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Sammanfattning

Med anledning av fem nämndinitiativ beslutade kommunstyrelsen den 15 april 2020 att ge
stadskontoret i uppdrag att göra en samlad bedömning utifrån nationella beslut och inkomna
nämndinitiativ samt tillämpbara fall återkomma med förslag vad mer staden kan göra med anledning av Covid-19. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 juni 2020 tillkom ytterligare ett
nämndinitiativ. Stadskontoret bedömer att de åtgärder som föreslås i de sex olika nämndinitiativen är till stora delar redan vidtagna. Samtidigt föreslår stadskontoret att en återrapportering
görs gällande utökat stöd till kvinnojourerna samt att det görs en djupare analys kring vilket stöd
som civilsamhället behöver på längre sikt. Dessutom föreslås ett särskilt ekonomiskt stöd till
Skåne Stadsmission samt en utökad finansiering till Minc för att aktivt arbeta för att öka inflödet
av entreprenörer som av olika skäl fått en förändrad situation på grund av Covid-19.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen beslutar att de sex nämndinitiativen ska anses vara besvarade med vad
som redovisas i ärendet.
2. Kommunstyrelsen uppmanar alla nämnder att ta fram och verkställa planer för tidigareläggning av 2020 års investeringar och inköp, i den mån det är möjligt.
3. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att i samråd med arbetsmarknads- och socialförvaltningen återrapportera till kommunstyrelsen om behov av utökat stöd till kvinnojourerna när beslut om fördelning av det statliga stödet till Sveriges kvinnojourer har tagits.
4. Kommunstyrelsens beviljar med finansiering ur kommunstyrelsens anslag för projekt och
utredningar Skåne Stadsmission 400 tkr under 2020, som ett särskilt verksamhetsstöd med
anledning av coronapandemin.
5. Kommunstyrelsen tilldelar med finansiering från kommunstyrelsens anslag till förfogande
arbetsmarknads- och socialnämnden ett utökat kommunbidrag med 2 000 tkr att fördelas
lika mellan Fryshuset Skåne och Skåne stadsmission i syfte att avhjälpa nöd och ge humanitärt stöd till utsatta personer.
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6. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att, i dialog med berörda förvaltningar samt
representanter för föreningslivet, göra en djupare analys kring vilket stöd som civilsamhället
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behöver på längre sikt. Analysen med förslag på åtgärder ska redovisas till kommunstyrelsen
under hösten 2020.
7. Kommunstyrelsen anslår med finansiering ur styrelsens anslag till förfogande 2 000 tkr till
Minc under 2020 för att kunna öka stödet till entreprenörer, varav 1 mkr reserveras för stöd
till innovation och entreprenörskap inom besöksnäringen.
Beslutsunderlag

•

G-Tjänsteskrivelse KSAU 200615 Åtgärder med anledning av Covid-19

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-15
Kommunstyrelsen 2020-06-17
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Avdelningen för internt stöd och ledning
Omvärld- och näringslivsavdelningen
Ärendet

Sex nämndinitiativ angående åtgärder med anledning av Covid-19
Med anledning av fem nämndinitiativ beslutade kommunstyrelsen den 15 april 2020 att ge stadskontoret i uppdrag att göra en samlad bedömning utifrån nationella beslut och inkomna nämndinitiativ samt tillämpbara fall återkomma med förslag vad mer staden kan göra med anledning av
Covid-19. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 juni 2020 tillkom ytterligare ett förslag till
åtgärd med anledning av Corona-pandemin. Nämndinitiativen är:

1. Sverigedemokraterna: Värdecheck för att bistå det lokala näringslivet under Corona-krisen (STK-2020-558).

Sverigedemokraterna föreslår att alla anställda inom Malmö stad ska tilldelas en värdecheck på 500 kr för att kunna handla för hos ett företag med sitt säte i Malmö stad.

2. Centerpartiet: Stöd våra företag under Covid-19 pandemin (STK-2020-593)

Centerpartiet föreslår att stadens näringsidkare inte debiteras för kommunala tillsynsavgifter, ansökningsavgifter, avgifter vid markupplåtelser och andra taxareglerade avgifter
under år 2020. Dessutom bör hyrorna sänkas för företag i kommunens fastigheter som
haft omsättningsnedgång på minst 30 procent jämfört med senaste två åren.
Vidare föreslås att kommunen ska ge Malmöungdomar vars skolor tillfälligt har stängt en
kredit på 75 kr per vardagar för att inhandla takeaway lunch hos stadens företag.

3. Sverigedemokraterna: Sänk hyreskostnaderna för småföretagare och civilsamhället (STK-2020-604)

Sverigedemokraterna föreslår att stadens berörda förvaltningar ska utreda möjligheterna
att ge Malmös småföretagare och civilsamhället, som hyr kommunala lokaler möjlighet
till fem hyresfria månader, samt att ge småföretagarna och civilsamhället, som hyr kommunala lokaler möjlighet till en hyressänkning om upp till 50% under fem månader.
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4. Sverigedemokraterna: Stärk möjligheterna för Malmös företagare under covid-19
(STK-2020-627)

Sverigedemokraterna föreslår att tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram och verkställa tidsbestämda reduceringar av tomträttsavgälder och arrenden för kommersiell
verksamhet, samt att berörda nämnder ges i uppdrag att ta fram och verkställa tillfälliga
riktlinjer med syftet att erbjuda företag avgiftsfria avbokningar av kommunala anläggningar.
Dessutom föreslås att samtliga nämnder ges i uppdrag att ta fram och verkställa en plan
för tidigareläggning av investeringar och inköp, i den mån det är möjligt, samt att nämnderna ges i uppdrag att föra dialog med deras respektive leverantörer om att inte begära
vite till de företag som inte, enligt avtal, kan leverera med anledning av covid-19.

5. Vänsterpartiet: Krispaket för den vanlige Malmöbon och ideella föreningar (STK2020-636)

Vänsterpartiet föreslår att stadskontoret ges i uppdrag att utforma ett krispaket för
de vanliga Malmöbor och ideella föreningar som drabbas av Corona-krisen, för beslut i
respektive nämnd eller i kommunstyrelsen. Vänsterpartiet har identifierat ett antal exempel på åtgärder som skulle kunna genomföras, bland annat
-

MKB inför vräkningsstopp samt fryser hyrorna på 2019 års nivå.
Habiliteringsersättning utbetalas under en tidsbegränsad period vid sjukdom eller när
daglig verksamhet är stängt.
En extra satsning för hemlösa Malmöbor, genom att ge ett extra ekonomiskt tillskott
till stadens frivilligorganisationer som arbetar med hemlösa varje dag.
Malmö Stad ger restauranger rätt att fakturera kommunen för en lunchkostnad till
elever som inte får skollunch under perioden gymnasieskolan är stängd.
Malmö Stad ger restauranger rätt att fakturera kommunen för hemkörningskostnaden av mat till personer över 70 år, samt att maten på kommunens äldreboenden
vissa dagar levereras av lokala restauranger.
Matvaruhandling ordnas åt sjuka och riskgrupper.
Extra specialpedagogiskt stöd till elever som nu har distansundervisning och har
svårt att nå målen.
Malmö Stad efterskänker hyra för idrotts- och kulturföreningarnas inställda arrangemang i kommunala lokaler, samt går in med ett stödpaket för kostnader i samband
med att ideella kulturföreningars arrangemang avbokas.
Utökat stöd till t.ex. Skåne Stadsmission, ABF Malmö, HelaMalmö, Malmös fyra
kvinno-, tjej och transjourer, Värmestugorna som drivs i ideell regi samt ideella kulturföreningar som prövas svårt under krisen.
Malmö Stad säkerställer att hemtjänstpersonal har adekvat skyddsutrustning.

6. Centerpartiet: Stöd våra kvinnojourer under Corona-pandemin (STK-2020-908)

Centerpartiet föreslår att 3 mkr anslås till arbetsmarknads- och socialnämnden för stöd
till stadens kvinnojourer med anledning av Corona-pandemin.
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Stadskontorets synpunkter

Med anledning av Covid-19 och dess konsekvenser har kommunledningen och stadens nämnder
redan tagit flera initiativ för att stödja det lokala näringslivet och civilsamhället. De åtgärder som
nu föreslås i de fem olika nämndinitiativen är till stora delar redan vidtagna. Flera av föreslagen
faller dessutom utanför kommunstyrelsens kompetensområde och ska handhas av de enskilda
nämnderna inom ramen för deras respektive ansvarsområde och uppdrag.
Vad gäller värdecheck till kommunanställda finns en tillfällig lag kopplad till inkomstskattelagen
som gör det möjligt för arbetsgivaren att ge en gåva om max 1000 kronor utan att arbetsgivaravgifter och skatt utgår. Beloppet får inte utgöra rena pengar men väl vara ett presentkort. En sådan gåva kan därmed ligga i linje med inkomstskattelagen men risk finns att den kan komma att
utgöra ett brott mot kommunallagen utifrån att kommunen inte får gynna viss näringsidkare
framför annan på ett otillbörligt sätt.
Vad gäller uppdrag att ta fram och verkställa en plan för tidigareläggning av 2020 års investeringar och inköp bör kommunstyrelsen uppmana samtliga nämnder att göra det i den mån det är
möjligt utifrån ekonomiska förutsättningar. När det gäller vite bör stadens nämnder ha en flexibel och tillmötesgående hållning gentemot sina leverantörer i anledning av pandemisituationen.
Samtidigt bör krävas att leverantörerna redovisar en tydlig koppling till pandemin. Detta för att
ingen ska kunna använda pandemin som ursäkt för brister i leverans utan saklig grund hänförlig
till just pandemin.

Åtgärder för att stödja det lokala näringslivet

För att dämpa de negativa effekterna för företagen i staden och som komplement till nationella
insatser har bl.a. följande åtgärder redan vidtagits:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kortare betalningstider till leverantörer till Malmö stad.
Frysta hyror och möjlighet till avbetalningsplan och/eller sänkta hyror.
Anstånd och reduceringar av tomträttsavgälder och arrenden.
Säkra samverkan kring Malmö som besöksdestination.
Anstånd med att erlägga avgift för uteserveringar till och med augusti.
Anstånd för avgifter för vatten, avlopp och sophantering.
Stärkt rådgivning och vägledning för företagare.
Anstånd på avgifter som rör tillstånds- och tillsynsärenden samt lyhördhet och flexibilitet
för den extraordinära situationen.
Möjlighet för hyresgäster hos kommunala hyresvärdar att tillfälligt sänka sin månadshyra
för kommersiella lokaler.
Tillåtelse för alla butiker till utökad försäljning utanför butiken utan att betala avgift till
kommunen. Det blir även möjligt att ordna avhämtning för takeaway-mat utanför en restauranglokal. Fortfarande måste ansökan om tillstånd göras hos polisen.

Åtgärder för att stödja civilsamhället och invånare i staden

För att dämpa de negativa effekterna för civilsamhället och invånare i staden och som komplement till nationella insatser har bl.a. följande åtgärder redan vidtagits:
•

Ingen av MKB:s hyresgäster kommer avhysas med anledning av Coronapandamin
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barn och ungdomar vars skolor är stängda har möjligheten att hämta lunch när skolan är
stängd.
Handläggningen av försörjningsstöd har förstärkts genom införandet av en automatiserad process som görs digitalt.
Individer inom daglig verksamhet får behålla sin habiliteringsersättning vid frånvaro.
Enskilda undantag från distansundervisningen görs för elever i extra behov av specialpedagogiskt stöd.
Inga avbokningsavgifter ska krävas av föreningar som har avbokat sina arrangemang till
följd av Coronapandemin.
Föreningar som har beviljats bidrag ska vid behov få bidraget baserat på deltagartillfällen/aktivitet i den egna lokalen under våren 2020.
Fakturor som avser bokningar/föruthyrningar/tjänster till och med juli 2020 erbjuds
föreningar upp till 90 dagars anstånd med att betala och/eller erbjuda avbetalningsplan.
Anstånd och hyresrabatter för vissa kulturföreningar.
Tillfälligt boende erbjuds till individer som befinner sig i akut hemlöshet och som har
beviljats bistånd för att sköta om hygien och andra basala behov.
En särskild föreningsakut har bildats av Malmö Ideella och MISO (Malmö Idrottsföreningars samorganisation) med stöd från MKB. Stödet blir en hjälp för ideella föreningar
att klara krisen och kunna fortsätta ha aktiviteter som når barn och unga i MKB:s områden.

Utöver ovanstående stöd har till kommunstyrelsen inkommit ett fåtal ansökningar om extra
ekonomiskt stöd med anledning av Corona.
• Bris Region Syd har beviljats ett extra stöd om 300 tkr med anledning av ökat behov
kopplat till Corona (STK-2020-589).
• IOGT Regnbåge (STK-2020-548) har ansökt om 57 tkr, men ansökan avslogs med anledning av brister i föreningens styrelsearbete.
• KFUM KIOSK (STK-2020-812) ansöker om 75 tkr för 2020, med anledning av minskade intäkter pga. Corona (förslag till beslut sannolikt att bevilja hela det sökta beloppet).
• Skåne Stadsmission (STK-2020-850) ansöker om 780 tkr med anledning av minskade intäkter och ökade kostnader kopplade till Corona. Se särskilt avsnitt nedan.
Malmö stad har tagit ett större ansvar för sommarpraktik för unga denna sommar när arbetsmarknaden inte klarar att ta emot feriearbetare under pågående kris. Bland annat har miljöförvaltningen anställt ”trygghetsvärdar” och MKB har fördubblat de särskilda sommarinsatserna för
barn och unga. MKB ger jobb till cirka 250 ungdomar och handledare varav huvuddelen via Ung
i Sommar.

Utökat stöd till kvinnojourerna

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har löpande kontakt med kvinnojourerna i Malmö
kring hur situationen är under Covid -19. I början av pandemin sjönk antalet kvinnor som tog
kontakt med jourerna. Nu har situationen mer normaliserats så att de stödsökande är ungefär
som vanligt.
Regeringen har avsatt 100 miljoner kronor extra till de ideella organisationerna för 2019. Huvudparten beräknas fördelas till kvinnojourerna. Hur mycket jourerna i Malmö får är ännu inte
klart. Beslut om fördelningen bedöms komma under juni månad.
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Arbetsmarknads- och socialförvaltningens bedömning är att om kommunen förstärker kvinnojoursarbetet i Malmö bör även Trans- och tjejjouren, Noomi och Kvinnorättsförbundet få del av
medlen. Då dessa inte ingår i de två riksorganisationerna för kvinnojourer, är det osäkert om de
kan få del av de nationella medlen. Förvaltningens uppfattning är att de bedriver ett lokalt aktivt
och betydelsefullt arbete i Malmö för våldsutsatta kvinnor och flickor.
Kvinnojourerna har framfört att ett problem med de extra nationella medlen är att de måste
användas under 2020. Men jourerna, liksom arbetsmarknads- och socialförvaltningen, bedömer
att effekterna av Covid 19 kommer att kvarstå under betydligt längre tid oavsett om pandemin
klingar av. De trauman som kvinnor och barn riskerar att utsättas för kan påverka dem under
lång tid framöver. Det handlar inte bara om det omedelbara skyddet utan också om att bearbeta
det som hänt och i vissa fall skapa sig ett nytt liv och förhindra att hamna i nya svårigheter.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att det inte finns ett akut behov av att förstärkningar av kvinnojourerna. Då beslutet om extra medel förväntas komma inom ett par veckor bedömer förvaltningen att det hade varit en fördel att avvakta den nationella fördelningen och
då göra en bedömning med en mer långsiktig analys.
Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen avvaktar med beslut om eventuellt utökat stöd till
kvinnojourerna och föreslår att kommunstyrelsen beslutar ge stadskontoret i uppdrag att i samråd med arbetsmarknads- och socialförvaltningen återrapportera till kommunstyrelsen om behov
av utökat stöd till kvinnojourerna när beslut om fördelning av det statliga stödet till Sveriges
kvinnojourer har tagits. Rapporteringen bör även omfatta Trans- och tjejjouren, Noomi och
Kvinnorättsförbundet.

Fördjupat stöd till civilsamhället

Malmö Ideella har gått ut med en enkät hur föreningsledarna bedömer att det ser ut 3-6 månader
framåt i tiden i Malmö. Ett femtiotal har svarat, med en stor bredd av civilsamhället i Malmö.
Resultatet visar att hälften av föreningarna inte tror sig klara längre än 3-6 månader med nuvarande stöd. Trots den negativa påverkan visar enkäten att hälften av föreningarna klarar sig utan
särskilt stöd och kommer inte heller enligt deras egna bedömningar att få problem närmaste året.
Däremot verkar många oroliga för långsiktiga effekter och hur det påverkar rekrytering av medlemmar och ledare.
Stadskontorets bedömning är att det behöver göras en djupare analys kring vilket stöd som civilsamhället behöver på längre sikt. Stadskontoret har i sina kontakter uppfattat att de föreningar
som arbetar mer socialt och stödjande (inte idrottsföreningar) är oroliga hur de ska klara sig på
längre sikt in i år 2021 och framåt. Stadskontoret bör därför ges i uppdrag att göra denna analys
mot bakgrunden att det är svårt att på kort tid konkretisera ett förslag till insatser för civilsamhället utöver det som redan görs bl.a. från kultur och fritid, framför allt då behoven är så olika
inom föreningslivet.

Särskilt stöd till Skåne Stadsmission

Skåne Stadsmission har inkommit med ansökan (STK-2020-850) till kommunstyrelsen om särskilt stöd med 780 tkr i samband med Corona-krisen som beskriver att de drabbats av stora inkomstbortfall samtidigt som de har fått ökade kostnader på grund av den omställning som de
tvingas göra i verksamheterna för att minska smittspridning och möta människors behov i en
svår tid. Skåne Stadsmission bedömer i sin ansökan att verksamhetens förlorade intäkter och
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ökade kostnader kommer att uppgå till knappt 2 mkr under 2020.
Stadskontoret bedömer efter samråd med arbetsmarknads- och socialförvaltningen att de insatser som Skåne Stadsmission gör inom ramen för sin verksamhet är av stor betydelse för de allra
mest utsatta Malmöborna, och att insatserna på ett välfungerande och viktigt sätt kompletterar
de kommunala insatserna för dessa grupper. Stadskontoret delar arbetsmarknads- och socialförvaltningens bedömning att coronapandemins effekter slår hårt mot redan utsatta målgrupper,
inte minst de som ryms inom Skåne Stadsmissions verksamheter. Samtidigt är Malmö stad redan
en stor bidragsgivare till organisationen, och extra stöd har utlovats från regeringen även om
fördelningen av dessa ännu inte är fastställd. Det finns med anledning av coronapandemin också
ett förhållandevis hårt söktryck från föreningar och organisationer hos kommunstyrelsen. Stadskontoret förordar mot bakgrund av detta att kommunstyrelsen beviljar Skåne Stadsmission ett
extra verksamhetsbidrag om 400 tkr för 2020. Stadskontoret avser att ha en fortsatt dialog med
Skåne Stadsmission inom ramen för den analys som ska göras kring vilket stöd civilsamhället
behöver på längre sikt.

Stärkt stöd till civilsamhället inom hemlöshetsområdet

För att säkerställa att personer som vistas i Malmö under pågående pandemi av Covid-19 och
befinner sig i social eller ekonomisk utsatthet ska kunna ges ett humanitärt stöd utifrån de mest
grundläggande behoven föreslår arbetsmarknads- och socialförvaltningen att ett utökat ekonomiskt stöd ges till Fryshuset Skåne och Skåne Stadsmission. Fryshuset i Skåne och Skåne Stadsmission har sedan tidigare en upprättad kontaktyta med målgruppen och har god kännedom om
målgruppens situation och behov. Organisationerna arbetar i nära samverkan med bland annat
Röda Korset, Svenska Kyrkan och andra aktörer inom civilsamhället kring mål-gruppen.
Stödet syftar till att komplettera arbetsmarknads- och socialförvaltningens förmåga att klara förvaltningens tre viktigaste huvudområden med anledning av Covid-19: mat på bordet, tak över
huvudet och undanröja fara för liv. Insatserna ska komplettera och inte konkurrera med, ersätta
eller ta över ett lagstadgat kommunalt ansvarsområde. Stödet ska förstärka befintlig samverkan
och pågående eller planerade insatser inom hemlöshetsområdet i samverkan med andra aktörer
inom civilsamhället i Malmö. Insatserna ska ha mänskliga rättigheter i förgrunden och fokus på
dem som befinner sig längst bort från samhällets skyddsnät och i riskgrupp för Covid-19.
Stadskontoret förordar att arbetsmarknads- och socialnämnden tilldelas ett utökat kommunbidrag med 2 000 tkr att fördelas lika mellan Fryshuset Skåne och Skåne stadsmission i syfte att
avhjälpa nöd och ge humanitärt stöd till utsatta personer.

Utökad finansiering till Minc

Stadskontoret har fört en dialog med Minc om deras möjligheter att stödja företag att ta sig igenom Corona-krisen. Minc kommer på initiativ av Region Skåne att tillsammans med IUC ta fram
en projektansökan till Europeiska regionalfonden (ERUF) som handlar om att hantera Coronapandemins konsekvenser på skånska startups och tillväxtföretag. I projektet kommer Minc samverka med ett antal aktörer i Skåne och fokus ligger både på uppsökande verksamhet och direkt
stöd. För Mincs del blir det naturligt med ett fokus på Malmö. Om ansökan kommer beviljas
kommer Region Skåne finansiera projektet med 5 000 tkr av totalt 10 000 tkr.
Utöver detta kan Minc med en utökad finansiering från Malmö stad med 2 000 tkr under 2020
kunna öka stödet till entreprenörer i tidiga skeden och aktivt arbeta för att öka inflödet av entreprenörer som av olika skäl fått en förändrad situation p.g.a. Covid-19. Minc kan också underlätta
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omställning genom att exempelvis sätta upp ett Makers Space/Lab med viss utrustning samt
tillhandahålla personer med relevant tech kompetens som praktiskt kan rådge bolag. Detta kan
kombineras med stöd för innovation och att utveckla nya affärsmodeller och söka nya marknader. Idag når Minc i mindre utsträckning befintliga företag, men med ett Lab skulle det attrahera etablerade företag och sannolikt skapa en mer dynamisk scen där Minc skulle kunna ge företagen praktisk och handfast hjälp.
Stadskontorets bedömning är att en utökad finansiering med 2 000 tkr till Minc under 2020 bör
fördelas så att ca 1 000 tkr reserveras för att stödja innovation och entreprenörskap inom besöksnäringen, en bransch som drabbats hårt av krisen och som har stor betydelse för Malmö.
Stadskontorets förslag

Kommunstyrelsen föreslås besluta att de sex nämndinitiativen ska anses vara besvarade med vad
som redovisas i ärendet.
Kommunstyrelsen föreslås besluta uppmana alla nämnder att ta fram och verkställa planer för
tidigareläggning av 2020 års investeringar och inköp, i den mån det är möjligt.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att ge stadskontoret i uppdrag att i samråd med arbetsmarknads- och socialförvaltningen återrapporterar till kommunstyrelsen om behov av utökat stöd till
kvinnojourerna när beslut om fördelning av det statliga stödet till Sveriges kvinnojourer har tagits. Rapporteringen bör även omfatta Trans- och tjejjouren, Noomi och Kvinnorättsförbundet.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att uppdra åt stadskontoret att, i dialog med berörda förvaltningar samt representanter för föreningslivet, göra en djupare analys kring vilket stöd som civilsamhället behöver på längre sikt. Analysen med förslag på åtgärder ska redovisas till kommunstyrelsen under hösten 2020.
Kommunstyrelsen föreslås bevilja Skånes Stadsmission ett särskilt verksamhetsstöd med 400 tkr
under 2020 med anledning av coronapandemin. Finansiering föreslås ske med medel från kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar.
Kommunstyrelsen föreslås tilldela arbetsmarknads- och socialnämnden ett utökat kommunbidrag med 2 000 tkr att fördelas lika mellan Fryshuset Skåne och Skåne stadsmission i syfte att
avhjälpa nöd och ge humanitärt stöd till utsatta personer. Finansiering föreslås ske med medel
från kommunstyrelsens anslag till förfogande.
Kommunstyrelsen föreslås besluta om ett utökat ekonomiskt stöd med 2 mkr till Minc under
2020 för att kunna öka stödet till entreprenörer, varav en 1 mkr reserveras för stöd till innovation och entreprenörskap inom besöksnäringen. Finansiering föreslås ske med medel från kommunstyrelsens anslag till förfogande.
Ansvariga

Micael Nord Näringslivsdirektör
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör
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Malmö stad

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-03 kl. 13:00-17:40

Plats

Sessionssalen, Rådhuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Magnus Olsson (SD)
Andréas Schönström (S)
Stefan Robert Plath (SD)
Simon Chrisander (L)
Anders Rubin (S)
Anton Sauer (C)
Carina Nilsson (S) (Ordförande)
David Blomgren (M)
Sedat Arif (S)
Helena Grahn (M)
Anders Andersson (V)
Sara Wettergren (L)
Rose-Marie Carlsson (S)
Stefana Hoti (MP)
Sadiye Altundal (V)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Sofia Hedén (S)
Håkan Fäldt (M)
Björn Gudmundsson (S) (Vice ordförande)
Emma-Lina Johansson (V)
John Roslund (M)
Roko Kursar (L)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Anders Skans (V)
Arwin Sohrabi (S)
Tony Rahm (M)
Anders Olin (SD)
John Eklöf (M)
Jan Olsson (S)
Eva Hallén (SD)
Susanne Jönsson (S)
Charlotte Bossen (C)
Anja Nordberg Sonesson (M) (Andre vice ordförande)
Janne Grönholm (MP) ersätter Mohamed Yassin (MP)

Övriga närvarande

Louise Lagerlund (Sekreterare)

Underskrifter

Sekreterare

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

Louise Lagerlund
Ordförande

Justerande

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

…………………………………

Carina Nilsson

Björn Gudmundsson
delvis § 181

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

…………………………………

John Roslund

Sadiye Altundal
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Pernilla Mesch (Administrativ sekreterare)
Siv Gyllix (Administrativ sekreterare)
Utses att justera

John Roslund
Sadiye Altundal

Justeringen

2020-09-17

Protokollet omfattar

§175

3

§

175

Åtgärder med anledning av Covid-19

STK-2020-716
Sammanfattning

Med anledning av fem nämndinitiativ beslutade kommunstyrelsen den 15 april 2020 att ge
stadskontoret i uppdrag att göra en samlad bedömning utifrån nationella beslut och inkomna
nämndinitiativ samt tillämpbara fall återkomma med förslag vad mer staden kan göra med
anledning av Covid-19. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 juni 2020 tillkom
ytterligare ett nämndinitiativ. Stadskontoret bedömer att de åtgärder som föreslås i de sex
olika nämndinitiativen är till stora delar redan vidtagna. Samtidigt föreslår stadskontoret att en
återrapportering görs gällande utökat stöd till kvinnojourerna samt att det görs en djupare
analys kring vilket stöd som civilsamhället behöver på längre sikt. Dessutom föreslås ett
särskilt ekonomiskt stöd till Skåne Stadsmission samt en utökad finansiering till Minc för att
aktivt arbeta för att öka inflödet av entreprenörer som av olika skäl fått en förändrad situation
på grund av Covid-19.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beslutar att bemyndiga tekniska nämnden att efterskänka
avgifterna för uteserveringar perioden mars-maj.
Beslutsgång
Katrin Stjernfeldt Jammeh, Håkan Fäldt, Stefana Hoti, Charlotte Bossen och Roko Kursar yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Emma-Lina Johansson tilläggsyrkar att kommunfullmäktige uppmanar MKB Fastighets AB att
frysa hyrorna på 2020-års nivå även för 2021.
Katrin Stjernfeldt Jammeh, Anders Olin, Håkan Fäldt, Charlotte Bossen, Stefana Hoti och Roko Kursar
yrkar avslag på Emma-Lina Johanssons tilläggsyrkande.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Anders Skans, Magnus Olsson och Sara
Wettergren.
Ordföranden ställer först proposition på bifall mot avslag avseende Emma-Lina Johanssons
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet.
Ordföranden finner därefter att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens
förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Anders Skans (V) inkommit med en
gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 6 till kommunfullmäktiges protokoll.
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Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Avdelningen för internt stöd och ledning
Omvärld- och näringslivsavdelningen
Beslutsunderlag






Beslut KS 200617 §243 med Reservation (SD) och (V)
Förslag till beslut KSAU 200615 §423
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200615 Åtgärder med anledning av Covid-19
Coronapkt_final7

Bilaga 6
5

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunfullmäktige 2020-09-03: Ärende 4. Åtgärder med anledning av Covid-19

Kommunstyrelsen har tagit ställning till många olika förslag från flera partier för att underlätta
effekterna av Covid-19. Vi i Vänsterpartiet är glada över att man till exempel ökat finansiering till
föreningsliv och civilsamhällesorganisationer som arbetar med människor i utsatta situationer och att
man efterskänker avgifter för vissa företag.
Vi ser däremot med oro på de långsiktiga konsekvenserna av en ökad arbetslöshet och människors
möjlighet att betala sin hyra.
Vi anser att ett kommunalt bostadsbolag bör kunna se till medborgarnas betalningsförmåga och
stoppa hyreshöjningarna, speciellt eftersom MKB går med mångmiljonvinster och har gjort så i flera
år. Vi ställer samma krav idag.
VI lämnade ett tilläggsyrkande om att kommunfullmäktige uppdrar åt MKB att frysa hyrorna 2021 på
2020 års nivå. Då det avslogs reserverar vi oss.

Malmö 2020-09-03
Anders Skans, gruppledare (V)

Malmö stad

1 (2)

Stadskontoret
Datum

2020-08-04

Tjänsteskrivelse

Vår referens

Daniel Svartek
Stadsjurist
daniel.svartek@malmo.se

Sammanträde på distans – förlängning av medgivande
STK-2020-512

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 19 mars 2020, § 67, att medge att ledamöter i nämnder och
utskott får delta på distans. Beslutet tidsbegränsades till att gälla till den 31 augusti 2020. I Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid19 m.m. (HSLF-FS 2020:12) anges att alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar
lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. En av flera åtgärder för att förhindra smittspridning som rekommenderas är att verksamheten håller digitala möten. I anledning av att Folkhälsomyndighetens rekommendation fortsatt gör sig gällande föreslås att Malmö
stad förlänger medgivandet till att gälla så länge Folkhälsomyndighetens rekommendation kvarstår.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beslutar att förlänga medgivandet för ledamöter att delta vid
sammanträden på distans till att gälla så länge Folkhälsomyndighetens rekommendation att hålla digitala möten som en åtgärd för att undvika smittspridning
av covid-19 kvarstår.
2. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Beslutsunderlag

•
•
•

G-Tjänsteskrivelse KS 200319 Sammanträden på distans
Beslut KF 200319 §67
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200810 Sammanträden på distans - förlängning av medgivande

Beslutsplanering

SIGNERAD

2020-07-30

Kommunstyrelsen 2020-03-19
Kommunfullmäktige 2020-03-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-10
Kommunstyrelsen 2020-08-19
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Kommunfullmäktige 2020-09-03
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och dess utskott
Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 19 mars 2020, § 67, att medge att ledamöter i nämnder och
utskott får delta på distans vid respektive nämnds eller utskotts sammanträden 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. Beslutet tidsbegränsades till att gälla till den 31
augusti 2020.
I Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av
covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12) anges att alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de
vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. En av flera åtgärder för att
förhindra smittspridning som rekommenderas är att verksamheten håller digitala möten. I anledning av att Folkhälsomyndighetens rekommendation fortsatt gäller föreslås att Malmö stad förlänger medgivandet till att gälla så länge Folkhälsomyndighetens rekommendation kvarstår.
Ansvariga

Jonas Rosenkvist Avdelningschef
Daniel Olsson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör
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Malmö stad

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-03 kl. 13:00-17:40

Plats

Sessionssalen, Rådhuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Magnus Olsson (SD)
Andréas Schönström (S)
Stefan Robert Plath (SD)
Simon Chrisander (L)
Anders Rubin (S)
Anton Sauer (C)
Carina Nilsson (S) (Ordförande)
David Blomgren (M)
Sedat Arif (S)
Helena Grahn (M)
Anders Andersson (V)
Sara Wettergren (L)
Rose-Marie Carlsson (S)
Stefana Hoti (MP)
Sadiye Altundal (V)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Sofia Hedén (S)
Håkan Fäldt (M)
Björn Gudmundsson (S) (Vice ordförande)
Emma-Lina Johansson (V)
John Roslund (M)
Roko Kursar (L)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Anders Skans (V)
Arwin Sohrabi (S)
Tony Rahm (M)
Anders Olin (SD)
John Eklöf (M)
Jan Olsson (S)
Eva Hallén (SD)
Susanne Jönsson (S)
Charlotte Bossen (C)
Anja Nordberg Sonesson (M) (Andre vice ordförande)
Janne Grönholm (MP)

Utses att justera

John Roslund
Sadiye Altundal

Underskrifter

Sekreterare

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

Louise Lagerlund
Ordförande

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

…………………………………

Carina Nilsson
Justerande

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

…………………………………

John Roslund

Sadiye Altundal
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Justeringen

2020-09-03

Protokollet omfattar

§176

3

§

176

Sammanträde på distans – förlängning av medgivande

STK-2020-512
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 19 mars 2020, § 67, att medge att ledamöter i nämnder
och utskott får delta på distans vid respektive nämnds eller utskotts sammanträden 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. Beslutet tidsbegränsades
till att gälla till den 31 augusti 2020.
I Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta
av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12) anges att alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att
de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. En av flera åtgärder
för att förhindra smittspridning som rekommenderas är att verksamheten håller digitala
möten. I anledning av att Folkhälsomyndighetens rekommendation fortsatt gäller föreslås att
Malmö stad förlänger medgivandet till att gälla så länge Folkhälsomyndighetens
rekommendation kvarstår.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beslutar att förlänga medgivandet för ledamöter att delta vid
sammanträden på distans till att gälla så länge Folkhälsomyndighetens
rekommendation att hålla digitala möten som en åtgärd för att undvika smittspridning
av covid-19 kvarstår.
2. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutsgång
Katrin Stjernfeldt Jammeh yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Protokollet för ärendet läses upp och förklaras omedelbart justerat.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och dess utskott
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KS 200819 §278
Förslag till beslut KSAU 200810 §466
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200810 Sammanträden på distans - förlängning av
medgivande
Beslut KF 200319 §67
G-Tjänsteskrivelse KS 200319 Sammanträden på distans
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Stadskontoret
Datum

2020-08-12

Tjänsteskrivelse

Vår referens

Therese Herrman
Projektkoordinator
therese.herrman@malmo.se

Återrapportering om projektorganisation WorldPride och EuroGames 2021
STK-2020-543

Sammanfattning

Projektorganisationen för evenemanget Copenhagen 2021 - WorldPride och EuroGames gör
med detta ärende den återrapportering som beslutades av kommunfullmäktige STK-2019-1554 i
samband med att förslaget till projektorganisation godkändes.
De tre ansvariga nämnderna, fritidsnämnden, kommunstyrelsen och tekniska nämnden har budgeterat för kostnaderna inom respektive ansvar enligt bifogad budget. Inom projektorganisationen arbetar de tre delprojekten för att leverera evenemanget i samarbete med föreningen
Malmö Pride och Happy Copenhagen.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsens besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av organisering av Copenhagen 2021 WorldPride och EuroGames avseende kommunstyrelsens ansvar inom projektet.
2. Kommunstyrelsen godkänner styrelsens budget inom evenemanget Copenhagen 2021 –

WorldPride och EuroGames.

3. Kommunstyrelsen ger projektorganisationen i uppdrag att fortsätta effektiviserings-

arbetet inom budget och kontinuerligt återrapportera till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen av organisering av Copenhagen
2021 - WorldPride och EuroGames.
2. Kommunfullmäktige godkänner budgeten för Copenhagen 2021 – WorldPride och
EuroGames och ger kommunstyrelsen i uppdrag att inarbeta den i förslaget till Malmö
stads budget för 2021.
Beslutsunderlag

SIGNERAD

2020-08-12

•

[Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in
automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.]
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Beslutsplanering

Kommunstyrelseberedningen 2020-08-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-17
Kommunstyrelsen 2020-08-19
Kommunfullmäktige 2020-09-03
Beslutet skickas till

Fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Stadskontoret, avdelningen för intern ledning och stöd
Stadskontoret, ekonomiavdelningen
Stadskontoret, avdelningen för omvärld och näringsliv
Ärendet

Den nya projektorganisationen för evenemanget Copenhagen 2021 - WorldPride och EuroGames gör med detta ärende den återrapportering som beslutades av kommunfullmäktige i
samband med att förslaget till projektorganisation godkändes STK 2019-1554.
Projektet har genom beslut fördelats på tre nämnder; fritidsnämnden, tekniska nämnden samt
kommunstyrelsen. Respektive nämnd har ansvar för tilldelade delprojekt, kommunstyrelsen ansvarar dessutom för övergripande ansvarsområden som kommunikation, värdskap och säkerhet.
Projektkostnader och intäkter
Respektive nämnd har budgeterat för kostnaderna som delprojekt och ansvarsområde innebär,
dessa tillsammans utgör projektets kostnadsbild. Omorganiseringen av projektet som genomfördes tidigare under 2020, medförde en översyn av helheten och projektorganisationen presenterar
nu det underlag som redogör för projektets kostnader inom samtliga ansvarsområden och delprojekt. I en tidigare version av budget som presenterats, redogjordes för översiktliga kostnader
att genomföra ett evenemang. I projektorganisationens reviderade kostnadsberäkning är även
evenemangets aktiviteter inom Folkets Park och Human Rights Forum upptagna. Projektorganisationen bedömer att effektiviseringar inom budget behöver ske fortsatt, bland annat på grund
av att det i nuläget inte går att bedöma intäktsunderlaget.
Projektorganisationen bedömer att det finns en intäktspotential i att evenemanget engagerar
aktörer att delta och bidra. WorldPride och Eurogames är etablerade evenemang och samtal
pågår för att engagera intressenter i både aktiviteter och resurser. Precis som för så många andra
evenemang påverkas förutsättningarna av restriktioner som införts för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19. Utifrån erfarenhet av tidigare evenemang gjordes bedömningen att den här
typen av evenemang kan inbringa 4-6 miljoner kronor i intäkter. Följderna av pågående covid19-pandemi innebär att intäktsprognoser är osäker och behöver följas upp löpande. Tillsammans
med evenemangsägaren Happy Copenhagen och medarrangören Malmö Pride fortsätter arbetet
att möta upp kostnader med extern finansiering.
Linjeverksamheterna som är engagerade i projektet ska så långt det är möjligt integrera arbetet i
den ordinarie verksamheten. Det innebär att projektet prioriteras inom ordinarie verksamhets
kapacitet för att leverera resultat.
Kostnaderna för genomförande av evenemanget uppgår till 30,3 miljoner kronor.
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Tekniska nämnden
Delprojektet Publikt vilket innebär att samarbeta med föreningen Malmö Pride om bland annat
vilka platser i staden som evenemanget ska äga rum och det innehåll som ska erbjudas på respektive plats. Tekniska nämndens budget uppgår till 19,7 miljoner kr.
Tekniska nämnden har inkommit med effektmål för de publika delarna av Copenhagen 2021:
• Malmö stads medverkan ska bidra till stadens höga ambitioner gällande öppenhet, tolerans och främjandet av lika rättigheter och levnadsmöjligheter för malmöborna och
Malmös besökare.
• Med WorldPride ska en positionsförflyttning ske när det gäller kunskap och bemötande
så att Malmö blir en av världens bästa städer att leva och bo i som HBTQIA+-person.
• Evenemanget Copenhagen 2021 ska skapa intresse för att fler arrangörer vill förlägga
sina evenemang till Malmö.
• Evenemanget Copenhagen 2021 ska stärka Malmö som besöksdestination.
Fler aktörer är engagerade i de publika delarna av evenemanget och Malmö Pride ansvarar för
samordning av aktörers och organisationers medverkan till programmet. Det innebär att kulturinstitutioner, föreningar och andra aktörer genomför program i Prides och EuroGames anda och
tema i olika samarbetskonstellationer. Malmö Pride ansvarar för Pride House, den centrala mötesplatsen för samtal, aktiviteter och folkbildning.
Fritidsnämnden
Fritidsnämnden är ansvarig för delprojektet EuroGames som innebär att fyra sporter kommer att
genomföras i Malmö. EuroGames är tillsammans med WorldPride det gemensamma evenemanget och WorldPride kommer att vara synligt på Stadionområdet där tävlingarna sker, precis
som att aktiviteter under WorldPride kommer att ske i EuroGames anda inför att tävlingarna
startar. Fritidsnämndens budget uppgår till 2,6 miljoner
Fritidsförvaltningen har inkommit med effektmål för EuroGames:
• Malmö stads medverkan ska bidra till stadens höga ambitioner gällande öppenhet, tolerans och främjandet av lika rättigheter och levnadsmöjligheter för malmöborna och
Malmös besökare.
• Evenemanget Copenhagen 2021 ska skapa intresse för att fler arrangörer vill förlägga
sina evenemang till Malmö.
• Evenemanget Copenhagen 2021 ska stärka Malmö som besöksdestination.
Kommunstyrelsen
Human Rights Forum är en del av WorldPride och dess avslutande del, Human Rights Forum
Summit, kommer att hållas i Malmö. Kommunstyrelsen ansvarar för delprojektet och arrangerar
tillsammans med Happy Copenhagen och Malmö Pride ett forum som samlar politiker, specialister och människorättsorganisationer från hela världen att arbeta med frågor inom temat ”Borders, refugees and immigration” ur ett hbtqi-perspektiv. Malmös del av forumet hålls den 20:e
augusti 2021. Kommunstyrelsens budget för Human Rights Forum uppgår till 525 000 kr
Kommunstyrelsen har följande effektmål för delprojektet:
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•
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•

Human Rights Forum ska vara en manifestation för hbtqi-rättigheter och mänskliga rättigheter i Malmö och resten av världen.
Human Rights Forum ska öka kunskapen om och synliggöra de inskränkningar i hbtqipersoners rätt till liv och hälsa som driver många människor på flykt undan förtryck och
förföljelse på grund av sexuell läggning eller könsuttryck.
Human Rights Forum ska leverera ett evenemang som samlar internationella deltagare
och talare från människorättsorganisationer, politiker och andra intressenter.

Det fjärde delprojektet, intern hbtqi-utbildning, är också kommunstyrelsens ansvar. Fokus på den
kunskapshöjande insatsen är att integrera hbtqi-perspektivet i pågående antidiskriminerings- och
likabehandlingsprogram genom att använda etablerade metoder och samarbetsytor. Ett antal
aktiviteter genomförs fram till evenemanget, både för medarbetare och Malmöbor. Kommunstyrelsens budget för utbildning uppgår till 300 000 kr, vilket kommer att ansökas via statsbidrag för
ökad kunskap om hbt-personers situation.
• WorldPride ska vara en manifestation för hbtqi-rättigheter och mänskliga rättigheter i
Malmö och resten av världen.
• En positionsförflyttning ska ske när det gäller kunskap, öppenhet och inkludering så att
Malmö blir en av världens bästa städer att bo och leva i som hbtqi-person
Ansvarsområdena säkerhet, kommunikation och värdskap har uppdrag inom evenemanget och
hanteras i linjeorganisationen men samordnas av projektledningen. Kommunstyrelsens ansvar att
stödja samtliga nämnder och styrelser i att integrera hbtqi-perspektiv i verksamheter och i budgetprocess ligger inom uppdraget att arbeta med antidiskriminering. Kommunstyrelsens budget
för ansvarsområdena säkerhet, kommunikation och värdskap upp går till 7,5 miljoner kr.
Projektorganisation
Kommunstyrelsen har ansvar att evenemanget upplevs som sammanhållet och har samordningsansvar inom staden för delprojekten. Uppdraget att omorganisera projektorganisationen tog
också fasta på att riskanalysen uppmärksammat behovet av att evenemanget ska så långt det är
möjligt inarbetas i linjeorganisationen. På så sätt har projektet nu förankrats i verksamheter som
har ansvar inom projektet. Kommunstyrelsen leder projektarbetet genom en operativ projektgrupp som består av delprojektledare samt ansvariga för kommunikation och säkerhet. Den operativa projektgruppen rapporterar till styrgruppen som består av fritidsdirektör (sammankallande), fastighets- och gatudirektör, kulturdirektör samt näringslivsdirektör.
Projektorganisationens pågående arbete är ett transparent samarbete mellan Malmö stad och
Malmö Pride med ömsesidigt förtroende. Förberedelserna förlöper enligt plan för att erbjuda
WorldPride och EuroGames i två länder i ett och samma evenemang. Vårens världsläge har gett
nya arbetsmetoder och aspekter på arbetet och projektet har stärkts i att hitta lösningar som fungerar på båda sidor sundet. Projektorganisationens fokus är att tillsammans skapa ett evenemang
där mänskliga rättigheter, glädje, sport, kultur och folkbildning står i fokus samtidigt som Malmö
stärks som besöksdestination liksom att Köpenhamn och Malmö gemensamt profilerar sig som
gemensam global destination och plats för megaevenemang.
Stadskontorets bedömning
Stadskontoret bedömer att den nya projektorganisationen som beslutades av kommunfullmäktige i februari 2020 har visat sig fungera väl för att såväl koordinera stadens samlade engagemang
som för att förbereda de olika delprojekten.

5 (5)
Malmö stads samarbete med Malmö Pride har utvecklats positivt och samarbetsformer, roller
och ansvar har förtydligats. Även samarbetet med Happy Copenhagen fungerar väl.
Stadskontoret bedömer att nämndernas budgetar är väl genomarbetade. Dock bör det finnas
möjligheter till ökad extern finansiering. Projektorganisationen tillsammans med Malmö Pride
bör därför fortsatt sträva efter att öka den externa finansieringen samt kontinuerligt arbeta med
effektiviseringar inom ramen för projektets budget.
Ansvariga

Micael Nord Näringslivsdirektör
Lotta Liedberg Sekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör
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…………………………………

John Roslund
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Pernilla Mesch (Administrativ sekreterare)
Siv Gyllix (Administrativ sekreterare)
Utses att justera

John Roslund
Sadiye Altundal

Justeringen
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Återrapportering om projektorganisation WorldPride och
EuroGames 2021

STK-2020-543
Sammanfattning

Projektorganisationen för evenemanget Copenhagen 2021 - WorldPride och EuroGames gör
med detta ärende den återrapportering som beslutades av kommunfullmäktige STK-20191554 i samband med att förslaget till projektorganisation godkändes.
De tre ansvariga nämnderna, fritidsnämnden, kommunstyrelsen och tekniska nämnden har
budgeterat för kostnaderna inom respektive ansvar enligt bifogad budget. Inom
projektorganisationen arbetar de tre delprojekten för att leverera evenemanget i samarbete
med föreningen Malmö Pride och Happy Copenhagen.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen av organisering av Copenhagen
2021 - WorldPride och EuroGames.
2. Kommunfullmäktige godkänner budgeten för Copenhagen 2021 – WorldPride och
EuroGames och ger kommunstyrelsen i uppdrag att inarbeta den i förslaget till
Malmö stads budget för 2021.
Beslutsgång
Katrin Stjernfeldt Jammeh, Roko Kursar, Stefana Hoti, Charlotte Bossen och Emma-Lina Johansson
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Magnus Olsson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Tony Rahm.
Ordföranden ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner
att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Håkan Fäldt (M) tillsammans med Charlotte
Bossen (C) inkommit med ett särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 7 till
kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Magnus Olsson (SD) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Avdelningen för intern ledning och stöd
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Ekonomiavdelningen
Omvärld- och näringslivsavdelningen
Beslutsunderlag

















Förslag till beslut KS 200819 §281 med Reservation (SD) och Särskilt yttrande
(M+C)
Förslag till beslut KSAU 200817 §488
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200810 Återrapportering om projektorganisation
WorldPride och EuroGames 2021 STK-2020-543
Bilaga 1 Kostnadsredovisning publika arrangemang CPH2021
CPH2021 delprojekt publika arrangemang
Fritidsnämnden beslut 200625 § 93 med Särskilt yttrande (SD)
Tjänsteskrivelse från fritidsnämnden
Tekniska nämnden beslut 200612 § 249 med Reservation (SD)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Budget Copenhagen 2021_WorldPride och EuroGames
Samarbetsavtal Malmö stad och Happy Copenhagen
Projketplan Copenhagen 2021_WorldPride och EuroGames
Organisationsskiss
Kommunstyrelsen Delprojekt Human Rights Forum
Kommunstyrelsen Delprojekt hbtqi utb

Bilaga 7
5

Malmö stad
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Stadskontoret
Datum

2020-08-10

Tjänsteskrivelse

Vår referens

Karin Ringman Ingvarsson
Kanslichef
karin.ringman-ingvarsson@malmo.se

Upphörande med kommunal förteckning över samt finansiering av begravningsförrättare/officiant vid borgerliga/konfessionslösa begravningar
STK-2020-542
Sammanfattning

Kommunfullmäktige fattade 1966 (Bih 160) beslut om att den dåvarande drätselkammaren
skulle bistå allmänheten med anvisande av borgerliga begravningsförrättare samt att anslå medel
för att täcka kostnaderna för ersättning till officianter utanför Svenska kyrkan.
Vid denna tidpunkt uppgick antalet begravningar utanför Svenska kyrkan i Malmö till ett tjugotal eller 1 %. Sedan 1996 blir ingen automatisk medlem i Svenska kyrkan. Från år 2000 är
Svenska kyrkan skild från staten. Endast medlemmar i Svenska kyrkan betalar kyrkoavgift, vilken inkluderar en kostnadsfri begravningsakt. Däremot debiteras alla en obligatorisk begravningsavgift via skattsedeln. Nationellt uppgick antalet begravningar utanför Svenska kyrkan under 2019 till cirka 32 % varav 14 % avser borglig begravning.
I Malmö är tillgången till officianter för konfessionslösa begravningar större än de elva officianter och tre begravningsbyråer som på begäran får ersättning från kommunen för genomförda
borgerliga begravningar. Med anledning av den utveckling som skett sedan 1966 när det gäller
officianternas tillgänglighet för begravningar utanför Svenska kyrkan samt att finansieringsmodellen för begravningar har förändrats, föreslås att kommunfullmäktige från och med 1januari
2021 upphäver beslutet från 1966 (Bih 160)
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige upphäver från och med 1 januari 2021 beslutet 1966 (Bih 160) om att
kommunen ska bistå allmänheten med anvisande av borgerliga begravningsförrättare samt
att kommunen ska betala ersättning till begravningsförrättare utanför Svenska kyrkan.
Beslutsunderlag

•
•

G-Tjänsteskrivelse KSAU 200810 Upphörande med kommunal förteckning över samt
finansiering av begravningsförrättare/officiant vid borgerliga/konfessionslösa begravningar
Bihang 160 KF 1966

SIGNERAD

2020-08-11

Beslutsplanering
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-17
Kommunstyrelsen 2020-08-19
Kommunfullmäktige 2020-09-03
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och styrelser
Stadskontorets ekonomiavdelning/redovisningsenheten
Stadskontorets avdelning för intern ledning och stöd/enheten för ekonomi och utveckling
Serviceförvaltningen/Kontaktcenter
Davidhalls, Limhamns och Slottstadens begravningsbyråer
Officianter som erhållet kommunal ersättning i samband med borglig begravning
Ärendet

Bakgrund
Kommunfullmäktige fattade 1966, Bih 160; motion om åtgärder för underlättande av möjligheterna till
borgerlig begravning i Malmö, beslut om att den dåvarande drätselkammaren skulle bistå allmänheten
med anvisande av borgerliga begravningsförrättare samt att anslå medel för att täcka kostnaderna
för ersättning till officianterna. Av ärendet framgår att anledningen till beslutet om att betala
ersättning till officianterna var att det inte skulle uppstå en kostnad för de anhöriga. Sverige hade
vid denna tidpunkt en statskyrka till vilken medborgarna obligatoriskt betalade kyrkoskatt. Av
kommunfullmäktigeärendet framgår även att beslutet om ersättning inte enbart omfattar ersättning för borgerlig begravning utan även begravningsförrättare inom frikyrkligt eller liknande
samfund. Dessutom skulle ersättning kunna utbetalas till officiant som inte fanns förtecknad av
kommunen. År 1965 uppgick antalet begravningar i Malmö utanför Svenska kyrkan till 24, vilket
motsvarade cirka 1% av alla begravningar i Malmö.
Under de senaste tio åren och sannolikt längre än så har Malmö stad inte betalat ut ersättning till
någon begravningsförrättare inom trossamfund.
Nuläge
Sedan 1996 blir inte barn till föräldrar som är medlemmar i Svenska kyrkan per automatik medlemmar i kyrkan. Sedan 1995 har antalet medlemmar i Svenska kyrkan minskat från 86 % av
befolkningen till 57,7 % (2018). Efter att Svenska kyrkan skildes från staten år 2000 finansieras
verksamheten genom kyrkoavgift från medlemmarna.
För 2020 är kyrkoavgiften i Malmö 0,93 %. Regeringen har beslutat om avgiftshjälp från Skatteverket för ytterligare 17 trossamfund som därmed också tar ut en avgift via skattsedeln. I de
flesta fall motsvarar avgiften 1 %.
Begravning inom Svenska kyrkan är avgiftsfri för medlemmarna, vilket innebär att präst, musiker
och lokal är avgiftsfri. Enligt uppgift från Sveriges Begravningsbyråers förbund (SBF) är det vanligt inom övriga trossamfund att anhöriga betalar en ersättning till den som officierar vid ceremonin.
Enligt 9 kap. 1 § begravningslagen ska alla personer som är folkbokförda i Sverige debiteras en
obligatorisk begravningsavgift över skattsedeln. Avgiften går till huvudmannen, i Malmös fall,
Svenska kyrkan.
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Begravningsavgiften täcker kostnaderna för:
• Gravplats under 25 år.
• Gravsättning och kremering.
• Transporter av kistan från bisättningslokal till begravningsceremoni alternativt direkt till krematorium/gravsättning.
• Lokal för förvaring och visning av stoft.
• Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.
I samband med att Svenska kyrkan skildes från staten inrättades funktionen Begravningsombud
som har dels att bevaka att intäkterna från begravningsavgiften används på rätt sätt, dels att bevaka rättigheterna för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Begravningsombudget utses av länsstyrelsen och har till uppgift att:
•
•
•
•
•
•
•

granska att begravningsavgiften går till begravningsverksamhet och inte används till övrig
verksamhet
granska hur begravningsverksamheten fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan
och fråga vad de har för önskemål
ge förslag på vad huvudmannen kan göra för att tillgodose önskemålen från dem som
inte tillhör Svenska kyrkan
informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt
med andra trossamfund
meddela Kammarkollegiet om de tillstyrker eller avstyrker huvudmannens kostnadsberäkningar för begravningsverksamheten
om ombuden avstyrker, skriva en motivering till detta och lämna en egen beräkning av
kostnaderna
samråda om huvudmannens årsredovisning och kravet på särredovisning tillsammans
med den godkända eller auktoriserade revisorn som huvudmannen utsett.

Borgerlig begravning
Av SBF:s information framgår att oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund är det möjligt att välja en borgerlig/konfessionslös begravningsakt. En officiant som är
villig att ställa upp och förrätta begravningsakten vid en borgerlig begravning/konfessionslös
kan vara en anhörig, arbetskamrat eller annan lämplig person. Här finns inga lagliga hinder. I en
del kommuner finns också särskilt utsedda begravningsförrättare och många begravningsbyråer
har officianter som genomför borgerliga/konfessionslösa begravningar. Enligt begravningslagen
är det huvudmannen (Svenska kyrkan) som är skyldig att upplåta lokal för alla begravningar oavsett trossamfund. Väljs en annan lokal än de som Svenska kyrkan anvisar ska de anhöriga stå för
hyreskostnaden.
Enligt uppgift från SBF var andelen begravningar inom Svenska kyrkan cirka 87 - 88 % under
1999, året innan Svenska kyrkan skildes från staten.
SBF, med cirka 430 begravningsbyråer som medlemmar, tar årligen fram statistik om vilken typ
av begravningar man anordnat. För 2019 är statistiken ännu preliminär.
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Begravningsordningar
Svenska kyrkan
Frikyrkliga
Borgerliga
Andra trossamfund
Ingen begravning alls

2016
75%
4%
11%
4%
6%

2019 (prel)
68%
4%
14%
5%
9%

Förbundet har för ingen statistik på kommunnivå men för den södra delen av deras verksamhetsområde (Blekinge län och Skåne län samt Halmstads och Laholms kommuner) beräknas
preliminärt för 2019 att andelen borgerliga begravningar, frikyrkliga och ingen begravning alls
motsvarar riksgenomsnittet medan att andelen begravningar i Svenska kyrkan var 66% och andra
trossamfund 7%.
Kommunalt förtecknade officianter för borgerliga/konfessionslösa begravningar.
Malmö stad för ingen förteckning på malmo.se över officianter för borgerliga begravningar. I
Malmö utförs konfessionslösa begravningar även av andra officianter än de som får ersättning av
Malmö stad.
Stockholms stad har ingen förteckning över officianter för borglig begravning och bekostar inte
heller ersättning till officiant för konfessionslösa begravning.
I Göteborg stad och Lunds och Uppsala kommuner har utsett politiskt förtroendevalda till officianter vid borgerliga begravningar. Officianterna finns listade på kommunernas hemsida. Officianterna i Lund och Uppsala bokas via begravningsbyrå. Ersättningen per begravning är kopplad till det högsta sammanträdesarvodet. Lund och Uppsala ersätter dessutom resekostnader.
Anlitandet av officianterna är kostnadsfri för de anhöriga.
Malmö stads kostnader för borgerliga/konfessionslösa begravningar.
Malmö stads ersättning till officiant vid borglig begravning uppgår sedan 2007 till 950 kr per
förrättning samt en reseersättning på 100 kr per förrättning.
Malmö stads kostnader för officianter för konfessionslösa begravningar belastar kommunstyrelsen. Administrationen av ersättning/arvoden hanteras av stadskontoret. Stadens totala kostnadsutveckling till officianter vid borgerliga begravningar framgår av tabellen nedan.
Kostnadsutveckling, Tkr
Borgerliga begravningar tot

2014
348

2015
343

2016
376

2017
253

2018
376

2019
331

Under 2019 betalade Malmö stad ut arvoden, sociala avgifter och ersättningar till elva olika officianter samt fakturerades av tre olika begravningsbyråer.
Kostnaderna till de olika officianterna framgår av nedanstående tabell.
2019
Arvoderade officianter
Begravningsbyråer
Totalt

Total kostnad, kr
239 000
92 000
331 000

antal
163
116
279

kr/ begravning
1 466
793
1 186
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Skillnaden i kostnad mellan arvoderade officianter och begravningsbyråerna beror på kommunens skyldighet att utöver fastställt arvode betala sociala avgifter för de arvoderade officianterna
samt att Malmö stad gör momsavdrag för de kostnader som debiteras av de momspliktiga begravningsbyråerna.
Enligt den preliminära befolkningsstatistiken per 31 december 2019 avled 2 630 malmöbor under 2019. Av dessa utförde de kommunalt ersatta officianterna 10,6 % av begravningsceremonierna.
Stadskontorets bedömning
Kommunfullmäktiges beslut från 1966 vilar på svårigheterna för den som önskat en konfessionslös begravning att hitta lämplig officiant, varför kommunen skulle tillhandahålla tjänsten att
förteckna officianter för borgerliga begravningar och delge denna till begravningsbyråerna.
Idag är det enkelt för anhöriga att hitta en officiant för borglig begravning, dels genom begravningsbyråerna, dels genom att det inte finns några formella hinder kring vem de anhöriga väljer
att hålla i begravningsceremonin. Stadskontoret menar att det därför inte längre finns något behov av en kommunal förteckning över borgerliga begravningsförrättare.
För att uppnå kostnadsneutralitet visavi en begravning inom Svenska kyrkan beslöt kommunfullmäktige att staden skulle arvodera officianterna, oavsett om de var förtecknade eller inte.
Även begravningsförrättare från annat trossamfund gavs genom beslutet möjlighet att erhålla
ersättning av kommunen. Avsikten var att kostnadsbefria de anhöriga.
Genom att det automatiska medlemskapet i Svenska kyrkan upphörde 1996 och att Svensk kyrkan skildes från staten 2000 faller argumentet om kostnadsneutralitet mellan begravning inom
Svenska kyrkan och borglig begravning eller begravning inom annat trossamfund.
Utifrån nuvarande förhållanden kan var och en avstå medlemskap i ett trossamfund och därmed
inte betala någon avgift. I gengäld uppstår det en kostnad för anhöriga för officiant i samband
med borgerlig begravning.
Stadskontoret anser att den kommunala ersättningen till ett urval av officianter för borgerliga
begravningar kan liknas vid ett indirekt ekonomiskt bidrag till de anhöriga för begravningsceremonin.
Med stöd av ovanstående förslår stadskontoret att kommunfullmäktiges beslut från 1966 (bih
160) upphävs från och med 1 januari 2021.
Ansvariga

Jonas Rosenkvist Avdelningschef
Daniel Olsson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör

1

Malmö stad

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-03 kl. 13:00-17:40

Plats

Sessionssalen, Rådhuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Magnus Olsson (SD)
Andréas Schönström (S)
Stefan Robert Plath (SD)
Simon Chrisander (L)
Anders Rubin (S)
Anton Sauer (C)
Carina Nilsson (S) (Ordförande)
David Blomgren (M)
Sedat Arif (S)
Helena Grahn (M)
Anders Andersson (V)
Sara Wettergren (L)
Rose-Marie Carlsson (S)
Stefana Hoti (MP)
Sadiye Altundal (V)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Sofia Hedén (S)
Håkan Fäldt (M)
Björn Gudmundsson (S) (Vice ordförande)
Emma-Lina Johansson (V)
John Roslund (M)
Roko Kursar (L)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Anders Skans (V)
Arwin Sohrabi (S)
Tony Rahm (M)
Anders Olin (SD)
John Eklöf (M)
Jan Olsson (S)
Eva Hallén (SD)
Susanne Jönsson (S)
Charlotte Bossen (C)
Anja Nordberg Sonesson (M) (Andre vice ordförande)
Janne Grönholm (MP) ersätter Mohamed Yassin (MP)

Övriga närvarande

Louise Lagerlund (Sekreterare)

Underskrifter

Sekreterare

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

Louise Lagerlund
Ordförande

Justerande

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

…………………………………

Carina Nilsson

Björn Gudmundsson
delvis § 181

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

…………………………………

John Roslund

Sadiye Altundal

2

Pernilla Mesch (Administrativ sekreterare)
Siv Gyllix (Administrativ sekreterare)
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Upphörande med kommunal förteckning över samt finansiering
av begravningsförrättare/officiant vid
borgerliga/konfessionslösa begravningar

STK-2020-542
Sammanfattning

Kommunfullmäktige fattade 1966 (Bih 160) beslut om att den dåvarande drätselkammaren
skulle bistå allmänheten med anvisande av borgerliga begravningsförrättare samt att anslå
medel för att täcka kostnaderna för ersättning till officianter utanför Svenska kyrkan.
Vid denna tidpunkt uppgick antalet begravningar utanför Svenska kyrkan i Malmö till ett
tjugotal eller 1 %. Sedan 1996 blir ingen automatisk medlem i Svenska kyrkan. Från år 2000
är Svenska kyrkan skild från staten. Endast medlemmar i Svenska kyrkan betalar kyrkoavgift,
vilken inkluderar en kostnadsfri begravningsakt. Däremot debiteras alla en obligatorisk
begravningsavgift via skattsedeln. Nationellt uppgick antalet begravningar utanför Svenska
kyrkan under 2019 till cirka 32 % varav 14 % avser borglig begravning.
I Malmö är tillgången till officianter för konfessionslösa begravningar större än de elva
officianter och tre begravningsbyråer som på begäran får ersättning från kommunen för
genomförda borgerliga begravningar. Med anledning av den utveckling som skett sedan 1966
när det gäller officianternas tillgänglighet för begravningar utanför Svenska kyrkan samt att
finansieringsmodellen för begravningar har förändrats, föreslås att kommunfullmäktige från
och med 1januari 2021 upphäver beslutet från 1966 (Bih 160).
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige upphäver från och med 1 januari 2021 beslutet 1966 (Bih 160)
om att kommunen ska bistå allmänheten med anvisande av borgerliga
begravningsförrättare samt att kommunen ska betala ersättning till
begravningsförrättare utanför Svenska kyrkan.
Beslutsgång
Katrin Stjernfeldt Jammeh yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och styrelser
Stadskontorets ekonomiavdelning/redovisningsenheten
Stadskontorets avdelning för intern ledning och stöd/enheten för ekonomi och utveckling
Serviceförvaltningen/Kontaktcenter
Davidhalls, Limhamns och Slottstadens begravningsbyråer
Officianter som erhållet kommunal ersättning i samband med borglig begravning
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KS 200819 §279
Förslag till beslut KSAU 2001817 §487
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G-Tjänsteskrivelse KSAU 200810 Upphörande med kommunal förteckning över
samt finansiering av begravningsförrättare/officiant vid borgerliga/konfessionslösa
begravningar
Bihang 160 KF 1966

1

Malmö stad

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-03 kl. 13:00-17:40

Plats

Sessionssalen, Rådhuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Magnus Olsson (SD)
Andréas Schönström (S)
Stefan Robert Plath (SD)
Simon Chrisander (L)
Anders Rubin (S)
Anton Sauer (C)
Carina Nilsson (S) (Ordförande)
David Blomgren (M)
Sedat Arif (S)
Helena Grahn (M)
Anders Andersson (V)
Sara Wettergren (L)
Rose-Marie Carlsson (S)
Stefana Hoti (MP)
Sadiye Altundal (V)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Sofia Hedén (S)
Håkan Fäldt (M)
Björn Gudmundsson (S) (Vice ordförande)
Emma-Lina Johansson (V)
John Roslund (M)
Roko Kursar (L)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Anders Skans (V)
Arwin Sohrabi (S)
Tony Rahm (M)
Anders Olin (SD)
John Eklöf (M)
Jan Olsson (S)
Eva Hallén (SD)
Susanne Jönsson (S)
Charlotte Bossen (C)
Anja Nordberg Sonesson (M) (Andre vice ordförande)
Janne Grönholm (MP) ersätter Mohamed Yassin (MP)

Övriga närvarande

Louise Lagerlund (Sekreterare)

Underskrifter

Sekreterare

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

Louise Lagerlund
Ordförande

Justerande

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

…………………………………

Carina Nilsson

Björn Gudmundsson
delvis § 181

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

…………………………………

John Roslund

Sadiye Altundal

2

Pernilla Mesch (Administrativ sekreterare)
Siv Gyllix (Administrativ sekreterare)
Utses att justera

John Roslund
Sadiye Altundal

Justeringen

2020-09-17

Protokollet omfattar

§180

3

§

180

Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Korsör 1

STK-2020-954
Sammanfattning

Malmö kommun äger fastigheten Malmö Korsör 1 (fastigheten). Den är upplåten med
tomträtt till Brf Korsör i Malmö (Köparen), som nu föreslås få friköpa fastigheten för en
köpeskilling om 43 430 000 kronor. Det förordas att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat köpeavtal (friköp) avseende
fastigheten Malmö Korsör 1.
Beslutsgång
Andreas Schönström, Håkan Fäldt och Simon Chrisander yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Andersson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner
att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Anders Skans (V) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KS 200819 §283 med Reservation (V)
Förslag till beslut KSAU 200810 §465
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200810 Korsör 1
Tekniska nämnden beslut 200526 § 204 med Reservation (V)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Korsör 1 köpeavtal
Korsör 1 nämndskarta

Malmö stad

1 (2)

Stadskontoret
Datum

2020-07-30

Tjänsteskrivelse

Vår referens

Claes-Inge Wennström
Stadsjurist
claesinge.wennstrom@malmo.se

Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Korsör 1
STK-2020-954

Sammanfattning

Malmö kommun äger fastigheten Malmö Korsör 1 (fastigheten). Den är upplåten med tomträtt
till Brf Korsör i Malmö (Köparen), som nu föreslås få friköpa fastigheten för en köpeskilling om
43 430 000 kronor. Det förordas att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat köpeavtal (friköp) avseende fastigheten Malmö Korsör 1.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•

Korsör 1 nämndskarta
Korsör 1 köpeavtal
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslut 200526 § 204 med Reservation (V)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200810 Korsör 1

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-10
Kommunstyrelsen 2020-08-19
Kommunfullmäktige 2020-09-03
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Ärendet

Malmö kommun äger fastigheten. Den är sedan 1945 upplåten med tomträtt till Köparen och
bebyggd med flerbostadshus för bostadsrätter.
Köparen har önskat förvärva (friköpa) fastigheten, som har en areal om 6 244 kvm.

SIGNERAD

2020-08-03

Köpeskillingen har efter en av fastighets- och gatukontoret utförd värdering bestämts till

2 (2)
43 430 000 kronor och den baseras på en byggrätt om 7 076 kvm BTA (bruttoarea). Eftersom
köpeskillingen överstiger 30 000 000 kronor erfordras kommunfullmäktiges godkännande.
Ytterligare detaljer framgår av tekniska nämndens avtal och handlingar. Det kan härvid noteras
att köparen i egenskap av tomträttshavare under mycket lång tid har god kännedom om markens
skick. Fastigheten överlåtes därför i befintligt skick och köparen friskriver kommunen från allt
ansvar härför.
Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
Ansvariga

Jonas Rosenkvist Avdelningschef
Daniel Olsson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör

Malmö stad

1 (2)

Kulturförvaltningen
Datum

2020-06-17

Tjänsteskrivelse

Vår referens

Göran Larsson
Strateg
goran.larsson@malmo.se

Medborgarförslag: Upprätta veteranminnesplats
KN-2019-3204

Sammanfattning

Förslagsställaren föreslår att det skapas en minnesplats för att hedra de som deltagit i nationella
eller internationella militära eller civila insatser. Som plats för detta föreslås Raoul Wallenbergs
plats. Kulturförvaltningen har i dialog med fastighets- och gatukontoret (FGK) kommit fram till
att ansvaret för frågan om veteranminnesplats ligger där, då FGK redan har uppdraget att utreda
möjligheterna för en sådan.
Kulturförvaltningen har varit i kontakt med och informerat förslagsställaren.
Förslag till beslut

Kulturnämnden anser förslaget besvarat då ärendet hanteras av tekniska nämnden.
Beslutsunderlag

•

G-Tjänsteskrivelse - Upprättande av veteranminnesplats

Beslutsplanering

Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2019-12-19
Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2020-02-24
Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2020-04-27
Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2020-05-18
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2020-05-26
Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2020-06-22
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2020-08-11
Kulturnämndens arbetsutskott 2020-08-20
Kulturnämnden 2020-09-02
Beslutet skickas till

Förslagsställaren
Ärendet

SIGNERAD

2020-05-29

Förslaget går ut på att inrätta en minnesplats eller monument för att hedra och uppmärksamma

2 (2)
de malmöbor som deltagit i nationella eller internationella militära eller civila insatser. Som plats
föreslår förslagsställaren Raul Wallenbergs plats. Minnesmärken av denna typ finns idag i flera
svenska kommuner, bland annat i Helsingborg. Utifrån ett tidigare medborgarförslag har fastighets- och gatukontoret (FGK) ett uppdrag att utreda möjligheterna för ett veteranminnesmärke i
Malmö. I detta arbete samverkar FGK med Sveriges Veteranförbund. Arbete med att ta fram
förslag på platser och förslag på konstnärlig gestaltning pågår. Kulturförvaltningen gör efter dialog med fastighets- och gatukontoret bedömningen att fastighets- och gatukontoret har ansvaret
för frågan om veteranminnesplats. Därmed kommer medborgarförslaget att vidare hanteras av
tekniska nämnden.
Kulturförvaltningen har varit i kontakt med och informerat förslagsställaren.
Ansvariga

Anna-Carin Mårtensson Avdelningschef
Pernilla Conde Hellman Kulturdirektör

1

Malmö stad

Kulturnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-02 kl. 13:00-15:30

Plats

Stadskontoret (Triangel 1-2)

Beslutande ledamöter

Frida Trollmyr (S) (Ordförande)
Amanda Onsberg Brumark (L) (Vice ordförande)
Nicola Rabi (M) (Andre vice ordförande)
Abdulkhadir Said Sheikh Mohamed (S)
Christina Melin Dahlvid (S)
Mirjam Katzin (V)
Cornelia Björklund Röjner (M)
Michael Hård af Segerstad (SD)
Torbjörn Kastell (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Kenneth Hansson (S)
Eva Jönsson (S)
Gustav Svanborg Edén (MP)
Oskar Månsson (M)
Albin Westermark (C)

Övriga närvarande

Pernilla Conde Hellman (Kulturdirektör)
Mats Stjernstedt (Konshallschef)
Torbjörn Nilsson (Stadsbibliotekarie)
Genc Beqiri (Personalrepresenant (Vision))
Anna Gawrys (Sekreterare)

Utses att justera

Nicola Rabi (M)

Justeringen

2020-09-09

Protokollet omfattar

§67

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna Gawrys
Ordförande

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

…………………………………

Frida Trollmyr (S)
Justerande

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

Nicola Rabi (M)

…………………………………
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§

67

Medborgarförslag: Upprätta veteranminnesplats

KN-2019-3204
Sammanfattning

Förslagsställaren föreslår att det skapas en minnesplats för att hedra de som deltagit i
nationella eller internationella militära eller civila insatser. Som plats för detta föreslås Raoul
Wallenbergs plats. Kulturförvaltningen har i dialog med fastighets- och gatukontoret (FGK)
kommit fram till att ansvaret för frågan om veteranminnesplats ligger där, då FGK redan har
uppdraget att utreda möjligheterna för en sådan.
Kulturförvaltningen har varit i kontakt med och informerat förslagsställaren.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden anser förslaget besvarat då ärendet hanteras av tekniska nämnden.
Yrkanden
Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Michael Hård af Segerstad (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsunderlag







§92 Medborgarförslag: Upprätta veteranminnesplats
G-Tjänsteskrivelse - Upprättande av veteranminnesplats
Förslag till yttrande
Medborgarförslag: Upprätta veteranminnesplats
Medborgarförslag: Upprätta veteranminnesplats

1

Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-08-19 kl. 13:00-15:05

Plats

Triangeln 1-2 (stadshusets konferensanläggning)

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Anton Sauer (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)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Micael Nord (Näringslivsdirektör)
Carina Tempel (HR-direktör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Håkan Fäldt

…………………………………
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Heléne Norberg (Avdelningschef)
Ann Andersson (Budgethchef)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Daniel Olsson (Sektionschef)
Lotta Liedberg (Nämndsekreterare)
Utses att justera

Håkan Fäldt

Justeringen

2020-08-26

Protokollet omfattar

§264

3

§

264

Ansökan från fritidsnämnden, tekniska nämnden och
servicenämnden om medel för granulatutfasning

STK-2020-821
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2016 att verka för en utfasning av mikroplast
genom om möjligt ersätta med alternativa miljövänligare lösningar och produkter. I budget
2020 har kommunfullmäktige avsatt 2 020 tkr för detta ändamål. I ärendet föreslås hur dessa
medel ska fördelas utifrån ansökningar från fritidsnämnden, tekniska nämnden och
servicenämnden.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen utökar fritidsnämndens kommunbidrag under 2020 för
granulatutfasning med 1 090 tkr med finansiering ur anslag till kommunstyrelsens
förfogande.
2. Kommunstyrelsen utökar tekniska nämndens kommunbidrag under 2020 för
granulatutfasning med 390 tkr med finansiering ur anslag till kommunstyrelsens
förfogande.
3. Kommunstyrelsen utökar servicenämndens kommunbidrag under 2020 för
granulatutfasning med 540 tkr med finansiering ur anslag till kommunstyrelsens
förfogande.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar att fritidsnämnden, tekniska nämnden och servicenämnden ska
beviljas de belopp som nämnderna ansökt om.
Charlotte Bossen (C) yrkar bifall till Håkan Fäldts (M) yrkande med instämmande av Magnus
Olsson (SD).
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Håkan Fäldts (M) yrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M), John Roslund (M) och Charlotte Bossen (C) reserverar
sig mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 8.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 9.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 10.
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Beslutet skickas till

Fritidsnämnden
Servicenämnden
Tekniska nämnden
Miljönämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KSAU 200810 §453 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200810 Ansökan från fritidsnämnden, tekniska nämnden
och servicenämnden om medel för granulatutfasning
Tekniska nämnden beslut 200526 § 193 med Särskilt yttrande (V) och (MP)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Servicenämnden beslut 200526 § 63
Tjänsteskrivelse från servicenämnden
Tjänsteskrivelse från fritidsnämnden
Fritidsnämnden beslut 200507 § 68
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Reservation

Bilaga 8

Kommunstyrelsen 2020-08-19
Ärende 8. Ansökan från fritidsnämnden, tekniska nämnden och servicenämnden
om medel för granulatutfasning
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att nämnderna ska beviljas tilldelning av medel i enlighet med
ansökan.
Kommunledningen har vid kommunstyrelsens sammanträde inte kunnat redogöra för varför
nämnderna inte ska beviljas hela sitt ansökta belopp för att genomföra detta viktiga miljöarbete. Således
förfaller hanteringen vara godtycklig och därmed snarare präglas av signalpolitik. Detta är ett oseriöst
sätt att styra en kommun.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Roslund (M)

Tony Rahm (M)

Anton Sauer (C)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

John Eklöf (M)
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Bilaga 9

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-821

Ansökan från fritidsnämnden, tekniska nämnden och servicenämnden om medel för
granulatutfasning

Sverigedemokraterna yrkade bifall till Moderaternas yrkande om att fritidsnämnden, tekniska
nämnden och servicenämnden ska beviljas de belopp som nämnderna ansökt om.
Det handlar inte om några större summor pengar, men det gör stor skillnad för en bättre miljö.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

2020-08-19

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Bilaga 10
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2020-08-19
Ansökan från fritidsnämnden, tekniska nämnden och servicenämnden om
medel för granulatutfasning
Diarienr: STK-2020-821
Miljöpartiet anser att nämnderna har tagit sig an uppgiften, att utfasa
mikroplast från konstgräsplaner, på ett föredömligt sätt. Vi uppmuntrar de
innovationer och olika arbetssätt som testas för att komma åt problemet.
Men faktum är att 90% av problematiken med mikroplaster som förstör våra
hav kvarstår. Vi vet att den största källan till mikroplast kommer från trafiken.
Därmed behöver staden ta fram en tydlig strategi för hur
mikroplastproblematiken ska begränsas vid källan, först då kan vi säga att vi på
riktigt har gjort något åt problematiken och försökt rädda den biologiska
mångfalden i våra hav.

För Miljöpartiet de gröna

Stefana Hoti, ledamot kommunstyrelsen
Med instämmande av

Måns Berger, ersättare kommunstyrelsen

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-08-19 kl. 13:00-15:05

Plats

Triangeln 1-2 (stadshusets konferensanläggning)

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Anton Sauer (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)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Micael Nord (Näringslivsdirektör)
Carina Tempel (HR-direktör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Håkan Fäldt

…………………………………
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Heléne Norberg (Avdelningschef)
Ann Andersson (Budgethchef)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Daniel Olsson (Sektionschef)
Lotta Liedberg (Nämndsekreterare)
Utses att justera

Håkan Fäldt

Justeringen

2020-08-26

Protokollet omfattar

§268

3

§

268

Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för
projekt 9161 Bellevuestråket

STK-2020-943
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för etablering av
cykelbana längs Bellevuestråket till en beräknad bruttoutgift om 37,4 mnkr.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för etablering av
cykelbana längs Bellevuestråket till en beräknad bruttoutgift om 37,4 mnkr.
2. Kommunstyrelsen godkänner årliga driftkonsekvenser om 3,4 mnkr under
förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för
driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med
instämmande av Charlotte Bossen (C).
Håkan Fäldt (M) yrkar avslag till förmån för Moderaternas reservation i tekniska nämnden
den 26 maj 2020 § 196.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag till förmån för Sverigedemokraternas reservation i tekniska
nämnden den 26 maj 2020 § 196.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Håkan Fäldts (M)
avslagsyrkande och Magnus Olssons avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar
bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och John Roslund (M) reserverar sig mot beslutet och
lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 15.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 16.
Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 17.
Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 18.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
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Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 200810 §456 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200810 Ansökan från tekniska nämnden om
objektsgodkännande för etablering av cykelbana längs Bellevuestråket
Tekniska nämnden beslut 200526 § 196 med Reservation (SD) och (M) och
Särskilt yttrande (MP) och (V)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Underlag objektsgodkännande för projekt 9161 Bellevuestråket
Förstudie av cykelbanor Bellevuevägen - Major Nilssonsgatan
Parkeringsutredning Bellevuestråket

5

Reservation
Kommunstyrelsens 2020-08-19
Ärende 12. Ansökan från tekniska nämnden om
objektsgodkännande för projekt 9161 Bellevuestråket
Moderaterna yrkade avslag på objektsgodkännandet i enlighet med Moderaternas reservation i
tekniska nämnden.
I föreliggande förslag föreslås att vi ska investera nästan 38 mnkr i ett nytt cykelstråk, det så
kallade Bellevuestråket.
Parallellt med Bellevuevägen finns det idag ett antal redan etablerade cykelbanor med ett flertal
anslutningspunkter utefter denna sträcka.
Mellan Geijersgatan och Stadiongatan finns en etablerad G/C-bana parallellt med Bellevuevägen
mindre än 100 m i sidled. Som alternativ för den som har målpunkt utmed Bellevuevägen anser
vi att på denna sträcka är Bellevuevägen tillräckligt bred för att cyklister även i fortsättningen ska
kunna cykla på gatan.
Mellan Stadiongatan och Köpenhamnsvägen fortsätter den parallella G/C-banan tillsammans
med flera andra cykelbanor i ett tätt nätverk.
Mellan Köpenhamnsvägen och Regementsgatan finns en mycket tilltalande parkmiljö och en
mycket grön sträcka genom Rönneholmsparken, precis bakom ”nya Bladin”.
Kilian Zollsgatan och andra parallella gator är dessutom utmärkta för gång och cykeltrafik och
fortsatt cykelvägnät mot Ribersborg och/eller emot Malmöhus och centrum alternativt mot
Fridhem och senare Limhamn.
Vi behöver vara rädda om våra skattepengar och lägga investeringarna där de kan förväntas göra
den största samhällsnyttan och det är enligt vår bedömning inte genom ett nytt cykelstråk där det
redan finns goda möjligheter att tryggt och säkert färdas på cykel.
Om man inte bara, som principfråga, driver att anlägga cykelbanor på alla trafikerade gator i
staden, kan man finna många goda lösningar för ökad säkerhet och trygghet samt en mycket
bättre framkomlighet för alla trafikslag i Malmö.
Vi kan inte finna att den mest angelägna investeringen i Malmö just nu är denna cykelled, varför
vi yrkar avslag.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Roslund (M)

Bilaga 15
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Med instämmande av

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)
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Bilaga 16

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-943

Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för projekt 9161 Bellevuestråket
Sverigedemokraterna yrkade avslag på ärendet. Sverigedemokraterna ser en uppenbar risk för en
ökad köbildning. De uppskattningar som gjorts kopplat till antalet parkeringsplatser, som blir färre,
kan innebära en problematisk situation för de boende i området som av olika anledningar både
behöver använda och parkera sin bil. Vi stödjer inte styrets uppfattning om att cykeln ska vara i
fokus, utan menar att samtliga trafikslag måste ges rimligt utrymme.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

2020-08-19

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Bilaga 17
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2020-08-19
Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för projekt 9161
Bellevuestråket
Diarienr: STK-2020-943
Det är glädjande att arbetet med den saknade cykellänken via Bellevuestråket
fortskrider. Helst hade vi sett cykelbana på bägge sidorna både här och på
Tessinsväg, vilket hade varit mer i linje med stadens ambitioner för
trafiksäkerhet, hållbarhet och hälsa.
Att cykelbanan blir enkelsidig på västra sidan innebär att särskild hänsyn
behöver tas för att skapa säkra passager för de cyklister som har sin målpunkt
på östra sidan om stråket.
Vi vill särskilt belysa korsningen mellan Major Nilssonsgatan och Nordlinsväg
där staden nyligen byggt en ny förskola för 240 barn. Här är det lämpligt med
en cykelöverfart och särskild hänsyn till förskolans behov av smidig och säker
anslutning för gående och cyklister. Här går dessutom ett öst-västligt cykelstråk
genom Rönneholmsparken och vidare mot Fågelbackskolan, Borgarskolan och
Sankt Petriskolan som nu kopplas ihop med Bellevuestråket.

För Miljöpartiet de gröna

Stefana Hoti, ledamot kommunstyrelsen
Med instämmande av

Måns Berger, ersättare kommunstyrelsen

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Bilaga 18

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-08-19: Ärende 12. Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för projekt
9161 Bellevuestråket

Vi gläds av att cykelbanorna byggs ut, men cykelbanor som är dubbelriktade är förlegat. Det
är glädjande allt fler som cyklar, och det är cyklar i olika hastigheter och storlekar. Tanken att
ha en smal dubbelriktad gata för bilar som knappt kan mötas finns inte, men när det gäller
cykelbanor så planeras det som i detta ärende fortfarande för en dubbelriktade cykelbanor
på ena sidan av gatan. Det är trafikfarligt och omodernt. Vi vill se att alla cykelbanor
framöver är enkelriktade och breda. Bilarna behöver flytta sig för en säker miljövänlig trafik
med cyklar.
Malmö 2020-08-19
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)

1

Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-08-19 kl. 13:00-15:05

Plats

Triangeln 1-2 (stadshusets konferensanläggning)

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Anton Sauer (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)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Micael Nord (Näringslivsdirektör)
Carina Tempel (HR-direktör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Håkan Fäldt

…………………………………
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Heléne Norberg (Avdelningschef)
Ann Andersson (Budgethchef)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Daniel Olsson (Sektionschef)
Lotta Liedberg (Nämndsekreterare)
Utses att justera

Håkan Fäldt

Justeringen

2020-08-26

Protokollet omfattar

§269

3

§

269

Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för
projekt 7403 Carlsgatan

STK-2020-947
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för utbyggnad av
Carlsgatan till en beräknad bruttoutgift om 47,5 mnkr.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för utbyggnad av
Carlsgatan till en beräknad bruttoutgift om 47,5 mnkr.
2. Kommunstyrelsen godkänner årliga driftkonsekvenser om 4 mnkr under
förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för
driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KSAU 200810 §457
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200810 Ansökan från tekniska nämnden om
objektsgodkännande för utbyggnad av Carlsgatan
Tekniska nämnden beslut 200526 § 198
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Underlag objektsgodkännande för projekt 7403 Carlsgatan
Carlsgatan, plan- och sektionskarta
Nämndskarta, projekt 7403 Carlsgatan
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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-08-19 kl. 13:00-15:05

Plats

Triangeln 1-2 (stadshusets konferensanläggning)

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Anton Sauer (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)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Micael Nord (Näringslivsdirektör)
Carina Tempel (HR-direktör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Håkan Fäldt

…………………………………
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Heléne Norberg (Avdelningschef)
Ann Andersson (Budgethchef)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Daniel Olsson (Sektionschef)
Lotta Liedberg (Nämndsekreterare)
Utses att justera

Håkan Fäldt

Justeringen
Protokollet omfattar

§281

3

§

281

Återrapportering om projektorganisation WorldPride och
EuroGames 2021

STK-2020-543
Sammanfattning

Projektorganisationen för evenemanget Copenhagen 2021 - WorldPride och EuroGames gör
med detta ärende den återrapportering som beslutades av kommunfullmäktige STK-20191554 i samband med att förslaget till projektorganisation godkändes.
De tre ansvariga nämnderna, fritidsnämnden, kommunstyrelsen och tekniska nämnden har
budgeterat för kostnaderna inom respektive ansvar enligt bifogad budget. Inom
projektorganisationen arbetar de tre delprojekten för att leverera evenemanget i samarbete
med föreningen Malmö Pride och Happy Copenhagen.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen av organisering av Copenhagen
2021 - WorldPride och EuroGames.
2. Kommunfullmäktige godkänner budgeten för Copenhagen 2021 – WorldPride och
EuroGames och ger kommunstyrelsen i uppdrag att inarbeta den i förslaget till
Malmö stads budget för 2021.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av organisering av Copenhagen
2021 - WorldPride och EuroGames avseende kommunstyrelsens ansvar inom
projektet.
2. Kommunstyrelsen godkänner styrelsens budget inom evenemanget Copenhagen 2021
– WorldPride och EuroGames.
3. Kommunstyrelsen ger projektorganisationen i uppdrag att fortsätta effektiviseringsarbetet inom budget och kontinuerligt återrapportera till kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på beslutspunkt 2 och 3 i förslag till beslut där
kommunstyrelsen för egen del föreslås besluta och avslag på beslutspunkt 2 där
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta.

4

Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Magnus Olssons (SD)
avslagsyrkande på beslutspunkt 2 och 3 till kommunstyrelsen och beslutspunkt 2 till
kommunfullmäktige och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 31.
Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M), John Roslund (M) och Charlotte Bossen (C) lämnar in
ett särskilt yttrande, bilaga 32.
Beslutsunderlag
















Förslag till beslut KSAU 200817 §488
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200810 Återrapportering om projektorganisation
WorldPride och EuroGames 2021 STK-2020-543
Bilaga 1 Kostnadsredovisning publika arrangemang CPH2021
CPH2021 delprojekt publika arrangemang
Fritidsnämnden beslut 200625 § 93 med Särskilt yttrande (SD)
Tjänsteskrivelse från fritidsnämnden
Tekniska nämnden beslut 200612 § 249 med Reservation (SD)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Budget Copenhagen 2021_WorldPride och EuroGames
Samarbetsavtal Malmö stad och Happy Copenhagen
Projketplan Copenhagen 2021_WorldPride och EuroGames
Organisationsskiss
Kommunstyrelsen Delprojekt Human Rights Forum
Kommunstyrelsen Delprojekt hbtqi utb
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Bilaga 31

Reservation
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-543

Återrapportering om projektorganisation World Pride och EuroGames 2021
Sverigedemokraterna anser att en fest som kostar 30 miljoner kr inte ska finansieras av kommunala
skattemedel. Det går inte att å ena sidan föreslå besparingar i skolan och vård och omsorg, samtidigt
som styret anser att kommunen har råd med en fest som kostar 30 miljoner kr.

Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget att kommunstyrelsen skulle godkänna styrelsens
budget inom evenemanget Copenhagen 2021 – World Pride och Eurogames.

Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget att kommunstyrelsen skulle ge
projektorganisationen i uppdrag att fortsätta effektiviseringsarbetet inom budget och kontinuerligt
återrapportera till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget att kommunstyrelsen skulle föreslå
kommunfullmäktige godkänna budgeten för Copenhagen 2021 – World Pride och Eurogames och ge
kommunstyrelsen i uppdrag att inarbeta den i förslaget till Malmö stads budget för 2021.

Då våra yrkanden inte fick gehör reserverar vi oss mot dessa beslut.

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

2020-08-19

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Bilaga 32

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-08-19
Ärende 25. Återrapportering om projektorganisation WorldPride och EuroGames
2021
WorldPride och EuroGames, är ett stort åtagande för Malmö Stad, vars invigning går av stapeln om
nästan exakt ett år. Det är glädjande och en ära att Malmö Stad tillsammans med Köpenhamn ska vara
värdar för evenemang med denna skala. Tidigare år har World Pride lockat stor publik i sina värdstäder,
vilket förhoppningen är att det även ska göra under 2021.
Det är dock oroande att det finns så pass få beslut på utformningen av evenemangen, med tanke på
skalan och tidsbegränsningar. Även att slutgiltiga beslut om budget och ansvarsfördelning skjutits på
under 2020. Covid-19-pandemin har skapat osäkerhet kring utformandet av evenemangen i och med
restriktioner som finns. Dock så är det viktigt att det finns konkreta planer utifrån förutsättningarna.
Evenemang av denna skala som är ämnade att lyfta Malmö förtjänar bättre framförhållning för att
skapa bästa möjliga evenemang.
Som beskrivet i tjänsteskrivelsen ”[…] bör det finnas möjligheter till ökad extern finansiering.
Projektorganisationen tillsammans med Malmö Pride bör därför fortsatt sträva efter att öka den externa finansieringen”.
Utifrån evenemangens internationella profil bör dessa också vara av stort intresse för sponsorer. Covid19 pandemin har gjort det mer utmanande att få sponsorintäkter, dock så bör det fortfarande
eftersträvas.

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Roslund (M)

Tony Rahm (M)

Anton Sauer (C)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

John Eklöf (M)

Malmö stad

1 (4)

Stadskontoret
Datum

2020-08-25

Tjänsteskrivelse

Vår referens

Malin Martelius
Sekreterare
malin.martelius@malmo.se

Återrapportering - handlingsplaner ekonomisk brottslighet mot välfärden
STK-2019-1285

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 11 september 2019 (STK 2019-1021) att ge
stadskontoret i uppdrag att i samarbete med arbetsmarknads- och socialförvaltningen och
fritidsförvaltningen att i början av 2020 återrapportera konkretiserade handlingsplaner avseende
ekonomisk brottslighet i välfärden.
I föreliggande ärende och handlingsplan föreslås hur arbetet mot brottslighet och oegentligheter
i välfärden ska utvecklas i förvaltningarna och bolagen inom områdena otillåten påverkan och
interna oegentligheter, inköp och upphandling, enskilda samt företag och föreningar.
Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner handlingsplanen, uppmanar nämnder
och helägda bolag bedriva fortsatt utvecklingsarbete inom de delar av handlingsplanen som
berör dem, samt ger stadskontoret i uppdrag att stödja och följa upp stadens arbete med att
förebygga och hantera ekonomisk brottslighet och oegentligheter i välfärden.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner handlingsplanen “Att förebygga och hantera ekonomisk
brottslighet och oegentligheter i välfärden”.
2. Kommunstyrelsen uppmanar nämnder och helägda bolag att i relevanta delar och erforderlig
omfattning bedriva fortsatt utvecklingsarbete inom de områden som omfattas av och redogörs för i handlingsplanen.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att bedriva fortsatt utvecklingsarbete och
uppföljning samt stödja nämnder och helägda bolag i arbetet med att förebygga och hantera
ekonomisk brottslighet och oegentligheter i välfärden.
Beslutsunderlag

•

[Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in
automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.]

SIGNERAD

Beslutsplanering

2 (4)
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-17
Kommunstyrelsen 2020-08-19
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och bolag
Avdelningen för analys och hållbarhet (STK)
Ekonomiavdelningen (STK)
Intern ledning och stöd (STK)

Ärendet

Bakgrund
Utredningsdirektivet och förslaget på fortsatt arbete med handlingsplaner
Kommunstyrelsens utredningsdirektiv Åtgärder för att motverka ekonomisk brottslighet i välfärden pekade på två övergripande uppgifter; att det efter avslutat uppdrag ska finnas ett förslag på en
handlingsplan för hur Malmö stad i samverkan med andra, ska arbeta för att motverka ekonomisk brottslighet inom välfärden och hur föreslagna åtgärder ska implementeras i relevanta delar
av Malmö stads organisation och styrprocesser, samt hur en etablerad samverkansstruktur med
andra myndigheter ska utformas.
I ärendet Ekonomisk brottslighet mot välfärden – förslag på fortsatt arbete med handlingsplaner (STK 20191021) som delrapporterades till kommunstyrelsen den 11 september 2019, beskrevs att det utöver ovanstående finns behov av att från kommunal nivå formulera hinder i arbetet mot välfärdsbrottslighet, som är svåra eller inte går att lösa på lokal nivå med den komplexitetsnivå utmaningarna innebär på en geografisk yta, för att senare i arbetet kunna kommunicera dessa hinder
med nationella aktörer. Dessa beskrivs i föreliggande handlingsplan.
Arbetsgång
Stadskontoret föreslogs ansvara för övergripande projektledning under hösten 2019 för att i början av 2020 kunna presentera konkretiserade handlingsplaner som kan omsättas i praktiken.
I delrapporteringen till kommunstyrelsen den 11 september 2019 (STK 2019-1021) beskrevs att
utredningen så långt byggde på ca 25 intervjuer, studiebesök och samarbeten med två av SKR:s
nätverk med bäring på välfärdsbrottslighet. Under våren 2019 utkristalliserades fyra områden
inom fältet välfärdsbrottslighet. Det var nödvändigt på grund av uppdragets komplexitet och för
att arbetsgrupper med olika kompetens och erfarenhet skulle kunna fokusera och konkretisera
de olika delarna. Handlingsplanen innehåller således fyra områden: otillåten påverkan och interna
oegentligheter, inköp och upphandlingar, enskilda samt företag och föreningar.
Under hösten 2019 och våren 2020 har arbetet med att konkretisera de fyra områdena fortsatt,
en styrgrupp tillsattes och tre förvaltningar gavs i uppdrag att i samverkan med andra interna och
externa aktörer, gemensamt formulera handlingsplanens fyra områden.
Styrgruppen har bestått av stadsdirektör, ledningsstrateg, fritidsdirektör, arbetsmarknads- och
socialdirektör, ekonomidirektör samt direktör för analys och hållbarhet.
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Områdena utvecklades i samverkan enligt nedan (i fetstil samordnande förvaltning):
Otillåten påverkan och interna oegentligheter: stadskontoret (säkerhet, ledningsstab, juridik)
grundskoleförvaltningen (HR), arbetsmarknads- och socialförvaltningen (boende och etablering,
överförmyndare), funktionsstödsförvaltningen (juridik, kvalitet och utveckling)
Inköp och upphandling: stadskontoret (upphandling, ekonomiredovisning, ekonomisk styrning,
säkerhet) hälsa, vård och omsorgsförvaltningen (ekonomi), Skatteverket (insatsen förebygga), arbetsmarknads- och socialförvaltningen (boende och etablering)
Enskilda: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen (strategisk avdelning, analys, controller,
ekonomiskt bistånd), funktionsstödsförvaltningen (myndighet och socialpsykiatri, kontroll),
MKB (oriktiga hyresförhållanden och bosocial utveckling), polisen (bedrägerisektion), Skatteverket (insatsen förebygga samt folkbokföring), Försäkringskassan (kontrollenhet), Migrationsverket, Arbetsförmedlingen
Företag och föreningar: Fritidsförvaltningen (föreningsavdelningen), miljöförvaltningen (Tryggare Malmö), stadskontoret (omvärld och näringsliv, företagande och entreprenörskap), Skatteverket (insatsen förebygga), arbetsmarknads- och socialförvaltningen (arbetsmarknad, tillstånd),
Arbetsförmedlingen.
Mål
Det övergripande målet för arbetet är att skapa strukturer och processer som förebygger, upptäcker och åtgärdar brott och oegentligheter inom välfärdssystemet, genom:
•
•

•
•

Rätt stöd/bistånd/bidrag till/avtal med rätt person/verksamhet/företag/förening
De förebyggande processerna inom områdena otillåten påverkan och interna oegentligheter, inköp och upphandlingar, enskilda samt rörande företag och föreningar ska förbättras
Stadens medarbetare ska veta vad otillåten påverkan och interna oegentligheter innebär
och vilket ansvar som utifrån det vilar på dem
Att förebygga genom att säkerställa så att medborgare/brukare/företag som nyttjar kommunens tjänster eller har transaktioner med kommunen får korrekt och användarvänlig
info som underlättar för dem att göra rätt

Förslag för arbetet framåt
I inledningen av handlingsplanen beskrivs förslagen på det fortsatta arbete mer utförligt, men
kan sammanfattas med att stadskontoret föreslås samordna och övergripande följa upp arbetet
årligen de kommande fyra åren. Ambitionen är att arbetet mot välfärdsbrottslighet ska vara implementerat i nämndernas och bolagens arbete om ett år. Nätverket för intern kontroll föreslås
ges en nyckelroll i arbetet med samordning och uppföljning av handlingsplanens förslag på
åtgärder men det finns även andra befintliga nätverk samt embryon till nya, som blir viktiga samarbetsplattformar framöver.
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Samtliga nämnder och helägda bolag föreslås uppmanas se över handlingsplanen samt i relevanta
delar och erforderlig omfattning bedriva fortsatt utvecklingsarbete inom de områden som omfattas av och redogörs för i handlingsplanen.
Benämningen Ekonomisk brottslighet mot välfärden ersätts med Att förebygga och hantera ekonomisk
brottslighet och oegentligheter i välfärden, för att det på ett tydligare sätt ska framgå att även det preventiva perspektivet ska genomsyra arbetet genom devisen “det ska vara lätt att göra rätt”.
Ansvariga
Heléne Norberg, Direktör
Daniel Olsson, Sektionschef
Andreas Norbrant, Stadsdirektör
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Återrapportering – ekonomisk brottslighet mot
välfärden samt förslag på handlingsplan ”Att
förebygga och hantera ekonomisk brottslighet och
oegentligheter i välfärden”
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i augusti 2019 att ge
stadskontoret i uppdrag att i samarbete med arbetsmarknad- och
socialförvaltningen och fritidsförvaltningen samordna arbetet mot ekonomisk
brottslighet i välfärden (STK 2019-1021) i enlighet med vad som föreslogs i
ärendet samt att låta stadskontoret återrapportera konkretiserade
handlingsplaner till kommunstyrelsen i början av 2020. För en beskrivning av
området kring välfärdsbrottslighet hänvisas till den rapport som låg till grund
för beslutet. I föreliggande ärende beskrivs övergripande förslag på hur
utvecklingen av arbetet kan fortsätta inom förvaltningarna och bolagen inom
områdena otillåten påverkan och interna oegentligheter, inköp och
upphandling, enskilda samt företag och föreningar.
Under början av år 2020 har åtta arbetsgruppsmöten ägt rum, två per område
och följande organisationer/kommunala verksamhetsgrenar har varit
representerade:
1. Otillåten påverkan och interna oegentligheter: stadskontoret,
grundskoleförvaltningen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen,
funktionsstödsförvaltningen
2. Inköp och upphandling: stadskontoret, hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen Skatteverket, arbetsmarknads- och
socialförvaltningen
3. Enskilda: arbetsmarknads- och socialförvaltningen,
funktionsstödsförvaltningen MKB (Malmö kommunala bostadsbolag),
Polisen, Skatteverket, Försäkringskassan, Migrationsverket,
Arbetsförmedlingen
4. Företag och föreningar: fritidsförvaltningen, miljöförvaltningen,
stadskontoret, Skatteverket, arbetsmarknads- och socialförvaltningen,
Arbetsförmedlingen
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Mål
Det övergripande målet är att förebygga, upptäcka och åtgärda brott och
oegentligheter inom välfärdssystemet, genom att skapa strukturer och
processer för:
• att rätt stöd/bistånd/bidrag till/avtal med utgår till rätt
person/verksamhet/företag/förening
•

att stadens medarbetare vet vad otillåten påverkan och interna
oegentligheter innebär och vilket ansvar varje medarbetare har i detta
arbete

•

att förbättra möjligheterna att upptäcka fel, omedvetna och uppsåtliga

•

att de förebyggande processerna 1 inom områdena otillåten påverkan
och interna oegentligheter, inköp och upphandlingar, enskilda samt
rörande företag och föreningar förenklas och förbättras

•

att säkerställa så att medborgare/brukare/företag som nyttjar
kommunens tjänster eller har transaktioner med kommunen får korrekt
och användarvänlig info som underlättar för dem att göra rätt.

Struktur och handlingsplan
I uppdragsbeskrivningen ”Åtgärder för att motverka ekonomisk brottslighet i
välfärden” (STK 2019-1021) beskrivs att uppdraget främst ska handla om att se
över de kommunala systemens robusthet i förhållande till medveten eller
omedveten påverkan samt att se över möjliga samverkansarenor, med lokala
aktörer som har liknande uppdrag och utmaningar. När det inledande ärendet
rapporterades till kommunstyrelsen, i augusti 2019, beskrevs även ett behov av
att identifiera sådant som svårligen kan påverkas eller lösas enbart på lokal
nivå, alltså sådant som kan behöva förändras på nationell policy- eller
lagstiftande nivå.
En övergripande samordning av dessa åtgärder föreslås uppdras åt
stadskontoret, och resursen har bedömts kunna rymmas i befintlig struktur.
Stadskontoret, arbetsmarknads- och socialförvaltningen och
fritidsförvaltningen har arbetat fram åtgärderna (i samverkan med andra) och
samtliga förvaltningar och bolag föreslås se över sin verksamhets uppdrag
utifrån de föreslagna åtgärderna. Handlingsplanen består av fyra områden:
1.
2.
3.

Otillåten påverkan och interna oegentligheter
Inköp och upphandlingar
Enskilda

Med process avses här de rutiner eller arbetssätt som utförs innan (utredning)
och efter beslut (uppföljning) fattas inom så skilda verksamheter som
ekonomiskt bistånd och andra biståndsbeslut, upphandlingar, avtal,
föreningsbidrag, IOP mm
1
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4.

Företag och föreningar som får bidrag och/eller levererar
tjänster till staden

Begreppsdefinition
Förslagsvis används i arbetet framöver begrepp som säkerställer och
underlättar samverkan inom området och minimerar begreppsförvirring.
Förslaget är att arbetet benämns som ”att förebygga och hantera ekonomisk
brottslighet och oegentligheter i välfärden”.
Tidsaspekter för handlingsplanen
Det pågår en rad förändringar på nationell nivå i avsikt att försvåra för
systematisk, ekonomisk brottslighet mot välfärden. Dessa förändringar kan
behöva anpassas till lokal nivå. Handlingsplanen föreslås genomföras under ett
års tid, varefter arbetet bör vara implementerat i ordinarie strukturer och
processer.
Lätt att göra rätt
Skatteverkets framgångsrika arbete utifrån devisen ”det ska vara lätt att göra rätt”
har uppmärksammats i arbetet med handlingsplanen och har integrerats i
handlingsplanen. Syftet med det övergripande arbetet är framför allt att
identifiera eventuella systemfel och åtgärda dessa på ett systematiskt och
genomtänkt sätt’, inte att skapa en kontrollverksamhet som minskar tilliten
inom och utanför organisationen. De kontroller som görs ska vara relevanta
och så träffsäkra och effektiva som möjligt. Alltför omfattande och rigida
kontroller är ofta kostnadsdrivande och kan påverka förtroendet för
organisationen såväl internt som externt.
Digitalisering; automatisering och artificiell intelligens (AI)
Det preventiva arbetet behöver gå hand i hand med att det finns relevanta och
effektiva kontroller i stadens system vilket harmonierar med kommunstyrelsens
uppdrag att minska onödig administration i staden. Genom automatisering,
och AI, kan bättre och effektivare kontroller skapas, vilket förhoppningsvis
kan leda till mindre onödig administration. Det är också viktigt att identifiera
och ta bort sådana kontroller som inte längre behövs, men fortfarande görs.
Som exempel kan nämnas att stickprovskontroller kanske kan göras mer
effektiva utifrån en i förväg identifierad riskprofil.
Kommunikation
Arbetet behöver bedrivas såväl systematiskt som uthålligt. Kommunikation är
en framgångsfaktor för att de förändringar som föreslås ska få genomslag.
Detta gäller såväl kring uppdraget i sin helhet som i planering och
genomförande av de olika områdena i handlingsplanen. Det finns en rad olika
målgrupper för kommunikationsinsatser, såväl interna som externa, som
behöver identifieras. Det handlar om att informera, leverera relevant fakta, höja
kompetens, rusta, stärka innan, under och efter förebyggande insatser och
inträffade händelser, och även att avskräcka. Det har t.ex. i Södertälje visat sig
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att extern information om olika satsningar för att komma åt medvetna
felaktigheter haft en dämpande effekt på aktörer som medvetet avser påverka
välfärdssystemen genom oegentligheter.
Befintliga nätverk och behov av att utveckla nätverk för samverkan
Alla förvaltningar och bolag har representanter i nätverket för internkontroll.
Detta nätverk föreslås utgöra navet för samordning av arbetet med
handlingsplanen. Arbetet med intern kontroll har en väl fungerande struktur
och arbetssätt som kan utgöra tentakler till och från förvaltningar och bolag.
När det gäller inköp och upphandling finns sedan våren 2020 utsedda
inköpssamordnare på merparten av stadens förvaltningar. Inköpssamordnarna
samverkar inom ramen för ett gemensamt nätverk och förväntas kunna ha en
samordnande funktion i staden kring frågor som rör inköp och upphandling
Inom området som rör enskilda finns embryo till samverkansformer som
föreslås utvecklas, i handlingsplanen, på operativ och strategisk nivå.
När det gäller området föreningar, finns bidragsnätverket, som samlar samtliga
förvaltningar som beviljar bidrag till och samarbetar med civilsamhället.
När det gäller området kring såväl företag och föreningar som arbetet med
enskilda behöver en strukturerad koppling till Tryggare Malmö 2utvecklas,
eftersom många av de samverkansparter som redan finns i och med den
satsningen behövs i de åtgärder som formulerats i handlingsplanen.

Tryggare Malmö är en satsning som samordnas av Miljöförvaltningen och som syftar till att
utveckla gemensam tillsyn av olika verksamheter och branscher, för att bla motarbeta
snedvriden konkurrens och den svarta ekonomin.
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Handlingsplan: Att förebygga och hantera ekonomisk
brottslighet och oegentligheter i välfärden
Otillåten påverkan och interna oegentligheter
1. Ta fram och implementera metodstöd på områdena otillåten
påverkan och interna oegentligheter
Medvetenhet och kunskap som krävs för att identifiera, analysera och hantera
risker kopplade till otillåten påverkan och interna oegentligheter saknas eller
brister i många av kommunens nämnder och bolag.
För att motverka detta behövs ett bra metodstöd, motsvarande vad som finns
för arbetet med intern kontroll, men mer specifikt riktat mot de rubricerade
områdena. Metodstödet för intern kontroll innehåller en del som handlar om
att identifiera, analysera, värdera och hantera risker mer allmänt (för att
undvika ineffektiva processer, bristande regelefterlevnad, felaktig information i
beslutsunderlag etc.). Det som behövs här är ett metodstöd som är riktat mot
risker för oegentligheter och otillåten påverkan.
Exempel på innehåll i ett metodstöd:
•
•
•
•
•
•

Stöd och hjälp kring metoder för att analysera risker på området och i
förekommande fall hur ändamålsenliga inbyggda kontroller kan
designas och användas.
Kommunikationsinsatser för att höja kunskapsnivån och göra frågan
mer intressant och angelägen.
Dilemmabank, filmer, hänvisning till SKR:s utbildningspaket etc.
Exempelbank på sådant som har inträffat i Malmö stad och andra
organisationer.
Stöd till förvaltningar och bolag i hur medarbetare och chefer
bör/ska/förväntas agera vid fall av försök till otillåten påverkan.
Konkret och tydligt.
Stöd till förvaltningar och bolag i hur medarbetare och chefer ska agera
vid upptäckt av oegentligheter (inklusive jävssituationer) och otillåten
påverkan (korruption).

Framtagande av metodstöd görs tillsammans med nämnder och bolag. Det är
av yttersta vikt att i utveckling av metodstödet återanvända kunskap från
inträffade händelser för att skapa ett lärande (”feedback loop”).
2. Ta fram och genomföra kommunikations- och
utbildningsinsatser (uthålligt) för bättre förståelse för vad det
innebär att arbeta i offentlig sektor
Fall av oegentligheter och orsaker till att tjänstepersoner ger efter för otillåten
påverkan kan bottna i okunskap om vad det innebär att arbeta i offentlig
sektor, och vad som skiljer mot privat sektor. Okunskapen kan dessutom
medföra bristande förståelse för olika typer av kontroller.
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Kommunikations- och utbildningsinsatser kan bidra till att minska risken för
att fel begås till följd av okunskap och bidrar till ökad förståelse och ändrad
attityd till varför kontroller är nödvändiga. De bidrar också till att normalisera
kontroller, stödjer dem som är satta att kontrollera och att arbetet för att
undvika oegentligheter blir en naturlig del i kvalitetsarbetet.
Det är inte någon engångsinsats, utan ett uthålligt, ständigt pågående arbete.
Dels i introduktion av nya chefer och medarbetare, men också för att hålla
frågorna levande och återkommande reflektera kring det sex grundläggande
principerna 3: demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt
effektivitet och service.
Mycket arbete har gjorts inom exempelvis SKR och Statskontoret som kan
användas som input.
3. Se över och vid behov ta fram och implementera nya riktlinjer för
att höja kunskapsnivån om regler kring tagande och givande av
muta samt jäv
På kommunens intranät finns en skrivelse från 2010 med rubriken Riktlinjer för
att motverka korruptivt beteende i kommun och kommunala organ. I skrivelsen hänvisas
till skriften Om mutor och jäv, som tagits fram av dåvarande SKL, som
”överlämnas som riktlinjer för verksamheten”.
Det bör ses över om den nu gällande Om mutor och jäv är tillräckligt tydlig och
känns relevant, eller om det finns anledning att ta fram en egen riktlinje för
Malmö stad.
4. Utreda och tydliggöra vilka risker som finns kopplade till
bisysslor
Medarbetare är skyldiga att anmäla bisyssla. Det ska göras en bedömning av
bisysslan och det är viktigt att den sker arbetsrättsligt korrekt.
Det bedöms finnas behov att se över området bisysslor. Exempel på frågor att
belysa:
•
•
•
•

Görs bedömningar likvärdigt?
Behöver det göras kompetensutvecklingsinsatser på området?
Finns det risk att otillåtna bisysslor förekommer, och i så fall hur stor
är risken och finns behov av åtgärder eller kontroller?
Det har i andra organisationer gjorts kontroller över utbetalningar till
företag som ägs av medarbetare. Är det något som bör och kan göras?

http://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/rollen-som-statsanstalld/den-statligavardegrunden/
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5. Utreda om det finns behov att komplettera rekryteringsprocessen
kopplat till tjänster med särskilt känsliga arbetsuppgifter
Det finns arbetsuppgifter där risker är större och konsekvenserna kan bli mer
omfattande kopplat till oegentligheter och otillåten påverkan. Det behöver
utredas om detta behöver beaktas i rekryteringsprocessen.
Exempel på frågor att belysa:
•
•
•
•

Vilka tjänster är särskilt känsliga och riskutsatta?
Vilka extra kontroller behöver göras?
Säkerställs det att intyg och andra underlag som lämnas i samband med
rekrytering är korrekta?
Hur säkerställer organisationen att tillkommande tjänster bedöms
utifrån risker för oegentligheter och otillåten påverkan?

6. Se över risker kopplade till inköpsprocessen (i den del som
handlar om köparsidan)
Efterlevnad av delegationsordningen och attestreglementet är av yttersta vikt
för att säkra kontrollen över stadens inköpsverksamhet. Idag bedöms
uppföljning av attestreglementets efterlevnad i många fall vara otillräcklig.
Detta kan t.ex. få till följd att beställningar kan göras utanför beställarens
behörighet och att beställningar stundtals enbart granskas av den ursprungliga
beställaren.
Exempel på frågor att belysa:
•
•
•
•
•
•

Har staden koll att det som köps in används i verksamheten?
Behövs fler/bättre kontroller för att säkerställa detta?
Finns det möjligheter att automatisera kontroller så att t.ex. fakturerade
priser stämmer med avtalade?
Kan uppföljning av inköp göras på nya och effektivare (mindre
arbetskrävande) sätt än idag? Kan t.ex. AI användas för att få syn på
asymmetriska inköpsmönster?
Finns det anledning att se över vilka som får beställa?
Ska alla kunna beställa eller finns det anledning att begränsa?

Inom ramen för arbetet med intern kontroll görs årliga kommungemensamma
granskningar som beslutas av kommunstyrelsen. Under våren 2020 ska förslag
till granskningar 2021 tas fram, och då kan efterlevnad av attestreglementet
eller annan granskning kopplad till inköpsverksamheten föreslås.
Övrigt
I arbetet med att genomföra insatserna enligt handlingsplanen kan det visa sig
finnas områden som kan föranleda behov av påverkansarbete gentemot
lagstiftaren. Detta måste i så fall på något sätt fångas upp och hanteras.
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Gemensam granskning avseende otillåten påverkan
Som en del av Malmö stads arbete med intern kontroll görs årligen
gemensamma granskningar, vilket är granskningar som efter beslut i
kommunstyrelsen görs av samtliga nämnder, och när så är relevant även de
helägda bolagen. Resultatet av de gemensamma granskningarna sammanställs
på kommunövergripande nivå för att se om det finns behov av förbättringar i
system och processer som med fördel kan göras gemensamt.
Under 2020 kommer en gemensam granskning av hur nämnder och bolag
hanterar fall av försök till otillåten påverkan att genomföras 4. Resultatet av
granskningen kommer att användas som input i arbetet med de åtgärder som
föreslås i denna handlingsplan.
Utredning om visselblåsarfunktion
Många kommuner och andra organisationer har inrättat s.k.
visselblåsarfunktioner för att fånga upp oegentligheter som inträffar trots
befintliga system och processer inom ramen för den interna kontrollen. En
visselblåsarfunktion är både ett sätt att fånga upp oegentligheter, men den kan
också fungera förebyggande i det att den kan kan avvärja försök till
oegentligheter.
Det pågår en utredning om inrättande av en visselblåsarfunktion i Malmö stad 5.
Av denna anledning förslås inte denna åtgärd inom ramen för denna
handlingsplan.
Inköp och upphandling
Motverka osäkra leverantörer och affärsrelationer
Föreslagna insatser inom området inköp och upphandling syftar till att
identifiera och genomföra möjliga åtgärder för att motverka att Malmöbornas
resurser gynnar tvivelaktiga leverantörer eller går till osäkra affärer.
Begreppet tvivelaktiga leverantörer innefattar leverantörer där Malmö stad
känner till, eller fått indikationer om, ett tvivelaktigt agerande. Ett sådant
agerande kan avse exempelvis skattebrott eller arbetsmiljöbrott. Begreppet
tvivelaktiga leverantörer kan även innefatta leverantörer vars företrädare har
agerat tvivelaktigt tidigare eller leverantörer som har samröre med tvivelaktiga
underleverantörer.
Osäkra leverantörer kan avse tidigare okända leverantörer, eller som i vart fall
inte kan anses utgöra säkra leverantörer. Stadens inköpsverksamhet bör vara
rustat för att agera redan när det föreligger indikationer som talar för att en
leverantör anses osäker.
4
5

STK-2019-1094 Intern kontroll - gemensamma granskningsområden för verksamhetsår 2020
STK-2019-543 Utredning om visselblåsarfunktion i Malmö stad
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Osäkra affärer avser de fall där avsteg görs från stadens rutiner och riktlinjer
för inköp, eller där leverantörer agerar inom branscher som har identifierats
som riskbranscher för osunda marknadsförhållanden.

1. Kvalitetssäkra stadens inköp genom att säkerställa kvalitativa
analyser.
En förutsättning för att kunna följa upp stadens inköp är tydliga underlag.
Malmö stads inköpsstatistik baseras för närvarande i första hand på underlag
från e-handelssystemet Ekot. Det saknas fullständig data och information om
de inköp som görs utanför e-handelssystemet eller utanför gällande avtal, vilket
försvårar möjligheten att göra djupgående och frekventa analyser. Det
försvårar även möjligheten att identifiera produktområden (varor och tjänster)
där det saknas avtal och där avtalstroheten är låg.
För att öka kvaliteten i statistiken och få kontroll över stadens inköp är det
angeläget att andelen inköp i e-handelssystemet ökar.. Det finns många fördelar
och goda möjligheter för Malmö stad att öka andelen inköp som görs i ehandelssystemet. Idag genomförs fortfarande en stor mängd inköp per telefon
eller liknande. I dessa fall har beställaren en mycket begränsad möjlighet att
överblicka vilka produkter (varor och tjänster) som är upphandlade eller om
varan överhuvudtaget avropas från korrekt leverantör.
Utifrån kvalitativa analysresultat ges staden en möjlighet att utforma vidare
åtgärder för avtalstäckning och avtalstrohet, vilket minskar risken att staden gör
affärer med osäkra leverantörer.
Möjligheten att införskaffa ett tillförlitligt verktyg för inköpsanalys för att få en
tydlig överblick över stadens inköpsflöden bör undersökas liksom möjligheten
att införa avtals-ID på fakturor för att kunna härleda fakturan till aktuellt avtal.
Utöver minskad risk för handel med och inköp från tvivelaktiga eller osäkra
leverantörer innebär förbättrad inköpsanalys väsentligt bättre förutsättningar
för kommunen att sänka inköpskostnader både på kort och lång sikt.
Behovet av kvalitativa och kontinuerliga analyser över stadens inköp har även
lyfts fram i den utredning som behandlar frågan om bättre politisk styrning 6
vars slutsatser kommer att presenteras för kommunfullmäktige under våren
2020.
2. Kvalitetssäkra stadens inköp genom att kartlägga och fastställa
roller, ansvar och kompetensbehov i inköpsverksamheten.
I Malmö stad har varje nämnd och bolag självständigt organiserat sin
inköpsverksamhet vilket medför att infrastrukturen är relativt varierad.
6
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För att underlätta köp av varor och tjänster där stadens nämnder och bolag har
likartade behov har stadskontoret fått i uppdrag att tillse att det genomförs
stadsövergripande ramavtalsupphandlingar som alla nämnder och
medverkande bolag ges möjlighet att avropa ifrån.
Eftersom Malmö stads nämnder och bolag utgör egna upphandlande
myndigheter har de också ett totalansvar för att både organisera sin
inköpsverksamhet och att tillse att upphandlingar sker i tillräcklig omfattning
för att täcka de inköpsbehov som föreligger.
Stadskontorets upphandlingsenhet genomför stadsövergripande upphandlingar
och tecknar avtal för stadens gemensamma inköpsbehov. Samtliga helägda
bolag tillfrågas vid varje givet upphandlingstillfälle om det har intresse och
behov av att vara avropsberättigade i de ramavtal som upphandlas och tecknas
för stadens räkning.
Samtliga nämnder och bolag har också möjlighet att efterfråga biträde i
genomförandet av förvaltningsspecifika upphandlingar från stadskontoret eller
från extern part. Alla nämnder och bolag genomför självständigt alla
direktupphandlingar med eller utan stöd av stadens direktupphandlingssupport
som är organiserad på serviceförvaltningen.
I de upphandlingar som genomförs av stadskontoret sker en systematisk
leverantörsgranskning under upphandlingsprocessen med utgångspunkt i de
ramar som ges i lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). På
förekommen anledning sker dessutom en mer grundlig kontroll, antingen vid
kvalificering av anbudsgivare inför avtalstecknande (leverantörsgranskning)
eller med antagen leverantör under pågående avtal (avtalsuppföljning).
I de upphandlingar som genomförs av enskild förvaltning är det oklart i vilken
utsträckning en systematisk kontroll av leverantörer sker och det är en
uppenbar risk att den systematiska kontrollen uteblir i alla de
direktupphandlingar som sker i stadens verksamheter.
I arbetet med att förebygga ekonomiska oegentligheter i välfärdssystemet som
sker genom att inköp sker från en osund marknad behöver staden fokusera på
de delar av inköpsverksamheten där riskerna är mest uppenbara.
Samtliga inköp i staden sker från stadens olika verksamheter eftersom det inte
finns en centraliserad inköpsfunktion, vare sig centralt i staden eller centralt på
respektive nämnd/bolag. I de fall inköp sker från avtalade leverantören som
har genomgått en leverantörsgranskning och för avtal med kontinuerlig
avtalsuppföljning är riskerna att den osäkra eller tvivelaktiga marknaden gynnas
betydligt lägre. I dessa fall sker en strukturerad leverantörsgranskning och
avtalsförvaltning utifrån en upprättad avtalsprocess. Det är när köp sker
utanför avtal som riskerna ökar väsentligt. Det föreligger också väsentliga
risker att osunda leverantörer ges möjlighet att leverera i alla de
direktupphandlingar som sker ute i verksamheterna.
Behov av kartläggning
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För att identifiera vilka åtgärder som krävs för att kvalitetssäkra stadens inköp
behövs inledningsvis en kartläggning över hur stadens inköp sker.
Kartläggningen bör innehålla information kring förvaltningarnas struktur för
avrop från kommunövergripande avtal. Ett annat område som behöver
kartläggas är direktupphandlingar.
Staden har åtskilliga medarbetare som har befogenhet att beställa varor och
tjänster från stadens ramavtal och många har dessutom rätt att genomföra
direktupphandlingar. I skrivande stund har merparten av stadens förvaltningar
inrättat förvaltningsövergripande funktioner som kan agera samordnare av
inköps- och upphandlingsrelaterade frågeställningar i syfte att kvalitetssäkra
förvaltningarnas inköpsverksamhet.
Dessa samordnande funktioner har visat sig få en viktig roll i fråga om att
exempelvis arbeta med förvaltningarnas inköpsstatistik, att identifiera och lyfta
fram förvaltningsspecifika upphandlingsbehov och att ha en rådgivande roll i
verksamheten avseende generella inköpsrelaterade frågor. Inköpssamordnarna
har därutöver potential att fungera som en del i det kontaktnät som etablerats i
staden i syfte att snabbt kunna sprida information och kunskap kring frågor
rörande ekonomiska oegentligheter i inköpsleden.
Ovannämnda samordningsfunktioner är relativt nyinrättade varför det vore
önskvärt att fastställa vilken kompetens och mandat en sådan funktion bör ha i
syfte att kunna säkra kvalité och likvärdighet hos organisationens
inköpsfunktioner.
Det finns idag ingen kommunövergripande uppdragsbeskrivning för stadens
beställare och det saknas krav kring beställarkompetens. Det är därför många
beställare som endera saknar kunskap om hur inköp ska hanteras endera inte
vet hur direktupphandlingar ska genomföras. Detsamma gäller för hur
leverantörsgranskning bör ske, vilket även kräver resurser i form av kontroller
hos kreditvärderingsföretag.
Många saknar dessutom en kontinuerlig uppdatering kring hanteringen av
inköp då man allt som oftast är en s.k. sällanbeställare. Utan ett systematiskt
arbetssätt vid inköp och utan leverantörskontroll är risken större att osäkra
leverantörer ges affärsmöjligheter samt att samordnings- och
effektivitetsvinster går förlorade.
Mot bakgrund härav bör inledningsvis en kartläggning göras för att identifiera
vilka åtgärder som krävs för att kvalitetssäkra stadens inköp. Kartläggningen
bör omfatta förvaltningarnas struktur för avrop från kommunövergripande
avtal. Direktupphandlingar behöver också kartläggas. Sedan behöver stadens
roller, ansvar och kompetens i inköpsverksamheten utredas och fastställas. Det
bör i sammanhanget även utredas möjligheter för samordning och
informationsutbyte kring inköps- och upphandlingsfrågor inom respektive
förvaltning (rollbeskrivning av inköpssamordnare). Om staden inrättade en
likvärdighet i de roller som har att hantera dagliga beställningar (certifiering av
beställare) och i de roller som genomför direktupphandlingar (utbildning i
direktupphandling) jämte tydliga riktlinjer och förutsättningar för avsteg från
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dessa skulle sannolikt risken för felaktiga inköp eller köp från osäkra aktörer
minska väsentligt.
3. Kvalitetssäkra stadens inköp genom att upprätta en gemensam
avtalsdatabas över stadens avtal.
De kommunövergripande ramavtal som staden tecknat redovisas i en
avtalskatalog tillgänglig via stadens intranät. I katalogen saknas dock uppgift
om andra avtal som tecknats av enskilda förvaltningar. Katalogen innehåller
också begränsningar i fråga om funktioner för filtrering, sortering och
sökfunktioner. Stadens samlade avtalsbank finns således inte tillgänglig för alla
på ett enkelt och strukturerat sätt.
Eftersom det bitvis saknas kunskap om aktuella avtal bland stadens beställare
blir konsekvensen att verksamheten handlar utanför gällande avtal. Alla inköp
utanför avtal utgör i sig en ökad risk för kontakt med osäkra aktörer. Köp
utanför avtal medför dessutom ett lagbrott och administrationen ökar när
staden ska hantera fakturor från nya leverantörer. Staden hanterar i genomsnitt
13 000 nya leverantörer årligen, där merparten endast skickar en eller ett par
fakturor. Kontrollen av alla dessa nya leverantörer är sannolikt bristfällig.
Avsaknaden av en gemensam avtalsdatabas får till följd att det i princip är
omöjligt att kontrollera om alla inköp som sker har föregåtts av en
upphandling i enlighet med gällande regelverk eller ej, och om köpen sker från
en sund och seriös aktör. Det försvårar också möjligheten för stadskontoret att
identifiera möjligheter till konsolidering av inköp som sker av likartade varor
och tjänster och därmed samordna och effektivisera den kommunövergripande
avtalstäckningen. Eftersom det saknas en gemensam avtalsdatabas försvåras
dessutom avtalsuppföljningen.
En gemensam avtalsdatabas skulle förenkla för beställare att både snabbt och
enkelt hitta ett relevant avtal att avropa ifrån och därmed minska risken att köp
sker från leverantörer som inte kontrollerats eller granskats.
4. Kartlägga och kvalitetssäkra processer för leverantörsgranskning
vid upphandling och metoder för kontroll vid avtalsuppföljning,
samt identifiera de avtalsområden där staden riskerar att teckna
avtal med tvivelaktiga leverantörer.
I samtliga upphandlingar som sker på stadskontoret (upphandlingsenheten)
sker en systematisk leverantörsgranskning och i de kommunövergripande
avtalen sker även en kontinuerlig avtalsuppföljning. I de fall stadskontoret
genomför upphandlingar åt enskild förvaltning övergår som regel ansvaret för
avtalsuppföljningen till den enskilda förvaltningen. Detta ställer stora krav på
den enskilda förvaltningens inköpsorganisation, med avseende på såväl resurser
som kompetenser, för att kunna utföra en meningsfull avtalsuppföljning.
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Leverantörsgranskningen sker vid kvalificeringen av leverantörer – inför
tilldelning och avtalstecknande. Icke desto mindre är den kontinuerliga
avtalsuppföljningen, med löpande leverantörskontroller, central under hela
avtalsperioden och behöver prioriteras genom att tillförsäkra att det finns en
tydlig ansvarsfördelning samt resurser och förutsättningar för att genomföra
uppföljningen. Idag saknas ofta både kompetens och resurser för att, på ett
tillfredställande sätt, följa upp stadens avtal.
En väl fungerande leverantörsgranskning och avtalsuppföljning kan leda till:
•
•
•
•

att leverans sker i enlighet med avtalade villkor
att konkurrens sker på lika villkor för alla leverantörer
att skattemedel används på ett effektivt sätt
att seriösa leverantörer gynnas.

Mot bakgrund härav bör den nuvarande leverantörsgranskningen och
avtalsuppföljningen kartläggas. Kartläggningen bör innehålla information kring
granskningens och uppföljningens innehåll samt vilken kompetens och vilket
stöd som krävs för att utföra och kvalitetssäkra dessa moment i upphandlingsoch avtalsprocessen.
Identifiera avtalsområden där staden riskerar att teckna avtal med tvivelaktiga leverantörer
En god marknadsanalys och branschkännedom är avgörande för att ha
möjlighet att motverka affärer med tvivelaktiga leverantörer. För personer som
sällan utför direktupphandlingar kan denna kunskap vara svår att både inhämta
och att bibehålla över tid. Med anledning härav bör de riskparametrar och den
process som ska användas för att urskilja de områden där staden riskerar att
teckna avtal med tvivelaktiga leverantörer identifieras.
Behovet att identifiera branscher där riskerna för att inköp sker från
tvivelaktiga aktörer på marknaden har lyfts fram i den utredning som behandlar
frågan om bättre politisk styrning 7, vars slutsatser kommer att presenteras för
kommunfullmäktige under hösten 2020.
Utreda former för ökad intern samverkan i inköpsfrågor
Ett ytterligare delmoment i utredningen bör avse behovet av ett utökat
samarbete mellan de som utför leverantörsgranskningar och de funktioner
inom stadskontorets enhet för säkerhet och beredskap som har erforderlig
kunskap och kännedom för att på ett framgångsrikt sätt kunna utföra särskilda
bakgrundskontroller av nyckelpersoner i leverantörsleden när behov så
föreligger. Vid osäkra branscher/anbudsgivare bör en fördjupad
leverantörskontroll göras. Utredningen bör även klargöra under vilka
omständigheter en sådan särskild kompetens på stadskontoret ska nyttjas.
Det finns vidare goda skäl att bibehålla och utveckla dialogen mellan stadens
upphandlingsverksamheter och Skatteverket i fråga om ekonomisk kontroll
och djupare utredning av osäkra leverantörer. Skatteverket kan framför allt
bidra med utlämnande och tolkning av offentliga uppgifter. I dagsläget sker ett
visst informationsutbyte mellan myndigheterna avseende särskilt
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komplexa/kritiska granskningar av leverantörer. Utredningen bör tydliggöra
hur ett sådant samarbete mellan myndigheterna på bästa sätt kan formaliseras.
Utredningsåtgärderna bör resultera i ett förslag till rutiner för
leverantörsgranskning och avtalsuppföljning i syfte att motverka gynnandet av
oseriösa leverantörer. Rutinerna skulle kunna innefatta riktlinjer kopplade till
identifierade riskbranscher, eller för leveranser som anses vara särskilt
verksamhetskritiska eller betinga ett högt kontraktsvärde.
Ta fram stöd och riktlinjer för uteslutning och kvalificering av leverantörer
Enligt gällande rätt har staden begränsade möjligheter att utesluta leverantörer
vid anbudsprövning, se 13 kap. 1-3§§ LOU. 8 Av rättspraxis följer att det är den
upphandlande myndigheten som ska göra sannolikt att det finns
förutsättningar för uteslutning.
Då lagen endast ger utrymme för begränsade möjligheter att utesluta
leverantörer krävs istället en gedigen leverantörsgranskning. Samtidigt bör de i
staden som genomför upphandlingar av olika slag få klarhet i under vilka
omständigheter staden har möjlighet att utesluta leverantörer.
Leverantörsgranskning kan ske dels inom ramen för uteslutningsgrunderna i 13
kap LOU dels inom ramen för olika typer av kvalificeringskrav. Vid en
bedömning enligt 13 kap. 1-3§§ LOU finns möjligheter att granska och utesluta
de leverantörer vars kapacitet har åberopats, men däremot ingen möjlighet att
granska eventuella underleverantörer. Det är emellertid inte sällan i
underleverantörsleden som riskerna för osäkra affärer ökar.
Kvalificeringskrav kan exempelvis utgöra krav på redovisning av vilka
underleverantörer som ska medverka vid utförandet av tjänsten eller vid
tillverkningen av varan men även krav på registrering för mervärdesskatt och
som arbetsgivare innehav av F-skattebevis, krav avseende betalning av
erforderliga skatter och socialförsäkringsavgifter hos Skatteverket och
Kronofogdemyndigheten, krav på viss ekonomisk och finansiell ställning samt
krav på relevant erfarenhet av att leverera det som efterfrågas.
Det bör därför utredas vilka möjligheter staden har att ställa s.k.
kvalificeringskrav för att motverka möjligheten för tvivelaktiga leverantörer att
kvalificera sig vid en upphandling Även möjligheten att formulera
kvalificeringskrav direkt avsedda att förhindra grovt organiserad brottslighet
bör undersökas.

Övrigt
Utöver ovanstående åtgärder har noterats ett behov av att lyfta LOU:s
begränsningar att motverka affärer med tvivelaktiga leverantörer gentemot
Förutsättningar för uteslutning kan bland annat vara då leverantören blivit dömd för brott,
såsom bland annat bedrägeri eller terroristbrott. Andra möjligheter för uteslutning är om
leverantören åsidosatt tillämpliga miljö, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter, är satt i konkurs
eller gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen.
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lagstiftaren. Det bör således undersökas möjligheter att tillsammans med andra
upphandlande myndigheter, liksom Upphandlingsmyndigheten,
uppmärksamma lagstiftaren på behovet av att förenkla för upphandlande
myndigheter att exempelvis utesluta leverantörer och häva avtal.
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Enskilda

Förebygga

Kunskapsutveckla

Samverka

Kontrollera

1. Förebygga
Det förebyggande arbetet är av stor vikt för att motverka inte bara brottslighet
utan även andra felaktigheter i syfte att verka för att rätt stöd/bistånd/bidrag
utgår till rätt person.
Det förebyggande arbetet bör omfatta både åtgärder som underlättar för
enskilda brukare att förstå om de har möjlighet att göra en ansökan om
stöd/bistånd/bidrag och om så är fallet att göra rätt i förhållande till det
stöd/bistånd/bidrag de söker. Därutöver åtgärder för att identifiera brister i
den egna verksamheten som skulle kunna medföra felaktigheter.
Tillgänglig och tydlig information
Förvaltningar och bolag i Malmö stad som hanterar stöd/bistånd/bidrag till
enskilda ska:
• Säkerställa att det finns tillgänglig och tydlig information kring
förutsättningarna för rätten till det stöd/bistånd/bidrag som
verksamheten hanterar, samt vilka följder det kan få för den enskilde
om hen undanhåller eller lämnar felaktiga uppgifter medvetet eller av
oaktsamhet.
• Se över om det finns behov av nya eller förändrade rutiner/processer
kring hur enskilda får ta del av ovan information i samband med att de
söker eller uppbär sådant stöd/bistånd/bidrag som verksamheten
hanterar.
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Digitalisering
Förvaltningar och bolag i Malmö stad som hanterar stöd/bistånd/bidrag till
enskilda ska:
• Säkerställa att de nyttjar digitaliseringens möjligheter för att dels
underlätta för enskilda att söka sådant stöd som verksamheten hanterar
och dels för att möjliggöra automatiska kontroller i syfte att i ett
tidigare skede uppmärksamma och identifiera potentiella fel.
Kontroller
Förvaltningar och bolag i Malmö stad som hanterar stöd/bistånd/bidrag till
enskilda ska:
• Inom ramen för sin årliga intern kontrollplan säkerställa att de har
arbetssätt och former för att systematiskt identifiera riskområden och
utifrån dem vidta nödvändiga åtgärder och granskningar.
2. Kunskapsutveckla
I arbetet med att ta fram handlingsplanen framkom det tidigt att det finns olika
behov av kunskapsutveckling i syfte att på olika nivåer förebygga och motverka
ekonomisk brottslighet i välfärden. Bland deltagande myndigheter framkom
det tydligt att det finns ett behov av att utveckla kunskapen om varandras
uppdrag och regelverk i syfte att underlätta samarbete på olika nivåer. Det har
också framkommit att det finns ett behov av att öka kunskapen i
verksamheterna kring vad felaktigheter kan omfatta och hur de ska hanteras
när de uppmärksammas.
Kunskap om varandra
Förvaltningar och bolag i Malmö stad ska i samarbete med övriga berörda
myndigheter:
• Bidra till ökad kunskap om respektive verksamhets uppdrag,
förutsättningar och möjligheter i syfte att underlätta samarbete på olika
nivåer.
• Dela relevant information för att belysa vilka uppgifter respektive
myndighet hanterar, vilka är offentliga och går att ta del av och hur kan
andra myndigheter gå tillväga för att ta del av dem?
Kunskap om felaktigheter och lagstiftning
Förvaltningar och bolag i Malmö stad som hanterar stöd/bistånd/bidrag till
enskilda ska:
• Stärka berörda medarbetares kunskap kring ekonomisk brottslighet i
välfärden i förhållande till det stöd/bistånd/bidrag verksamheten
hanterar. Särskilt bör kunskapen kring hur felaktigheter kan förebyggas,
uppmärksammas och hur de ska hanteras stärkas.
• Stärka förvaltningarnas och bolagens kunskaper kring
bidragsbrottslagen och lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga
utbetalningar från välfärdssystemen och annan relevant lagstiftning
som reglerar hur staden ska agera när misstanke om brottslighet
föreligger.
Omvärldsbevakning
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Förvaltningar och bolag i Malmö stad som hanterar stöd/bistånd/bidrag till
enskilda ska:
• Säkerställa att nödvändig omvärldsbevakning sker kontinuerligt via
bland annat deltagande i relevanta nationella nätverk, bevaka
förändringar inom aktuell rättspraxis med mera.
3. Samverka
För att effektivt kunna motverka ekonomisk brottslighet i välfärden är en
fungerande samverkan mellan stadens förvaltningar och bolag samt andra
myndigheter en viktig förutsättning.
I arbetet med att ta fram aktuell handlingsplan har det varit tydligt att samtliga
deltagare efterfrågar en systematiserad samverkan. Utifrån samtliga fyra
utvecklingsområden är det också sannolikt att samverkan behöver ske på olika
nivåer utifrån aktuella behov.
Samverkan på strategisk nivå
Malmö stad ska:
• Verka för att ett par gånger per år bjuda in till ett samverkansforum för
berörda förvaltningar, bolag och myndigheter att diskutera
övergripande frågeställningar som berör att motverka ekonomisk
brottslighet i välfärden.
Samverkan på operativ nivå
Förvaltningar och bolag i Malmö stad som hanterar stöd/bistånd/bidrag till
enskilda ska:
• Verka för att inrätta ett samverkansforum för berörda förvaltningar,
bolag och myndigheter för att bland annat samverka kring:
o Hur möjliggöra att berörda verksamheter efterlever sin
underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från
välfärdssystemen?
o Kunskapsutbyte kring hur gemensamma utmaningar som
exempelvis falska intyg kan uppmärksammas och utredas
• Bjuda in till en gemensam workshop för berörda förvaltningar, bolag
och myndigheter i syfte stärka kunskapen om varandras verksamheter i
enlighet med vad som anges inom området ”kunskapsutveckla”.
• Bjuda in till en gemensam workshop med Polisen i Skåne för att öka
kunskapen kring bidragsbrottslagen och det underlag staden kan lämna
vid en eventuell polisanmälan för att stödja och underlätta för Polisen i
deras utredningsarbete i syfte att bidra till att fler brott blir lagförda.
• Undersöka möjligheterna att delta i eller verka för att inrätta ett
samverkansforum med andra kommuner regionalt och nationellt,
såsom de nätverk som bedrivs av Sveriges kommuner och regioner
(SKR).

22 │ Stadskontoret │ Återrapportering – ekonomisk brottslighet mot välfärden samt förslag på
handlingsplan ”Att förebygga och hantera ekonomisk brottslighet och oegentligheter i
välfärden” (STK 2019-1285)

4. Kontrollera
Handlingsplanens intentioner att via förebyggande åtgärder,
kunskapsutveckling och samverkan förebygga och motverka ekonomisk
brottslighet i välfärden behöver kompletteras genom att staden även verkar för
att kontrollera sådana ärenden där brottslighet kan misstänkas.
Systematiserade kontrollfunktioner
Förvaltningar och bolag i Malmö stad som hanterar stöd/bistånd/bidrag till
enskilda ska:
• Säkerställa att verksamheten, antingen via särskilt avsatta resurser eller
tydliga rutiner och processer, tar emot, utreder och vid händelse som
kan omfattas av bidragsbrottslagen, polisanmäler sådana impulser som
kan handla om att bistånd/bidrag utgått felaktigt.
• Säkerställa att utredning av sådana impulser sker i enlighet med
verksamhetens lagreglerade möjligheter.
Övrigt
I arbetet med att ta fram aktuell handlingsplan har ASF tillsammans med
övriga berörda förvaltningar, bolag och myndigheter identifierat ett antal
frågeställningar som inte bedöms kunna lösas i det lokala samarbetet utan vilka
behöver lyftas till ett nationellt plan.
•

Nationell standard, riktad mot myndigheter, regioner och kommuner,
kring hur respektive ska hantera utredning av felaktigheter, verka för
samordning av digitala system med mera efterfrågas.

•

Uppmärksamma frågan nationellt kring huruvida det finns tillräckligt
med resurser avsatta regionalt och nationellt för att hantera ett mer
aktivt arbete att motverka ekonomisk brottslighet, exempelvis inom
berörda myndigheter och polismyndigheten.

•

Begränsningar i berörda myndigheters lagstiftning begränsar
möjligheterna till samarbete och informationsutbyte som hade bidragit
till att förebygga och motverka felaktigheter.

•

Brister i samordning och funktionalitet i våra myndighetssystem.
o Bristerna i samordning och varierande funktionalitet i inom
respektive myndighets olika IT-system medför svårigheter att
göra enkla kontroller och uppföljningar och ökar risken för att
felaktigheter kan uppstå.
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Företag och föreningar och som får bidrag och/eller levererar
tjänster till staden
Risker
Följande riskområden och risker har identifierats inom området föreningar.
Bidrag
• Registrerade, bidragsgrundande uppgifter speglar inte
verkligheten
• Samma verksamhet eller aktivitet får flera bidrag trots att det
inte är stadens intention
IOP och verksamhetsavtal
• Avtal som inte fullföljs
• Regelverket för IOP följs inte
Lokaler och anläggningar
• Upplåtelse grundat på felaktiga uppgifter.
Orsaker
Orsakerna till riskerna kan huvudsakligen sammanfattas i följande punkter:
•
•

•
•

Föreningar som medvetet lämnar felaktiga uppgifter till
förvaltningarna.
Föreningar som omedvetet lämnar felaktiga uppgifter till
förvaltningarna på grund av otydliga regelverk, okunskap
eller språkförbistring. Otydliga regelverk förekommer både
nationellt (i.e. reglerna kring IOP) och lokalt.
Otillåten påverkan och interna oegentligheter (se särskild
handlingsplan).
Målkonflikter som till exempel:
o avvägningen mellan ökad kontroll och minskad
administrativ börda
o avvägningen mellan att få fler personer in i arbetslivet
och kvaliteten och omfattningen på de
arbetsuppgifter som erbjuds, vid fördelning av
lönebidrag

För att förbättra stadens möjligheter att motverka orsakerna till felaktiga
utbetalningar eller annat stöd till föreningar bör en rad åtgärder vidtas. Arbetet
med somliga åtgärder är redan påbörjat i och med kommunfullmäktiges
revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till idéburen sektor.
Åtgärderna omfattar gemensamma system, rutiner och regler, utvecklade
samarbeten, förbättrad kommunikation samt kompetensutveckling.
1. Kommunfullmäktiges beslut (STK-2018-74) om ett
gemensamt boknings- och bidragssystem för stadens
bidragsgivande förvaltningar ska implementeras. Med ett
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gemensamt bidragssystem och föreningsregister skapas en
gemensam grundkontroll av de föreningar som får bidrag
från staden. Det blir dessutom möjligt att kontrollera i vilken
utsträckning och för vad föreningarna har fått bidrag från
andra förvaltningar än den egna. Med gemensamma regler
och rutiner för bokning av lokaler bör förvaltningarna även
samordna systematisk kontroll och uppföljning.
2. Fritidsförvaltningen ska utreda hur de bidragsgivande
förvaltningarna kan ha gemensamma granskningsprocesser
och uppföljningssystem.
3. Inom det gemensamma boknings- och bidragssystemet ska
en kontinuerlig kartläggning av föreningarnas skulder till
staden genomföras.
4. Gemensamma system och rutiner möjliggör också för
enklare och tydligare kommunikation gentemot
föreningslivet.
5. Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen, arbetsmarknads- och
socialförvaltningen och fritidsförvaltningen avseende
arbetsmarknadsåtgärder där föreningar utgör arbetsgivare
behöver utvecklas.
6. Begränsningar i berörda myndigheters lagstiftning avseende
möjligheterna till samarbete och informationsutbyte i syfte
att förebygga och motverka felaktigheter behöver utredas.
7. Det behöver utredas hur och på vilket sätt de bidragsgivande
förvaltningarna ska kunna jobba med IOP och andra
närliggande typer av avtal. Eventuellt finns ett behov av
resurser i form av juridisk hjälp.
8. Riskerna för ekonomisk brottslighet och oegentligheter bör
integreras i stadens arbete med intern kontroll genom att
kommunövergripande risker tas fram.
9. Utveckla samarbetet med Tryggare Malmö kopplat till
arbetsmarknadsinsatser (praktikplatser tex) men också utifrån
verksamheter som Tryggare Malmö kommer i kontakt med
och som kan visa sig olämpliga att bevilja tex praktik inom
(gäller såväl företag som föreningar)
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Återrapportering - handlingsplaner ekonomisk brottslighet mot
välfärden

STK-2019-1285
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 11 september 2019 (STK 2019-1021) att ge
stadskontoret i uppdrag att i samarbete med arbetsmarknads- och socialförvaltningen och
fritidsförvaltningen att i början av 2020 återrapportera konkretiserade handlingsplaner
avseende ekonomisk brottslighet i välfärden.
I föreliggande ärende och handlingsplan föreslås hur arbetet mot brottslighet och
oegentligheter i välfärden ska utvecklas i förvaltningarna och bolagen inom områdena
otillåten påverkan och interna oegentligheter, inköp och upphandling, enskilda samt företag
och föreningar.
Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner handlingsplanen, uppmanar nämnder
och helägda bolag bedriva fortsatt utvecklingsarbete inom de delar av handlingsplanen som
berör dem, samt ger stadskontoret i uppdrag att stödja och följa upp stadens arbete med att
förebygga och hantera ekonomisk brottslighet och oegentligheter i välfärden.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner handlingsplanen “Att förebygga och hantera
ekonomisk brottslighet och oegentligheter i välfärden”.
2. Kommunstyrelsen uppmanar nämnder och helägda bolag att i relevanta delar och
erforderlig omfattning bedriva fortsatt utvecklingsarbete inom de områden som
omfattas av och redogörs för i handlingsplanen.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att bedriva fortsatt utvecklingsarbete och
uppföljning samt stödja nämnder och helägda bolag i arbetet med att förebygga och
hantera ekonomisk brottslighet och oegentligheter i välfärden.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Charlotte Bossen (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ett tillägg och föreslår
kommunstyrelsen besluta att ärendet ska vidare till kommunfullmäktige för kännedom.
Håkan Fäldt (M) yrkar bifall till Charlotte Bossens (C) tilläggsyrkande med instämmande av
Magnus Olsson (SD).
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag på Charlotte Bossens (C)
tilläggsyrkande.
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Ordförande ställer proposition på att avslå eller bifalla Charlotte Bossens (C) tilläggsyrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå tilläggsyrkandet.
Reservationer och särskilda yttranden
Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M), John Roslund (M) och Charlotte Bossen (C) reserverar
sig mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 34.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån
för Charlotte Bossens (C) yrkande.
Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M), John Roslund (M) och Charlotte Bossen (C) lämnar in
ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 35.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 36.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och bolag
Analys- och hållbarhetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Avdelningen för intern ledning och stöd
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KSAU 200817 §486
G-Tjänsteskrivelse KS 200819 Återrapportering - handlingsplaner ekonomisk
brottslighet mot välfärden
Handlingsplan - Att förebygga och hantera ekonomisk brottslighet och
oegentligheter i välfärden
Delrapportering - Handlingsplan Ekonomisk brottslighet mot välfärden
Uppdragsbeskrivning - Åtgärder för att motverka ekonomisk brottslighet i
välfärden
Beslut KS 190911 §212 med Särskilt yttrande (M+C) och (SD)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190902 Ekonomisk brottslighet mot välfärden
Tjänsteanteckning STK-2019-1285 - Angående samverkan
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Reservation

Bilaga 34

Kommunstyrelsen 2020-08-19
Ärende 28. Återrapportering - handlingsplaner ekonomisk brottslighet mot
välfärden
Moderaterna och Centerpartiet att ärendet skulle vidaresändas till kommunfullmäktige för kännedom.
Bidragsfusk och brott i välfärden har under lång tid utgjort ett allvarligt problem i Malmö som har
utarmat välfärdens resurser. Det är både beklagligt och anmärkningsvärt att Socialdemokraterna med
stödpartier vägra att föra en offentlig diskussion i fullmäktige om hur problemen ska kunna lösas.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Roslund (M)

Tony Rahm (M)

Anton Sauer (C)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

John Eklöf (M)
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Bilaga 35

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-08-19
Ärende 28. Återrapportering - handlingsplaner ekonomisk brottslighet mot
välfärden
Malmös borgerlighet har under årtionden krävt att krafttag tas emot de omfattande stölder av
skattebetalarnas pengar som under en passiv socialdemokratis ledning har fått fortgå i våra
välfärdssystem.
De planer som nu framläggs är på pappret mycket bra och innehåller fullt nödvändiga åtgärder. Det ska
dock understrykas att det inte är första gången det upprättas regelverk för hur bidragsbrott ska
hanteras. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har alltid haft ett regelverk som tydligt fastslår att
misstänkt bidragsfusk ska polisanmälas. Trots detta visade revisionens granskning att det är långt ifrån
alltid som detta sker.
För att dessa handlingsplaner verkligen ska genomföras i verkligheten krävs politiskt ledarskap. Hittills
har Socialdemokraterna i Malmö visat sig helt ointresserade av att göra detta, men inga är gladare än
Moderaterna och Centerpartiet om de nu äntligen vill börja värna skattebetalarnas pengar.

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Roslund (M)

Tony Rahm (M)

Anton Sauer (C)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

John Eklöf (M)
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Bilaga 36

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2019-1285

Återrapportering - handlingsplaner ekonomisk brottslighet mot välfärden
Sverigedemokraterna har länge både drivit och lagt förslag på hur den ekonomiska brottsligheten
mot välfärden ska bekämpas. Malmö är sämst i klassen på detta och det har varit så under många år.
I rapport efter rapport, i granskning efter granskning har problematiken framkommit.
Mycket i handlingsplanen är bra och kan göra stor nytta och skillnad. Samtidigt är det välkänt att en
handlingsplan i socialdemokraternas värld innebär att de känner att de kan döva sitt samvete och
stoppa undan planen i en djup skrivbordslåda. De resurser i form av pengar och personal som
behövs, kommer vi inte att se röken av.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman- Persson (SD)

2020-08-19

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-08-17 kl. 15:00-15:20

Plats

Stadshuset vån 7, 7046

Beslutande ledamöter

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

Övriga närvarande

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

Utses att justera

Håkan Fäldt

Justeringen

2020-08-19

Protokollet omfattar

§478

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Håkan Fäldt

…………………………………
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478

Ansökan om medel för genomförande av Toughest 2020

STK-2020-989
Sammanfattning

En ansökan har inkommit via fastighets- och gatukontoret för genomförandet av Toughest
som arrangeras av Other Buns International AB i Malmö. Arrangören skulle ha genomför
tävlingen i maj men på grund av den rådande situation valt att flytta den till oktober 2020.
Toughest har sedan starten 2013 anordnat event i fem länder och över 15 städer däribland
London, Amsterdam, Stockholm, Köpenhamn och Oslo, men det är Malmö som är
organisationens bas.
Toughest år 2020 var tänkt att bli året där organisationen satsade stort med flera nya hinder,
nya typer av lopp och fler aktiviteter. I stället noterar organisationen att anmälningarna
minskat och sponsorer delvis ställer in, men kostnader för säkerhet och minskad
smittspridning ökar och organisationen ansöker därför om ett bidrag på 200 tkr.
Stadskontoret bedömer att arrangemanget ger en god uppmärksamhet för Malmö som ett
engagerande evenemang på plats för malmöbor och för besökare och att det ligger i linje med
Malmö stads evenemangsstrategin.
MINT-gruppen har vid per capsulam möte i juni 2020 beslutat tillstyrka ansökan.
Stadskontoret föreslår att ansökan beviljas.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott anslår 200 tkr till fastighets- och gatukontoret ur
kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar för genomförande av Toughest
2020.
Beslutet skickas till

Avdelningen för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Fastighets- och gatukontoret
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse KSAU 200817 Ansökan om medel för genomförande av
Toughest 2020
MINT ansökan Toughest 2020
Toughest verksamhetsbeskrivning
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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-08-24 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)
Karin Ringman Ingvarsson (Sekreterare)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-08-31

Protokollet omfattar

§499

Underskrifter

Sekreterare

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

Karin Ringman Ingvarsson
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Ansökan om medel till Malmö Dance Week 2021

STK-2020-985
Sammanfattning

Föreningen IVER (kulturförening Malmö) i samverkan med fastighets- och gatukontoret
ansöker om marknadsstöd om 800 tkr för genomförandet av Malmö Dance Week 2021.
Arrangemanget är uppdelat i två delar. Del ett genomförs under våren 2021 och består av
workshops med lokala dansskolor, eldsjälar och gästdansledare. Detta pågår i sammanlagt sju
dagar vid två tillfällen. Del två genomförs under hösten 2021och pågår i 14 dagar. De är
fyllda med workshops, föreläsningar med mera. Totalt arrangeras 40 aktiviteter under
veckorna. Allt avslutas med en tävling i världsklass med internationella deltagare. Fastighetsoch gatukontoret fortsätter den under 2018 påbörjade danssatsning med profilering mot unga
flickor/kvinnor och nya platser.
Arrangemanget har beretts av MINT beredning och tillstyrkts i MINT den 4 november 2019
och har ursprungligen beslutats i kommunstyrelsens arbetsutskott 13 augusti 2018. Malmö
Dance Week var beslutat i KSAU 200113 § 26, STK-2019-1287 och skulle genomförts 2020
men flyttas till 2021 på grund av covid-19 pandemin. MINT-gruppen har på ett per capsulam
möte juni 2020 beslutat tillstyrka ansökan.
Stadskontoret föreslår att ansökan beviljas.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott anslår 800 tkr ur kommunstyrelsens anslag för
projekt och utredningar år 2021 till fastighets- och gatukontoret för genomförandet
av Malmö Dance Week 2021.
Beslutet skickas till

Avdelningen för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Fastighets- och gatukontoret
Omvärld- och näringslivsavdelningen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse KSAU 200824 Ansökan om medel till Malmö Dance Week 2021
Ansökan fr FGK Malmö Dance Week 2021

