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Förslag till organisation för kommunalråd och politiska sekreterare

STK-2018-979
Sammanfattning

Förslag till antagande av ny organisation för kommunalråden, m.m.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Att anta redovisat förslag till instruktion för kommunalråd i Malmö, med bl a
beskriven ansvarsfördelning för kommunalråd med beredningsansvar.
2. Att antalet kommunalråd med beredningsansvar ska vara sju, med befattningar
motsvarande heltid (40/40).
3. Att antalet kommunalråd utan beredningsansvar ska vara fyra, med befattningar
motsvarande heltid (40/40).
4. Att antalet politiska sekreterare att biträda kommunalråden med beredningsansvar ska
vara sju, med befattningar motsvarande heltid (40/40).
5. Att antalet politiska sekreterare till kommunstyrelsens ordförandes förfogande ska
vara två, med befattningar motsvarande heltid (40/40).
6. Att antalet politiska sekreterare till kommunledningens, förfogande ska vara en, med
befattningar motsvarande heltid (40/40).
7. Att antalet befattningar som politiska sekreterare till kommunalråd utan
beredningsansvar ska vara fyra, med befattningar motsvarande heltid (40/40).
8. Att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsätta nämnda politiska sekreterare.
9. Att kontantstöd enligt ovan, inklusive sociala avgifter, utbetalas till respektive parti
som uppnått minst två mandat i kommunfullmäktige.
10. Att den redovisade kommunalrådsorganisationen jämte politiska sekreterare att
biträda kommunalråden, ska gälla till och med den 30 oktober 2022.
11. Att vad sålunda beslutats ska gälla med omedelbar verkan fr.o.m.
kommunfullmäktiges beslut i ärendet.
12. Att paragrafen avseende ärendet omedelbart justeras.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del

3

1. Att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med redovisat
förslag angående ny organisation för kommunalråden, uppdra åt arbetsutskottet att
tillsätta de politiska sekreterare som inte kommunstyrelsen i sin helhet tillsätter.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till socialdemokraternas presenterade förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar med instämmande av Magnus Olsson (SD) bifall till
moderaternas presenterade förslag.
Ordförande ställer proposition på bifall till socialdemokraternas förslag mot Torbjörn
Tegnhammars (M) och Magnus Olssons (SD) yrkande om bifall till moderaternas förslag, och
finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla socialdemokraternas förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M) reserverar sig mot beslutet och avser att inkomma med en
skriftlig reservation, bilaga 1.
Magnus Olsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Anteckning

Det antecknas att Roko Kursar (L) inte deltar i beslutet.
Beslutsunderlag





Förslag till Kommunalrådsorganisation 2018
Förslag till instruktion för kommunalråd i Malmö
Överenskommelse

Bilaga 14

Reservation
Kommunstyrelsen 2018-10-12
Ärende: Förslag till organisation för kommunalråd och politiska sekreterare
Nr: STK-2018-979
Den Moderata gruppen lämnar härmed in en reservation till förmån för eget förslag till organisation
för kommunalråd och politiska sekreterare.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Noria Manouchi (M)

John Roslund (M)

Helena Nanne (M)

Med instämmande av:

Linda Dahlberg Wirje (M)
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Malmö 2018-10-12

Till kommunfullmäktige i Malmö

Antagande av en ny organisation för kommunalråden, m.m.
I detta ärende lämnas förslag till utformning av kommunalrådsorganisation,
m.m. Avsikten är att kommunfullmäktige ska fatta beslut i frågan vid sitt sammanträde den 15
oktober 2018, och att kommunfullmäktige då tillsätter berörda funktioner samt förrättar val
till kommunstyrelsen. Beslutet föreslås gälla med omedelbar verkan.
Antalet kommunalråd med beredningsansvar föreslås vara åtta, med befattningar motsvarande
heltid (40/40). Enligt nuvarande ordning, har kommunalråden beredningsansvar enligt vad
som framgår av gällande instruktion för kommunalråd, bilaga A. Nu föreslås att
organisationen förändras på sätt som följer av förslag till reviderad instruktion för
kommunalråd i Malmö, bilaga B.
Övriga förslag
Kommunalråd utan beredningsansvar
Före valet har en överenskommelse ingåtts om villkoren för det politiska arbetet under
kommande mandatperiod. I enlighet med denna överenskommelse äger parti i opposition
under vissa förutsättningar rätt att tillsätta kommunalråd utan beredningsansvar. I enlighet
med överenskommelsen och till följd av valresultatet äger Socialdemokraterna rätt att tillsätta
tre kommunalråd utan beredningsansvar, Sverigedemokraterna äger rätt att tillsätta ett
kommunalråd utan beredningsansvar, Vänsterpartiet äger rätt att tillsätta ett kommunalråd
utan beredningsansvar samt Liberalerna äger rätt att tillsätta ett kommunalråd utan
beredningsansvar.
Politiska sekreterare till kommunalråd med beredningsansvar
Enligt partiöverenskommelsen tillsätter det parti eller de partier, som innehar majoriteten,
politiska sekreterare att biträda kommunalråden med beredningsansvar. Nu framlagt förslag
innebär att nio politiska sekreterare, varav en stabschef, med befattningar motsvarande heltid
(40/40), placeras i stab. Därutöver föreslås att en befattning som politisk sekreterare, tillika
kommunikations- och planeringschef, motsvarande heltid (40/40), samt tre befattningar som
politiska sekreterare motsvarande heltid (40/40) ska kunna utnyttjas av kommunstyrelsens
ordförande som en resurs i samband med presskommunikation samt samordning, m m.
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Politiska sekreterare till oppositionen
I enlighet med partiöverenskommelsen erhåller den politiska oppositionen en politisk
sekreterarbefattning per kommunalråd utan beredningsansvar. Detta innebär att
Socialdemokraterna erhåller tre politiska sekreterare med befattning motsvarande heltid
(40/40), att Sverigedemokraterna erhåller en politisk sekreterare med befattning motsvarande
heltid (40/40), att Vänsterpartiet erhåller en politisk sekreterare med befattning motsvarande
heltid (40/40) samt att Liberalerna erhåller en politisk sekreterare med befattning motsvarande
heltid (40/40).
Administrativt stöd till partiernas kommunfullmäktigegrupper
I enlighet med partiöverenskommelsen föreslås att till respektive parti som uppnått minst två
mandat i kommunfullmäktige skall utgå ett kontant stöd motsvarande en befattning som
politisk sekreterare om 100 %, inklusive kostnaden för sociala avgifter (39,08 procent). Det
förutsätts att parti som erhåller sådant stöd använder stödet till att bistå fullmäktigegruppen
administrativt. Det kan givetvis ske genom att personal anställs av partiet. Uppföljning av hur
stödet använts föreslås ske genom samråd mellan kommunfullmäktiges presidium och
respektive gruppledare för parti som har rätt till stödet.

Med hänvisning till ovan anförda föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
att

anta redovisat förslag till instruktion för kommunalråd i Malmö, med bl a
beskriven ansvarsfördelning för kommunalråd med beredningsansvar,

att

antalet kommunalråd med beredningsansvar ska vara åtta, med befattningar
motsvarande heltid (40/40),

att

antalet kommunalråd utan beredningsansvar ska vara sex, med befattningar
motsvarande heltid (40/40),

att

antalet politiska sekreterare att biträda kommunalråden med beredningsansvar
ska vara nio, med befattningar motsvarande heltid (40/40),

att

antalet politiska sekreterare till kommunstyrelsens ordförandes förfogande ska
vara fyra, med befattningar motsvarande heltid (40/40),

att

antalet befattningar som politiska sekreterare till kommunalråd utan
beredningsansvar ska vara sex, med befattningar motsvarande heltid (40/40),

att

uppdra åt kommunstyrelsen att tillsätta nämnda politiska sekreterare,

att

kontantstöd enligt ovan, inklusive sociala avgifter, utbetalas till respektive parti
som uppnått minst två mandat i kommunfullmäktige,
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att

den redovisade kommunalrådsorganisationen jämte politiska sekreterare att
biträda kommunalråden, ska gälla till och med den 14 oktober 2022,

att

vad sålunda beslutats ska gälla med omedelbar verkan fr.o.m.
kommunfullmäktiges beslut i ärendet, samt

att

ärendet omedelbart justeras.

Torbjörn Tegnhammar
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Instruktion för kommunalråd i Malmö

Ant av kf 1/11 1994, § 205, bih. 139. Ändr 19/12 1995, § 231, bih 149, 2/11 1998, § 209, bih
120, 1/11 2002, § 200, bih 98, 1/11 2010, § 228, bih 143, 18/6 2013, § 103, bih 61, 15/10
2014, § 192, bih 122, och 16-17/6 2015, § 101, bih 58.
1§
Kommunstyrelsen biträdes enligt sitt reglemente av kommunalråd med beredningsansvar.
2§
Kommunalråden med beredningsansvar ska enligt den arbetsfördelning, varom stadgas
under 3 § här nedan, bereda och i kommunstyrelsen medverka vid föredragning av de
ärenden, vilka ankommer på kommunstyrelsens handläggning, samt i övrigt biträda
kommunstyrelsen vid fullgörandet av dess uppgifter.
Sålunda har kommunalråden, var och en inom sitt verksamhetsområde bl a:
att inom ramen för de befogenheter kommunstyrelsen äger och närmast under denna leda
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha inseende över övriga nämnders
verksamhet;
att i sådant syfte med uppmärksamhet följa de frågor som kan inverka på kommunens
utveckling och ekonomiska ställning;
att verka för enhetlighet och följdriktighet inom förvaltningen samt för samarbete mellan
kommunens olika organ;
att hos kommunstyrelsen göra de framställningar och väcka de förslag som de finner
påkallade;
att ansvara för att de ärenden som till dem överlämnas, så fort kan ske förelägges kommunstyrelsen i fullt utrett skick, samt att i den mån så finnes erforderligt avgiva yttrande i ärende
med förslag till beslut;
att i regionala, nationella samt internationella sammanhang företräda och agera för Malmös
intressen;
att löpande vara tillgänglig för allmänheten och delta i det offentliga samtalet, samt
Att i övrigt fullgöra de uppdrag som kan lämnas dem av kommunstyrelsen.
3§
Kommunalråden föreslås utgöra åtta stycken med följande beredningsansvar:
Finans
Beredningsansvaret omfattar för staden viktiga ärenden av strategisk och övergripande
natur. Beredningsansvaret omfattar även utvecklingsfrågor som personal och ekonomi,
upphandling, näringslivsfrågor, marknadsföring, högskole- universitetsfrågor, samt
internationella och övergripande regionala frågor. Samtliga kommunala bolag inordnas i
beredningsansvaret.
Arbetsmarknad och socialtjänst
Beredningsansvaret omfattar för stadens utveckling viktiga ärenden kring arbetsmarknadsoch socialtjänst samt samarbete med statliga myndigheter som Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan, föreningsliv som medverkar till att göra invånarna anställningsbara samt
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branschföreträdare för stadens näringsliv. Ärenden inom individ- och familjeomsorgen ingår i
ansvaret. Beredningsansvaret rymmer frågor som berör arbetsmarknads- och
socialnämnden samt överförmyndarnämnden.
Skola och utbildning
Beredningsansvaret omfattar för stadens utveckling viktiga ärenden som berör skolor och
vuxenutbildning, såsom förskola och skola, skolbarnsomsorg, gymnasieskola och
vuxenutbildning. Beredningsansvaret rymmer frågor som berör förskolenämnden,
grundskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Vård och omsorg
Beredningsansvaret omfattar för stadens utveckling viktiga ärenden kring äldreomsorgen och
omsorgen om personer med funktionsnedsättning, insatser enligt LSS och den kommunala
hälso- och sjukvården. Beredningsansvaret rymmer frågor som berör vård- och
omsorgsnämnden samt funktionsstödsnämnden.
Teknik och stadsbyggnad
Beredningsansvaret omfattar för stadens utveckling viktiga ärenden kring fysisk och teknisk
planering såsom boende och stadsplanering, stadsmiljö, stadsekologi, naturvård,
infrastruktur, trafikfrågor, boenden för hemlösa, energi samt VA och avfall.
Beredningsansvaret rymmer frågor som berör tekniska nämnden och
stadsbyggnadsnämnden samt övriga nämnder och styrelser i berörda delar.
Miljö och service
Beredningsansvaret omfattar för stadens utveckling viktiga ärenden kring miljö och
hälsoskydd, tillstånd för utskänkning, försäljning av tobak och andra tillståndspliktiga varor
samt kommunens egna utförar- och serviceverksamhet. Beredningsansvaret rymmer frågor
som berör Miljönämnden och servicenämnden.
Trygghet och folkhälsa
Beredningsansvaret omfattar för stadens utveckling viktiga ärenden kring trygghets- och
säkerhetsfrågor samt folkhälsa. Fokus ligger inom trygghets- och säkerhetsfrågor på
krisberedskap, räddningstjänst, olycksförebyggande och brottsförebyggande arbete samt
internt skydd. Fokus ligger inom folkhälsa på utveckling av en förbättrad hälsa hos invånarna
främst ur ett jämställt perspektiv, kvinnor och män emellan, samt socioekonomiskt. Det
handlar om hälsa, utvecklingsmöjligheter och god livskvalitet för alla. Beredningsansvaret
omfattar ärenden kring trygghets- och säkerhetsfrågor samt folkhälsa med nämnder och
styrelser i berörda delar.
Kultur, fritid och demokrati
Beredningsansvaret omfattar för stadens utveckling viktiga kultur- och fritidsfrågor,
demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Fokus ligger på utveckling av
demokratiska processer och funktioner kring stadens kommunikation med medborgarna.
Även frågor som berör antidiskriminering, tillgänglighets- och funktionshinderfrågor samt
medborgarförslag ingår. Beredningsansvaret rymmer frågor som berör kulturnämnden,
fritidsnämnden, valnämnden samt övriga nämnder och styrelser i berörda delar.
4§
Kommunalråd med beredningsansvar ska närvara vid kommunfullmäktiges sammanträden
för att, om kommunfullmäktige så beslutar, lämna fullmäktige upplysningar i förekommande
ärenden. I den mån i lag eller författning givna stadganden icke utgör hinder därför, äger
kommunalråd med beredningsansvar närvara vid sammanträde med nämnd, vid
behandlingen av ärende som tillhör dennes arbetsområde, och får därvid deltaga i
överläggningarna men ej i besluten. Kommunalrådet äger få avvikande mening antecknad till
protokollet.
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5§
Kommunalråd med beredningsansvar äger att från kommunens nämnder, beredningar och
tjänstemän infordra upplysningar och yttranden samt i övrigt påkalla det biträde, som finnes
erforderligt för beredning av ärenden hörande till kommunalrådets arbetsområde.
6§
Kommunalråd utan beredningsansvar äger att från kommunens nämnder, beredningar och
förvaltningar genom förvaltningschef infordra upplysningar och yttranden i den mån detta inte
möter lagliga hinder. Kommunalråd utan beredningsansvar ska vidare beredas tillfälle att
deltaga vid tjänstemannaföredragningar för övriga kommunalråd t ex i budgetarbetet eller
andra stora och/eller komplicerade ärenden.

