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Fastställande av nämndsorganisation samt antalet ledamöter och
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I detta ärende föreslås att nämndsorganisationen blir oförändrad. Däremot
föreslås att storleken på vissa nämnder förändras. Det kan i detta sammanhang
noteras att kommunfullmäktige tidigare beslutat att förtroendenämnden ska
upphöra den 31 december 2018.
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Ändring av antalet ledamöter och ersättare i arbetsmarknads- och
socialnämnden.
Arbetsmarknads- och socialnämnden består i dagsläget av 17 ledamöter och lika
många ersättare. Nämnden består alltså av 34 förtroendevalda och är till sin
numerär den största av stadens nämnder.
Nämnden har i enlighet med sitt reglemente inrättat fem myndighetsutskott och
ett arbetsutskott. Myndighetsutskotten behandlar vissa ärenden som innebär
myndighetsutövning mot enskilda. Arbetsutskottet behandlar övriga ärenden
där nämnden delegerat beslutanderätten till utskottet. Arbetsutskottet bereder
även ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet, om beredning behövs.
Varje utskott består av tre ledamöter och två ersättare.
När nämnden inrättades bestämdes dess storlek mot bakgrund av att man ville
undvika att de förtroendevalda skulle behöva ingå i fler än ett
myndighetsutskott.
I dagsläget ansvarar varje utskott för ett särskilt geografiskt område i Malmö.
Varje utskott sammanträder två gånger i månaden. Antalet ärenden som varje
utskott behandlar varierar mellan utskotten.
För att få en jämnare fördelning av ärenden till utskotten och för att öka
professionalismen hos dessa föreslås att antalet myndighetsutskott minskas från
fem till tre. Detta kan få som konsekvens att varje utskott behöver
sammanträda varje vecka. Vidare föreslås att antalet ersättare i
myndighetsutskotten och arbetsutskottet ökas till tre stycken. Den föreslagna
ändringen kräver att reglementet för arbetsmarknads-och socialnämnden
revideras att gälla från och med den 1 januari 2019. Förslag till utformning av §
59 bilägges.
Med hänsyn till att antalet myndighetsutskott endast ska vara tre, föreslås att
antalet ledamöter och ersättare i nämnden minskar till 13 + 13, vilket motsvarar
storleken av de övriga större nämnderna i nämndsorganisationen. En sådan
minskning bidrar även till att underlätta nämndsadministrationen.
Ändring av antalet ledamöter och ersättare i stadsbyggnadsnämnden, tekniska
nämnden och servicenämnden.
Malmö är en stad som stadigt växer, och med ökat antal invånare ställs krav på
ökad bostadsproduktion och ökad produktion av lokaler för den kommunala
servicen såsom skolor, särskilda boenden m m. De nämnder som påverkas är
stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och servicenämnden. Det finns
därför anledning att öka antalet ledamöter och ersättare i dessa nämnder till 13
+ 13.
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Nämndsorganisationen och antalet ledamöter och ersättare i nämnderna
föreslås från och med den 1 januari 2019 få följande utformning.
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Förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå att kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige fastställer i ärendet redovisat förslag till
nämndsorganisation och storlek på nämnderna att gälla från och med den 1
januari 2019.
Kommunfullmäktige beslutar att antalet myndighetsutskott under
arbetsmarknads- och socialnämnden ska vara tre och att ändringen ska gälla
från och med den 1 januari 2019.
Kommunfullmäktige beslutar att antalet ersättare i arbetsmarknads- och
socialnämndens myndighetsutskott och arbetsutskott ska öka från två till tre.
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Kommunfullmäktige reviderar § 59 i reglementet för arbetsmarknads- och
socialnämnden vad avser antalet myndighetsutskott och antalet ersättare i
utskotten på sätt som redovisas i ärendet.
Kommunfullmäktige förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Kommunstyrelsens ordförande

