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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-01-15 kl. 13:00-14:35

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S) ersätter Andréas Schönström (S)
Nils Anders Nilsson (S) ersätter Rose-Marie Carlsson (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Vakans S (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Frida Trollmyr (S) (Kommunalråd)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Johanna Härdig (Sekreterare KF)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Carina Tempel (HR-direktör)
Ann Andersson (Budgetchef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Alma Hodzic (Enhetschef)
Lisa Möller (Controller)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-01-22

Protokollet omfattar

§23
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23

Styrdokument krisberedskap enligt överenskommelse om
kommunernas krisberedskap 2019-2022

STK-2019-629
Sammanfattning

Kommunstyrelsen förtydligar genom detta förslag till styrdokument inriktningar, mål och
ansvarsfördelning inom Malmö stads krisberedskap. För att öka förståelsen för frågorna ges i
styrdokumentet även en övergripande beskrivning av de olika delområdena. Styrdokumentet
riktar sig till Malmö stads nämnder, bolag och förbund. Uppföljningen kommer enbart rikta
sig mot kommunens nämnder.
Krisberedskap styrs enligt lagen om (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser och höjd beredskap (LEH). Statens prioritering utifrån
ansvar enligt LEH specificeras i Överenskommelsen om kommuners krisberedskap 20192022 samt Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020 som
tagits fram och undertecknats av SKR (tidigare SKL) och staten, representerad av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I överenskommelse om kommuners
krisberedskap ges kommunen i uppdrag att upprätta ett styrdokument som anger
kommunens övergripande mål, inriktning och planering för arbetet med krisberedskap under
mandatperioden.
Förslag till styrdokument, benämnt Utvecklingsplan för Malmö stads arbete med
krisberedskap och civilt försvar 2020-2023, ersätter Program för Malmö stads krisberedskap
2016-2019 (STK-2015-972, kommunfullmäktige 4 februari 2016). Förslag till Utvecklingsplan
för Malmö stads arbete med krisberedskap och civilt försvar har varit på remiss hos stadens
nämnder.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige antar Utvecklingsplan för Malmö stads arbete med
krisberedskap och civilt försvar 2020-2023 att gälla från och med den 7 februari 2020.
2. Kommunfullmäktige upphäver vid samma datum Program för Malmö stads
krisberedskap 2016-2019 (STK 2015-972, 4 februari 2016, § 18).
3. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Reservationer och särskilda yttranden
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 28.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 200108 §14
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200108 Styrdokument krisberedskap enligt
överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2020-2023

4

































Utvecklingsplan för Malmö stads arbete med krisberedskap och civilt försvar 20202023
2018-06-19 Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 191128 § 415 med Särskilt yttrande (M)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 191129 § 154
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Remissvar från servicenämnden
Servicenämnden beslut 191126 § 117
Förskolenämnden beslut 191119 § 145 med Reservation (SD)
Remissvar från förskolenämnden
Miljönämnden beslut 191119 § 180
Remissvar från miljönämnden
Remissvar från tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslut 191122 § 285
Funktionsstödsnämnden beslut 191127 § 149
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Remissvar från valnämnden
Revisorskollegiet beslut 191127 § 117
Remissvar från överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden beslut 191128 § 112
Grundskolenämnden beslut 191119 § 170
Remissvar från grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 191122 § 133
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kulturnämnden beslut 191127 § 130
Remissvar från kulturnämnden
Fritidsnämnden beslut 191114 § 164
Remissvar från fritidsnämnden
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 191114 § 301
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Bilaga 28

Särskilt yttrande

Ärende: Styrdokument krisberedskap enligt överenskommelse om kommunernas
krisberedskap 2019-2022
STK-2019-629
Kommunstyrelsen förtydligar genom detta förslag till styrdokument, mål och ansvarsfördelning
inom Malmö stads krisberedskap. Inom ansvarsområdena finns ett antal punkter som
kommunen i dag inte ansvarar för eller har någon inrådan över. Vi vill därför lyfta den
problematik som kan uppstå när kommunen varken har kompetens eller inrådan över ett
område som man vid en kris sedan ska vara ansvarig för.
Vi hoppas att det finns en enormt stor förståelse mellan de olika parterna samtidigt som det
behövs en stor transparens, dels för att kunna sätta sig in i hur saker fungerar och utbytte av
kunskap och kompetens kan säkerställas.
Vi kommer att följa utvecklingen i ärendet och hoppas också på återkopplingar i hur arbetet
fortlöper.

Magnus Olsson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Anders Olin (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

