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Sekreterare
Belma Rosarv
Ordförande

Justerande

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Helena Nanne

Beslutande ledamöter
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Helena Nanne (M) (2:e vice ordförande)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Anton Sauer (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S) ersätter Andréas Schönström (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
John Eklöf (M) ersätter John Roslund (M)
Tony Rahm (M)
Ej tjänstgörande ersättare
Anders Skans (V)
Josefin Anselmsson Borg (M)
Martin Molin (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)
Övriga närvarande
Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Ewa Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (-) (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (-) (Chefsjurist)
Magdalena Bondeson (-) (Sektionschef)
Belma Rosarv (-) (Sekreterare)
Micael Nord (-) (Avdelningschef)
Anna Westerling (-) (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (-) (Budgetchef)
Johanna Juhlin (-) (HR-direktör)
Louise Strand (-) (Servicedirektör)
Christian Persson (-) (IT-chef)
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STK-20211338

Kommunfullmäktiges reglementen för nämnderna - en
översyn

Sammanfattning
Stadskontoret har under 2021 gjort en inventering av kommunfullmäktiges reglementen för
Malmö stads nämnder. Uppdraget – som är en del i kommunstyrelsens uppgift att ha
uppsikt över och att samordna styrningen av Malmö stads verksamhet – har initierats av
stadskontorets ledningsgrupp och beslutats av stadsdirektören. I ärendet redovisas
resultatet av inventeringen som bland annat pekar på behovet av att göra en samtidig
översyn av alla reglementena beträffande arbetsformer, gemensamma bestämmelser och
nämndernas verksamhetsområden. Detta bedöms som nödvändigt för en ökad
rättssäkerhet och åstadkomma en mer likvärdig behandling av bland annat medborgare och
brukare så att överlappningar och “hål” kan tas bort. Ett behov av att utveckla tydliga
rutiner för framtida förändringar av reglementen har också identifierats. Kommunstyrelsen
bör - utifrån sin lednings- och styrningsfunktion - leda, samordna och ansvara för
översynen och för arbetet med framtida förändringar.
Målsättningen för det fortsatta arbetet är att skapa ett gemensamt avsnitt i samtliga
nämnders reglementen om det som här kallas nämndernas arbetsformer. Vidare bör det
under arbetets gång övervägas om ett avsnitt som beskriver de allmänna bestämmelserna
för alla nämnderna ska finnas med. Ett sådant avsnitt kan innehålla grundläggande
principer för verksamhet som till exempel demokrati, tvärsektoriella frågor, hållbarhet och
ansvaret för helheten.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att, med utgångspunkt i de slutsatser
och iakttagelser som görs i ärendet, fortsätta arbetet med en översyn av
kommunfullmäktiges reglementen för Malmö stads nämnder och kommunstyrelse.
2. Kommunstyrelsen beslutar att arbetet ska bedrivas med inriktning mot att skapa
reglementen som i tillämpliga delar innehåller för kommunstyrelsen och nämnderna
gemensamma bestämmelser, som på ett enkelt sätt kan anpassas till framtida
händelser och förändringar.
3. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att utarbeta nämndsövergripande
rutiner för att skapa förutsättningar för kommunstyrelsen att leda och samordna
arbetet med framtida reglementesförändringar.
4. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att leda och samordna arbetet i nära
samverkan med förvaltningarna.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Malmö stadshus AB
Beslutsunderlag

Förslag till beslut KSAU 220124 §37

G-Tjänsteskrivelse KSAU 220124 Kommunfullmäktiges reglementen för
nämnderna - en översyn
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