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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-10-21 kl. 15:00-15:12

Plats

Stadshuset vån 7, 7046

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Eva Marie Tancred (Sekreterare)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar

§576
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§

576

Revidering av centralt krisstöd

STK-2019-1093
Sammanfattning

Sedan Malmö stads nuvarande organisation trädde i kraft den 1 maj 2017 är staden inte längre
organiserad efter geografi i stadsområden utan med stadsövergripande fackförvaltningar. Av
denna anledning har krisstödsorganisationen setts över och en ny grund för ledning,
samordning och bemanning för krisstödet tagits fram. Utredningen har genomförts av
stadskontoret i nära samarbete med arbetsmarknads- och socialförvaltningen och ligger till
grund för föreliggande förslag som i stort innebär att arbetsmarknads- och socialnämnden får
i uppdrag att organisera, bemanna och driva stadens centrala krisstödsorganisation på ett
sådant sätt att de krav som finns i aktuell lagstiftning och avtal mellan SKL och Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap, uppfylls. För detta får nämnden ersättning genom de
statliga krisberedskapsmedlen. Förslaget har varit remitterat till arbetsmarknads- och
socialnämnden som ställer sig positiva till förslaget.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna uppdraget till arbetsmarknads- och
socialnämnden att organisera, bemanna och driva stadens centrala
krisstödsorganisation på ett sådant sätt att de krav som finns i aktuell lagstiftning och
avtal mellan SKL och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, uppfylls.
2. Kommunstyrelsen beslutar att för uppdragets genomförande överförs 30 procent av
den statliga krisberedskapsersättningen årligen från kommunstyrelsen till
arbetsmarknads- och socialnämnden som för 2019 uppgår till 7 700 tkr.
3. Kommunstyrelsen beslutar att för 2019 överföra 400 tkr till arbetsmarknads- och
socialnämnden.
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse KSAU 191021 Revidering av det centrala krisstödet
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190924 § 317 med Reservation (M+C)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Beslut KSAU 190902 §491
Utredning centralt krisstöd
Central krisstödsorganisation Uppstart och bedömning

