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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

§25
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Förslag till organisation och styrning av Malmö stads
lokalförsörjning

STK-2019-1146
Sammanfattning

I april 2018, § 127, gav kommunstyrelsen stadskontoret i uppdrag att utreda hur stadens
arbete med lokalförsörjningsfrågor ska utformas. Stadskontoret föreslår en förflyttning av
ansvaret för den kommuncentrala strategiska lokalförsörjningen i staden från tekniska
nämnden till kommunstyrelsen, samtidigt som de delar av lokalförsörjningsarbetet som rör
stadens operativa samordning av lokalförsörjningsprocesserna samt förhyrning gentemot den
externa hyresmarknaden flyttas från tekniska nämnden till servicenämnden. Förslaget innebär
också ett tydligare uttalat ansvar för de beställande nämnderna i lokalförsörjningsprocessen.
Som följd av föreslagen organisationsförändring innebär detta ärende revidering av i princip
samtliga nämndsreglementen samt omfördelning av kommunbidrag mellan teknisk nämnd
och kommunstyrelsen respektive servicenämnden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i september 2019 att skicka ut stadskontorets
förslag till organisation och styrning av stadens lokalförsörjning på remiss till samtliga
nämnder och fackliga organisationer.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige antar föreslagen organisation och styrning av Malmö stads
lokalförsörjning att gälla från och med den 1 juni 2020.
2. Kommunfullmäktige upphäver reglemente för kommunens lokalförsörjning att gälla
från och med den 1 juni 2020.
3. Kommunfullmäktige upphäver reglemente för lokalbank att gälla från och med den 1
juni 2020.
4. Kommunfullmäktige godkänner reviderade reglementen för berörda nämnder enligt
vad som redovisas i ärendet, att gälla från och med den 1 juni 2020.
5. Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 juni 2020 överföra
kommunbidrag mellan berörda nämnder enligt i ärendet specificerad omfördelning av
kommunbidrag per nämnd.
6. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå principer för hur
lokalförsörjningen i Malmö stad ska fungera och återkomma till kommunfullmäktige
för beslut.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
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1. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att utfärda de anvisningar till nämnder
som krävs för beredningen av stadens årliga lokalförsörjningsplan.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar att kommunstyrelsen ska ansvar för upphandling och förhandlingar
avseende lokaler och inte respektive nämnd. Håkan Fäldt (M) yrkar tillägg av en
beslutspunkt enligt följande:
"Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt stadskontoret att rapportera till kommunstyrelsen med en
lokalredovisning av effekterna före och efter sammanslagningarna av stadsdelsnämnderna."
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till Håkan Fäldts (M) tilläggsyrkande.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) ställer först proposition på bifall till
arbetsutskottets förslag mot Håkan Fäldts (M) yrkande om att kommunstyrelsen ska ansvar
för upphandling och förhandlingar och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla
arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer sedan proposition på att avslå eller tillstyrka Håkan Fäldts (M)
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå tilläggsyrkandet.
Omröstning
Omröstning begärs av Torbjörn Tegnhammar (M).
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning. Den som vill avslå Håkan Fäldts
(M) tilläggsyrkande röstar ja och den som vill bifalla Håkan Fäldts (M) tilläggsyrkande röstar
nej.
Omröstning genomförs och utfallet blir 7 ja-röster mot 6 nej-röster, se voteringslista.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 31.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 32.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 200108 §15 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200108 Förslag till organisation och styrning av Malmö
stads lokalförsörjning
Förslag till organisation och styrning av Malmö stads lokalförsörjning
Reglemente för lokalbank STRUKET
Reglemente för kommunens lokalförsörjning STRUKET
Reglemente för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Reviderat
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Reglemente för Fritidsnämnden reviderat
Reglemente för Arbetsmarknads- och socialnämnden Reviderat
Beslut KSAU 190930 §536
Remissförslag till organisation och styrning av Malmö stads lokalförsörjning
Reglemente för Förskolenämnden Reviderat
Reglemente för Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Reviderat
Reglemente för Grundskolenämnden Reviderat
Reglemente för Kulturnämnden Reviderat
Reglemente för Miljönämnden Reviderat
Reglemente för Stadsbyggnadsnämnden Reviderat
Reglemente för Valnämnden Reviderat
Reglemente för Revisorskollegiet Reviderat
Reglemente för Funktionsstödsnämnden Reviderat
Reglemente för Tekniska nämnden Reviderat
Reglemente för Kommunstyrelsen Reviderat
Reglemente för Servicenämnden Reviderat
Servicenämnden beslut 191126 § 116
Remissvar från servicenämnden
Tekniska nämnden beslut 191122 § 283
Remissvar från tekniska nämnden
Remissvar från valnämnden
Överförmyndarnämnden beslut 191128 § 111
Remissvar från överförmyndarnämnden
Förskolenämnden beslut 191119 § 146
Remissvar från förskolenämnden
Grundskolenämnden beslut 191119 §168 med Särskilt yttrande (M+C)
Remissvar från grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 191122 § 132
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 191114 § 300 med Reservation (M+C)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 191031 med Särskilt yttrande (M+C)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 191023 §135 med Reservation (M+C)
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Kulturnämnden beslut 191023 § 116
Remissvar från kulturnämnden
Miljönämnden beslut 191015 §163 med Reservation (M+C)
Remissvar från miljönämnden
Fritidsnämnden beslut 191017 § 147 med Reservation (M)
Remissvar från fritidsnämnden
Revisorskollegiet beslut 191021 §105
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 191030 § 381 med Reservation (M+C)
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Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Remissvar från Vision
Remissvar från SACO

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-01-15

Kommunstyrelsen
Voteringslista: §25
Ärende:

Förslag till organisation och styrning av Malmö stads lokalförsörjning, STK-2019-1146

Voteringslist(or)
Avslå Håkan Fäldts (M) tilläggsyrkande (ja) mot bifalla tilläggsyrkandet (nej)
Ledamot

Ja

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

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Reservation

Bilaga 31

Kommunstyrelsen 2020-01-15
ärende 26. Förslag till organisation och styrning av Malmö stads lokalförsörjning
Moderaterna och Centerpartiet yrkade förslaget till ny organisation ändras så att ansvar för
hyresförhandlingar läggs på stadskontoret istället för på serviceförvaltningen.
Lokalförsörjningsfrågorna i Malmö stad är såväl viktiga som under lång tid eftersatta. Det syns
inte minst på de hyreskostnader som Malmö stad betalar för diverse verksamheter, som
exempelvis hemlöshetsboenden, där det knappt sker någon förhandling med hyresvärdarna i
staden. Därför är det av stor vikt att frågorna hanteras på ett lämpligt sätt av en lämplig del av
organisationen. Det har visat sig fungera dåligt med LiMa och en situation där respektive
förvaltning förhandlar själva är direkt förödande då det uppstår en konkurrens mellan olika
verksamheter och därmed också mycket högre kostnader.
Förslaget till organisation och styrning av Malmö stads lokalförsörjning når en bit på vägen,
men tyvärr inte hela vägen fram. Moderaterna och Centerpartiet anser att kommunstyrelsen och
stadskontoret är lämpligast att bära hela ansvaret för frågorna. Relationer till hyresvärdar,
hyresförhandlingar och ett helhetsgrepp om Malmö stads lokalförsörjning bör placeras hos en
nämnd och förvaltning som naturligt tar detta helhetsansvar.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)
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Bilaga 32

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-01-15
Ärende: STK-2019-1146
Förslag till organisation och styrning av Malmö stads lokalförsörjning
Sverigedemokraterna är försiktigt positiva till själva förslaget till organisation och styrning av Malmö
stads lokalförsörjning. Vi menar att det är ett steg i rätt riktning. Därför yrkade vi bifall till det liggande
förslaget. Eftersom det finns visa frågetecken kopplat till förslaget från Moderaterna valde vi
sverigedemokrater att stödja tilläggsyrkandet från Moderaterna om en återrapportering till
kommunfullmäktige kopplat till själva lokalförsörjningen. Det känns rimligt med tanke på historiken
med många problem genom åren.
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)

