1

Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-12-15 kl. 09:00-11:30

Plats

Microsoft Teams/SBK Rum 4033, Stadshuset, August Palms plats 1

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Yvonne Olsson (S)
Magdalena Beck (S)
Stefana Hoti (MP)
Lars-Göran Jönsson (M)
Karin Elisabet Olsson (M)
Henrik Malmberg (C)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Pripp (SD)
Fehim Yilmaz (S) ersätter Stefan Pinjefors (S)
Mats Billberg Johansson (V) ersätter Susanna Lundberg (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Shler Murad Bradostin (S)
Roland Hejde (S)
Teréz Palffy (S)
Marja Harborn (L)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Niclas Röhr (M)
Petter Naef (M)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Hedvig Listrup (C)
Lars Hallberg (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
Håkan Thulin (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Annika Abrahamsson (kommunikationschef)
Jessika Grundén (personalföreträdare, Vision)
Fatime Nedzipovska (utvecklingssamordnare)

Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Underskrifter

Sekreterare

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

Philip Lee
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Justeringen

2020-12-28

Protokollet omfattar

§430
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§

430

Modell för samverkansstöd

TN-2019-3825
Sammanfattning

Tekniska nämnden har gett Fastighets- och gatukontoret i uppdrag att undersöka hur
nämnden kan stimulera, stötta och samordna samverkansprocesser i geografiskt avgränsade
områden. Förvaltningen har utifrån uppdraget tagit fram en modell för samverkansstöd.
Ärendet avseende modellen var uppe för behandling i Tekniska nämnden den 25 augusti
2020, § 278, varvid det beslutades att ärendet skulle skickas på remiss till stadens övriga
nämnder. Synpunkter har inkommit från samtliga tillfrågade remissinstanser. Den
huvudsakliga synpunkten från remissinstanserna har avsett frågan om hur Tekniska nämnden
och Fastighets- och gatukontoret ska hantera andra nämnders intressen och
ansvarsområden. Modellen har därför omarbetats för att förtydliga att den endast omfattar
Tekniska nämndens verksamhetsområde, liksom ansvar och frågor kopplade till detta, medan
sådana frågor som rör andra nämnder verksamhetsområden av naturliga skäl överlämnas åt
dessa.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att i förvaltningens förslag till modell för samverkansstöd tillföra ett sjätte kriterium med
följande lydelse: "Krav på demokratisk uppbyggnad ska ställas på samverkande aktörer,
detta motsvarande gängse praxis inom Malmö stad, då specifikt avseende
organisationsform och stadgar för densamma.", samt
att med detta tillägg godkänna föreslagen modell för samverkansstöd.
Yrkanden
Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att i
förvaltningens förslag till modell för samverkansstöd tillföra ett sjätte kriterium med följande
lydelse: "Krav på demokratisk uppbyggnad ska ställas på samverkande aktörer,
detta motsvarande gängse praxis inom Malmö stad, då specifikt avseende
organisationsform och stadgar för densamma.", samt att med detta tillägg godkänna
föreslagen modell för samverkansstöd.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att Tekniska
nämnden beslutat i enlighet med detta.
Särskilda yttranden
Henrik Malmberg (C), Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M) och Karin Olsson (M)
anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 430a.
Mats Billberg Johansson (V) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, §
430b.
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Beslutet skickas till

Samtliga övriga nämnder
Beslutsunderlag





























G-Tjänsteskrivelse TN 201215 Ny modell för samverkansstöd
Modell för samverkansstöd
Remissredogörelse
Yttrande KN 201021 Remiss - Modell för samverkansstöd
KN 201021 §97 Remiss - Modell för samverkansstöd
Yttrande FSKN 201022 Remiss från Tekniska nämnden angående Modell för
samverksstöd
FSKN 201022 §120 Remiss från Tekniska nämnden angående Modell för
samverksstöd
Yttrande FSN 201026 Remiss från Tekniska nämnden - Modell för samverkansstöd
FSN 201026 §128 Remiss från Tekniska nämnden - Modell för samverkansstöd
HVON 201028 §133 Remiss - Modell för samverkansstöd
Yttrande HVON 201028 Remiss - Modell för samverkansstöd
Yttrande KSAU 201116 Remiss från Tekniska nämnden - modell för
samverkansstöd
KSAU 201116 §667 Remiss från Tekniska nämnden - Modell för samverkansstöd
Yttrande MN 201117 Remiss från Tekniska nämnden om Modell för
samverkansstöd
MN 201117 §193 Remiss från Tekniska nämnden om Modell för samverkansstöd
Yttrande SBN 201112 Modell för samverkansstöd
SBN 201122 §355 Modell för samverkansstöd
FRN 201112 §166 Remiss Modell för samverkansstöd, Fastighets- och
gatukontoret
Yttrande FRN 201112 Remiss Modell för samverkansstöd, Fastighets- och
gatukontoret
ASN 201119 §328 Remiss från Tekniska nämnden - Modell för samverkansstöd
Yttrande ASN 201119 ASN Remiss från Tekniska nämnden - Modell för
samverkansstöd
Yttrande GYVN 201119 Tekniska nämndens remiss av modell för samverkansstöd
GYVN 201119 §144 Tekniska nämndens remiss av modell för samverkansstöd
Yttrande GRN 201118 Remiss från Tekniska nämnden angående Modell för
samverkansstöd
GRN 201118 §178 Remiss från Tekniska nämnden angående Modell för
samverkansstöd
Yttrande SN 201124 Remiss om Modell för samverkansstöd
SN 201124 §122 Remiss om Modell för samverkansstöd
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bilaga § 430a

Särskilt Yttrande
Tekniska Nämnden 15-12-2020
Ärende 10: Modell för samverkansstöd
Centerpartiet tycker att modellen för samverkansstöd är bra och kommer att på

ett tydligare sätt underlätta för aktörer att få fram beslut till nämndens bord.
Vi vill dock framföra våra betänkligheter avseende den gränsdragning som
finns i frågor som inte bör hanteras inom ramen för modellen utan hellre
hänvisas till de politiska partierna.

Henrik Malmberg
Med instämmande av
Hedvig Listrup
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bilaga § 430b

Vänsterpartiet Malmö

Demokrati och jämlikhet i samverkan
Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 15 december 2020
ärende nr 10. Modell för samverkansstöd
Vänsterpartiet har i tidigare behandling i Tekniska nämnden av “Modell för samverkan”
pekat på vikten av att Malmö Stad aktivt verkar för att den modell för samverkan som
förvaltningen arbetar fram bidrar till mer demokrati och jämlikhet i de processer som stöds.
Detta inbegriper att tillse att samtliga aktörer som deltar i respektive samverkan upplever
ägarskap till processen och har möjlighet till inflytande på kommunens mål och syfte med
samverkan.
Vidare har Vänsterpartiet påpekat att samverkan ofta innebär ett samarbete mellan aktörer
vars ekonomiska och andra resurser präglas av ojämlikhet. Enskilda medborgare och
föreningar har inte samma möjligheter som till exempel fastighetsägare att bidra
ekonomiskt och tidsmässigt till processerna. Här måste kommunen aktivt verka för
jämlikhet genom att stödja de parter som har mindre resurser.
Det är därför tillfredsställande att nämndens ordförande på sittande möte föreslår ett tillägg
till modellens kriterier. En pkt 6 om demokratiska principer och krav i samverkansarbetet
mellan parterna i respektive process.
Vänsterpartiet tar därför tillbaka samtliga yrkanden och bifaller ordförandens förslag samt
att dessa formuleras av förvaltningen i enlighet med nämndens diskussioner.

Malmö 15 december 2020
Mats Billberg Johansson
tjänstgörande ersättare för Vänsterpartiet

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
www.vmalmo.se

