets AB om kommunfullmäktiges godkännande
av bildande av dotterbolag i samband med utvecklingen av Lindängen
centrum

STK-2019-63
Sammanfattning

MKB Fastighets AB har inkommit med begäran om att kommunfullmäktige godkänner att
bolaget ges möjlighet att genomföra de bolagsförvärv alternativt bildande av bolag som krävs
för genomförande av den utveckling av Lindängen centrum som redovisas i ärendet. Det
förordas att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna dessa.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner den i ärendet redovisade bolagsstrukturen som sådan
och att MKB Fastighets AB därvid förvärvar eller bildar hel- eller delägda dotterbolag
för att genomföra utvecklingen av Lindängen centrum.
2. Kommunfullmäktige beslutar att de principer vid styrelsetillsättning och om hur
bolagsordningen ska utformas som gäller för de dotterbolag där fastigheter eller
tomträtter förvärvas genom köp av aktiebolag (se kommunfullmäktiges beslut 19
november 2015, § 199, bihang 102) även ska gälla för de i punkten 1 nämnda helägda
förvärvade eller nybildade aktiebolagen.
3. Kommunfullmäktige uppmanar MKB Fastighets AB att vid framtagande av
aktieägaravtal och bolagsordning för de i punkten 1 nämnda delägda förvärvade eller
nybildade dotterbolagen, verka för att de principer och villkor som redovisas i ärendet
skrivs in och i övrigt realiseras.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Emma-Lina Johanssons (V)
yrkande och avslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar bifall arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig
reservation, bilaga 25.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 190204 §76
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190204 Begäran från MKB utveckling Lindängen
Hemställan om kommunfullmäktiges godkännande för bildande av dotterbolag bordsvisan 1
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Paragrafen är justerad
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Vänsterpartiet

Bilaga 25

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-02-13: Ärende 32. Begäran från MKB Fastighets AB om kommunfullmäktiges
godkännande av bildande av dotterbolag i samband med utvecklingen av Lindängen centrum

Vänsterpartiet är mycket kritiskt till att MKB släpper makten över exploateringen till privata
fastighetsbolag. Det kan finnas anledning att samarbeta kring utvecklingen av stadsdelen
men inte att låta de privata exploatörerna inneha majoriteten i bolaget. Vi anser istället att
vi ska värna den demokratiska styrningen av hur våra stadsdelar utvecklas. Vi behöver mer
demokratiskt inflytande inte mindre. Genom bolagskonstruktioner där MKB som kommunalt
bolag släpper makten till privata är fel väg att gå. Vi reserverar oss mot beslutet.
Malmö 2019-02-13
Emma-Lina Johansson
Med instämmande
Anders Skans
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§

53

Begäran från MKB Fastighets AB om kommunfullmäktiges godkännande
av bildande av dotterbolag i samband med utvecklingen av
Jägersroområdet

STK-2019-59
Sammanfattning

MKB Fastighets AB har inkommit med en begäran om att kommunfullmäktige godkänner att
bolaget ges möjlighet att genomföra de bolagsförvärv alternativt bildande av bolag som krävs
för genomförande av den utveckling av Jägersroområdet som redovisas i ärendet. Det
förordas att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna dessa.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner den i ärendet redovisade bolagsstrukturen som sådan
och att MKB Fastighets AB därvid förvärvar eller bildar hel- eller delägda dotterbolag
för att genomföra utveckling av Jägersroområdet.
2. Kommunfullmäktige beslutar att de principer vid styrelsetillsättning och om hur
bolagsordningen ska utformas som gäller för de dotterbolag där fastigheter eller
tomträtter förvärvas genom köp av aktiebolag (se kommunfullmäktiges beslut 19
november 2015, § 199, bihang 102) även ska gälla för de i punkten 1 nämnda helägda
förvärvade eller nybildade aktiebolagen.
3. Kommunfullmäktiges godkännande i ärendet förutsätter att MKB Fastighets AB
säkerställer att Malmö Stadshus AB erhåller preferensaktier med den rätt som
närmare preciseras i ärendet.
4. Kommunfullmäktige godkänner att Malmö Stadshus AB förvärvar nämnda
preferensaktier.
5. Kommunfullmäktige uppmanar MKB Fastighets AB att vid framtagande av
aktieägaravtal och bolagsordning för de i punkten 1 nämnda delägda förvärvade eller
nybildade dotterbolagen, verka för att de övriga principer och villkor som redovisas i
ärendet skrivs in och i övrigt realiseras.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Emma-Lina Johanssons (V)
yrkande och avslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar bifall arbetsutskottets förslag.
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Särskilda yttranden, reservationer

Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig
reservation, bilaga 26.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 190204 §75
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190204 Begäran från MKB
Hemställan om kommunfullmäktiges godkännande för bildande av dotterbolag jägersroområdet

Paragrafen är justerad
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Vänsterpartiet

Bilaga 26

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-02-13: Ärende 33. Begäran från MKB Fastighets AB om kommunfullmäktiges
godkännande av bildande av dotterbolag i samband med utvecklingen av Jägersroområdet

Vänsterpartiet är mycket kritiskt till att MKB släpper makten över exploateringen till privata
fastighetsbolag. Det kan finnas anledning att samarbeta kring utvecklingen av stadsdelen
men inte att låta de privata exploatörerna inneha majoriteten i bolaget. Vi anser istället att
vi ska värna den demokratiska styrningen av hur våra stadsdelar utvecklas. Vi behöver mer
demokratiskt inflytande inte mindre. Genom bolagskonstruktioner där MKB som kommunalt
bolag släpper makten till privata är fel väg att gå. Vi reserverar oss mot beslutet.
Malmö 2019-02-13
Emma-Lina Johansson
Med instämmande
Anders Skans

75

§

54

Ändring av Tidplan för budget och uppföljning 2019 avseende beslut om
Budget 2020

STK-2019-158
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 20 december 2018 (§302, STK-2018-1061) om tidplan för
budget och uppföljning under år 2019 som innebär att Budget 2020 för Malmö stad ska
beredas och beslutas under våren 2019. Med anledning av det oklara läget kring den statliga
budgeten för 2019 samt inför 2020 föreslås en förändring i tidplanen så att Budget 2020 för
Malmö stad istället beslutas under hösten 2019. Regeringens budgetproposition inför 2020
kommer i slutet av september och kan komma att påverka statsbidragen till kommunerna,
vilket därför är viktigt att kunna ta hänsyn till i beredningen av kommunens budget.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner ändringen av Tidplan för budget och uppföljning 2019
avseende budget 2020, enligt bilaga 1.
2. Kommunfullmäktige flyttar budgetsammanträdet från 19–20 juni till 20–21 november
2019, med anledning av förändringarna i tidplan för budget och uppföljning 2019.
Kommunfullmäktiges junisammanträde äger därmed rum den 19 juni klockan 13.00.
Kommunfullmäktiges budgetsammanträde den 20–21 november 2019 startar klockan
9.00 båda dagarna.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Kommunstyrelsen beslutar att sätta in ett kommunstyrelsesammanträde i samband
med den planerade kommunstyrelseberedningen den 30 oktober 2019.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 190204 §69
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190204 Ändring av Tidplan för budget och uppföljning
2019 avseende beslut om budget 2020
Bilaga 1 Ändrad tidplan för budget och uppföljning 2019

Paragrafen är justerad
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§

55

Revidering av bolagsordning för Malmö Leasing AB

STK-2019-193
Sammanfattning

I ärendet föreligger förslag till revidering av bolagsordning för Malmö Leasing AB rörande
antalet suppleanter i styrelsen.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner framlagt förslag till justeringar av bolagsordning för
Malmö Leasing AB.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut §90 KS AU 190211
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190211 Revidering av bolagsordning för Malmö Leasing
AB
Förslag Ändring feb 2019 Mark Ändr BOLAGSORDNING FÖR MALMÖ
LEASING AB
Förslag Ändring feb 2019 "Ren" BOLAGSORDNING FÖR MALMÖ LEASING
AB

Paragrafen är justerad
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§

56

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om avslutningsmatcher
för Malmö stadion efter 60 år

STK-2018-330
Sammanfattning

John Roslund (M) och Tony Rahm (M) har inkommit med en motion gällande att arrangera
avslutningsmatcher för Malmö stadion i syfte att uppmärksamma stadions 60-årsjubileum.
Motionärerna föreslår att stadions historia hyllas genom vänskapsmatcher mellan de länder
som deltog under VM 1958.
Motionen har remitterats till fritidsnämnden för yttrande. Stadskontoret bedömer att det av
såväl praktiska som ekonomiska skäl inte är möjligt att arrangera ett evenemang i enlighet
med motionens intentioner. Kommunfullmäktige förordas därför att avslå motionen.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår John Roslunds (M) och Tony Rahms (M) motion om
avslutningsmatcher för Malmö stadion efter 60 år.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 190121 §34
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190121 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om avslutningsmatcher för Malmö stadion efter 60 år
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om avslutningsmatcher för
Malmö stadion efter 60 år
Remissvar från fritidsnämnden
Fritidsnämnden beslut 180426 §56 med Reservation (M+L) och Särskilt yttrande
(SD)

Paragrafen är justerad
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§

57

Motion av Magnus Olsson (SD) avseende ordinarie bostadsmarknad för
nyanlända efter etableringstid

STK-2018-444
Sammanfattning

Motionären Magnus Olsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ger arbetsmarknads- och
socialnämnden samt berörd förvaltning i uppdrag att säga upp hyreskontrakt när den tvååriga
etableringstiden tar slut för de nyanlända som tilldelats ett boende i Malmö stad enligt
bosättningslagen. Motionären yrkar därutöver att arbetsmarknads- och socialnämnden samt
berörda förvaltningar ges i uppdrag att upprätta ett krav om att kommunanvisade nyanlända
ska söka bostad på den ordinarie bostadsmarknaden efter att etableringstiden har upphört.
Stadskontoret framhåller att förkortad maximal boendetid inte nödvändigtvis innebär att
bostadssituationen för den enskilde löses, särskilt med tanke på den ansträngda
bostadsmarknaden i Malmö. Risken anses hög att sådan hantering istället leder till att
motverka nyanlända personers etablering och riskerar att leda till ökad hemlöshet och högre
kostnader för kommunen. Dagens hantering inom Malmö stad hänger tydligt samman med
den faktiska tid som det tar att kunna få erbjudande om bostad på den ordinarie
bostadsmarknaden i Malmö. Att det därutöver redan från start ställs krav på att söka bostad
och ges stöd i hur det går till möjliggör god etablering och underlättar att nå målsättningen att
hitta en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden så snart som möjligt.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Magnus Olssons (SD) yrkande om att ge arbetsmarknadsoch socialnämnden samt berörd förvaltning i uppdrag att säga upp hyreskontrakten
när den tvååriga etableringstiden tar slut för nyanlända som tilldelats boende i Malmö
stad enligt bosättningslagen.
2. Kommunfullmäktige anser Magnus Olssons (SD) yrkande om att ge arbetsmarknadsoch socialnämnden samt berörda förvaltningar i uppdrag att upprätta ett krav om att
vissa kommunanvisade nyanlända som fått boende enligt Lag om mottagande av vissa
nyanlända invandrare för bosättning (2016:38) ska söka bostad på den ordinarie
bostadsmarknaden efter att etableringstiden har upphört besvarad.
Beslutsgång

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

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en
skriftlig reservation, bilaga 27.
Beslutsunderlag













Förslag till beslut KSAU 190204 §77
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190204 Motion från Magnus Olsson (SD) avseende
ordinarie bostadsmarknad för nyanlända efter etableringstid
Motion av Magnus Olsson (SD) avseende ordinarie bostadsmarknad för nyanlända
efter etableringstid
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 180924 §364 med Reservation (SD)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Tekniska nämnden beslut 180618 §166
Reservation (SD) från tekniska nämnden
Remissvar från tekniska nämnden
Servicenämnden beslut 180924 §96 med muntlig Reservation (SD)
Remissvar från servicenämnden
Remissvar från MKB Fastighets AB

Paragrafen är justerad
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Bilaga 27

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-02-13
Ärende: STK-2018-444
Motion av Magnus Olsson (SD) avseende ordinarie bostadsmarknad för nyanlända efter
etableringstid
Sverigedemokraterna yrkade bifall till motionen och vår reservation från Arbetsmarknad och
socialnämnden.
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)

