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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-04-15 kl. 13:00-15:40

Plats

Rådhuset, Landstingssalen

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
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)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Anton Sauer (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Kommunfullmäktiges ordförande)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Liberalerna)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Carina Tempel (HR-Direktör)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Helen Norberg (Avdelningschef)
Jerker Kaj (Deltagare från Framtida ledare)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-04-15

Protokollet omfattar

§113
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§

113

Tillämpningsföreskrifter för digitala sammanträden

STK-2020-594
Sammanfattning

Utifrån det rådande läget med smittspridning av Covid-19 beslutade kommunfullmäktige den
19 mars 2020 att tillåta att ledamöter i nämnder och utskott får delta vid respektive nämndseller utskottssammanträden på distans när deltagandet kan ske genom ljud- och
bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra
och delta på lika villkor. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att ta fram tillämpningsföreskrifter.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner tillämpningsföreskrifterna att gälla till och med den 31
augusti 2020.
2. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att vid behov
revidera tillämpningsföreskrifterna till följd av eventuella nya
myndighetsrekommendationer, m.m.
3. Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att följa tillämpningsföreskrifterna.
4. Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga 2.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Avdelningen för intern ledning och stöd
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 200414 §233
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200414 Tillämpningsföreskrifter för digitala
sammanträden
Gruppledaröverenskommelse 2020-03-19
Instruktioner för distansdeltagande på nämndssammaträde
Tillämpningsföreskrifter för digitala nämndssammanträden
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Särskilt yttrande
Bilaga 2

Kommunstyrelsens 2020-04-15
Ärende 6.Tillämpningsföreskrifter för digitala sammanträden
Moderaterna välkomnar möjligheten att i nuvarande krisläge använda digitala sammanträden.
Trots brister i underlaget väljer vi att biträda förslaget så att sammanträdena kan komma igång,
men vill lämna följande synpunkter.
Val av digital lösning.
Vi är förvånade över att stadskontoret väljer ett tekniskt system med alla de begränsningar som
Microsoft Teams har. Det finns flera system som används av regioner och andra kommuner som
medger att både handlingar och livestreaming fungerar, till exempel Quickchannel som också
uppfyller GDPR-kraven. Då det finns fungerande programvaror på marknaden förutsätter vi att
stadskontoret arbetar vidare med en lösning som fungerar praktiskt även i Malmö.
Informationsunderskott
Genom att välja ett begränsande system och därmed behöva reglera att icke tjänstgörande
ersättare bara kan delta om hon eller han närvarar i lokalen kan accepteras om krisen blir
kortvarig. Att under en längre tid förvägra ersättare som tillhör en riskgrupp och därför väljer att
avstå det fysiska mötet att få del av muntliga föredragningar i nämnden är inte till fyllest. Någon
lösning som medger att man, efter inloggning med t ex bank-ID, kan få ta del av ljudet från
sammanträdet måste tas fram för att undvika ett informationsunderskott hos de valda ersättarna.
Handlingar till sammanträden
I anvisningarna står det att fritidspolitiker kan förbättra deltagandet genom att ta del av
handlingarna på egen dator via hemsidan www.malmo.se
Vi anser inte att det är rimligt att Malmö stads fritidspolitiker ska förutsättas använda egen
utrustning under sammanträdena utan menar att detta måste lösas genom en teknisk lösning som
medger att sammanträdet kan följas i ljud och bild samtidigt som man läser handlingarna på den
platta som tillhandahålls av Malmö stad.
Utskott och delegationer
Vid sammanträde med beredning, utskott och delegationer är oftast inte handlingarna
publicerade på hemsidan och då blir det ännu viktigare att ha en teknisk lösning som medger att
man både kan läsa handlingarna och delta i sammanträdet samtidigt, vilket den föreslagna
lösningen inte medger.
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Lokal för sammanträden
Vi är mycket förvånade över att stadskontoret valt att endast utrusta en (1) lokal i stadshuset med
utrustning för digitala sammanträden och då väljer en av de mindre lokalerna (Triangeln 1 & 2)
där det inte är möjligt att skapa det avstånd mellan de närvarande som föreskrivs när en av de
större nämnderna sammanträder, även om några ledamöter och tjänstgörande ersättare
medverkar digitalt.
Triangeln 1 & 2 fungerar för färre närvarande, t ex utskott och delegationer men vi förutsätter att
en eller två större lokaler omedelbart utrustas så att även de större nämnderna kan ha sina
sammanträden med rimlig säkerhet.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Med instämmande av

John Roslund (M)

