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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-04-27 kl. 15:00-15:50

Plats

Stadshuset vån 7, 7046

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Håkan Fäldt (M)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Anna Larsson (Sekreterare)

Utses att justera

Håkan Fäldt

Justeringen
Protokollet omfattar
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Medel till Räddningstjänsten Syd för arbete med Trygga Malmö

STK-2020-661
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagandet av budget för 2020 att fortsätta
den särskilda trygghetssatsning där ”Tryggare Malmö” som samordnas av miljöförvaltningen,
är en del. Satsningen initierades 2017. Finansieringen bygger i grunden på statliga medel som
fördelas av tillväxtverket. Medel kommer att finns tillgängliga för kommunerna men
bidragsnivån kommer att anpassas, men är på samma nivå under 2020, för att sedan halveras
åren 2021 och 2022.
Stadskontoret har sedan starten haft en aktiv dialog med berörda förvaltningar kring de
ekonomiska förutsättningarna och uppföljningen av aktiviteterna. Eftersom att medlen
återsökts i enlighet med ett strikt redovisningssystem, är det av största vikt att de genomförda
insatserna godkänns av Tillväxtverket och kan redovisas fullt ut. Stadskontoret har under
2018 och 2019 följt det arbete som bedrivits i förvaltningarna utifrån uppdragen för 2018 och
kunde konstatera att insatsen kring ett fördjupat tillsynsarbete, Tryggare Malmö, har haft ett
mycket gott genomslag och en betydande påverkan på tryggheten i flera särskilt utsatta
områden och även fått ett nationellt genomslag som arbetsmodell. Medel har därför tillförts
aktuella förvaltningar genom en kommunbidragsväxling inför 2020.
Räddningstjänsten Syd är en del av Trygga Malmö men omfattades inte av ramökningen.
Kommunstyrelsen föreslås därför anslå 1,7 mkr ur kommunstyrelsens anslag projekt- och
utredningar 2020 till Räddningstjänsten Syd för fokuserat tillsynsarbete, ”Tryggare Malmö”.
Beslut

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen anslår 1,7 mkr ur kommunstyrelsens anslag projekt- och
utredningar 2020 till Räddningstjänsten Syd för fokuserat tillsynsarbete, ”Tryggare
Malmö”.
Beslutsunderlag
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