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§

15

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 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.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 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.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för
Moderaternas och Centerpartiets reservation i arbetsmarknads- och socialnämnden § 381 den
30 oktober 2019.
Beslutsunderlag




































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
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 Servicenämnden Reviderat
Reglemente för Kommunstyrelsen 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
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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)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Remissvar från Vision
Remissvar från SACO

