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Datum

2015-05-27

Information från kommunstyrelsens sammanträde
den 27 maj 2015
Denna information redogör kortfattat för kommunstyrelsens beslut i de ärenden som
behandlades vid sammanträdet den 27 maj 2015. Det fullständiga protokollet justeras
den 10 juni 2015, och kommer därefter att finnas tillgängligt på
www.malmo.se/kommunstyrelsen. Här finns även handlingarna till de ärenden som
behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde tillgängliga.
1. Utseende av protokollsjusterare
Torbjörn Tegnhammar utsågs att justera protokoll den 10 juni 2015.
2. Delegationsprotokoll
3. Anmälan om expedierade ärenden med mera inom kommunstyrelsens
förvaltningsområde
4. Angående remiss från Finansdepartementet angående Överprövning av
upphandlingsmål SOU 2015:12 (Överprövningsutredningens betänkande Fi
2015/1216)
STK-2015-427

Finansdepartementet har gett Malmö stad möjlighet att yttra sig över
Överprövningsutredningens betänkande Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU
2015:12 Fi 2015/1216).
Betänkandet innehåller författningsförslag som syftar till att öka effektiviteten i
upphandlingsförfarandena. Förslagen påverkar i första hand företag som önskar delta i
offentlig upphandling och upphandlande myndigheter eller enheter och i andra hand
allmänheten i form av skattebetalare och avnämare samt domstolar.
Utredningen har haft i uppdrag att särskilt finna sätt att komma till rätta med de problem som
orsakas, både samhällsekonomiskt och för berörda aktörer, av att upphandlingar stoppas när
de begärs överprövade i domstol. Den ena strategin innebär att man försöker minska antalet
ansökningar om överprövning genom antingen ansökningsavgifter eller
processkostnadsansvar. Den andra strategin innebär att man vidtar åtgärder som minskar de
negativa konsekvenserna av att en upphandling blir överprövad. En given utgångspunkt för
utredningen har varit att eventuella förändringar av regelverket inte får innebära att
rättssäkerheten eftersätts.
Det kan vara värt att notera när det gäller EU-rätten och nationell rätt att även om Lag
(2007:1091) om offentlig upphandling grundar sig på unionsrättsliga direktiv skiljer sig lagen
på många sätt från upphandlingsregler i andra medlemsstater. Utvecklingen i svensk
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rättspraxis kan också göra att den svenska upphandlingsrätten tar sig ett uttryck som skiljer
sig från andra länders. Unionsrätten på upphandlingsrättens område fungerar endast som ett
ramverk, som ska genomföras och utvecklas inom ramen för den nationella rättsordningen
och dess villkor. Den svenska upphandlingsrättens tillämpning och utveckling får inte
medföra att ändamålen med den unionsrättsliga regleringen på upphandlingsområdet förfelas
eller urholkas. Tvärtom är det medlemsstaternas uppgift att se till att unionsrätten får den
effekt som är avsedd.
Kommunstyrelsen beslutade:
att avge yttrande till Finansdepartementet i enlighet med stadskontorets förslag
5. Remiss från Näringsdepartementet - Boverkets rapport 2014:20 - Uppdrag
att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov.
STK-2015-198

Näringsdepartementet har översänt Boverkets rapport 2014:20, Uppdrag att överväga
ytterligare åtgärder som kan undantas från krav på bygglov, för yttrande till Malmö stad.
Stadskontoret föreslår att remissen till näringsdemartementet besvaras med hänvisning
stadsbyggnadsnämndens utlåtande att det bl.a. inte är lämpligt att nu föreslå att fler åtgärder
ska undantas från krav på bygglov innan effekterna av de redan beslutade förändringarna av
lovplikten har analyserats och utvärderats.
Kommunstyrelsen beslutade:
att Näringsdepartementets begäran om yttrande angående undantag från kravet på bygglov
besvaras med hänvisning till stadsbyggnadsnämndens utlåtande.
Reservation:(FP)
6. Remiss från utbildningsdepartementet - Betänkandet Moderniserad
studiehjälp (SOU 2013:52)
STK-2015-469

Vid regeringssammanträdet den 22 december 2011 beslutades att en särskild utredare skulle
utses som skulle föreslå förändringar inom studiehjälpssystemet. Studiehjälpens karaktär av
studiestöd behöver stärkas. En modern studiehjälp ska vara renodlad, ändamålsenlig, enhetlig
och inkluderande.
Stadskontorets samlade bedömning tar särskilt upp det så kallade fria valet inom ett
samverkansområde. Det fria valet kommer att begränsas med utredningens förslag att
inackorderingsstöd inte ska ges till elever som kommit in på ett program/inriktning som finns
i hemkommunen.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
att avge yttrande till Utbildningsdepartementet i enlighet med stadskontorets förslag.
7. Remiss från Socialdepartementet - Sedd, hörd och respekterad – ett
ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU 2015:14)

STK-2015-391
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Socialdepartementet har berett Malmö stad möjlighet att yttra sig avseende
Klagomålsutredningens delbetänkande. I betänkandet föreslås ett förtydligat klagomålssystem
där vårdgivaren tillsammans med patientnämnd/förtroendenämnd ska utgöra första linjen för
att ta emot och bemöta patienters klagomål. Inspektionens för vård och omsorgs (IVO) roll
föreslås begränsas både avseende vilka händelser som utreds och utredningens förfarande.
Vård- och omsorgsberedningen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 12 maj 2015.
Kommunstyrelsen beslutade:
att avge yttrande till Socialdepartementet i enlighet med upprättat förslag.
8. Mer gemensamma tobaksregler (SOU 2015:6)
STK-2015-289

Malmö stad har beretts möjlighet att lämna synpunkter på delbetänkandet Mer gemensamma
tobaksregler. Ett genomförande av tobaksproduktdirektivet (SOU 2015:6).
Delbetänkandet innehåller förslag till ändringar i tobakslagen och tobaksförordningen i syfte
att genomföra det så kallade tobaksproduktdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/40/EU om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om
tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter).
Kommunstyrelsen beslutade:
att avge yttrande till Socialdepartementet i enlighet med stadskontorets förslag.

Reservation: (M)
Reservation: (FP)
Särskilt yttrande: (SD)
9. Remiss ang. Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God
bebyggd miljö
STK-2015-222

Boverket har på regeringens uppdrag utarbetat Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet
God bebyggd miljö. Förslaget består av ett antal insatsområden, förslag till etappmål och
åtgärder som bedöms nödvändiga för att nå miljökvalitetsmålet.
Förslaget har remitterats till Malmö stad för yttrande. Stadens svar på remissen avges med
stöd av utlåtanden från stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljönämnen.
Kommunstyrelsen beslutade:
att godkänna stadskontorets förslag till yttrande till Näringsdepartementet över Boverkets
remiss angående strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö vilket upprättats med
stöd av utlåtanden från stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljönämnden.
Reservation: (M)
Reservation: (SD)
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10. Samförvaltade stiftelser rapport 2014
STK-2015-674

Av placeringspolicyn för de samförvaltade stiftelserna framgår att rapportering till
kommunstyrelsen ska ske tertialvis av stiftelsekapitalets utveckling och ställning samt att en
avstämning mot beslutade limiter ska redovisas. Denna rapport omfattar utvecklingen av
stiftelsernas kapital under januari-december 2014, samt en avstämning av det totala
innehavets tillgångsfördelning per 2014-12-31.
Utdelning från paraplyfonden till de samförvaltade stiftelserna utgick under 2014 med 42
Mkr.
Stiftelsekapitalet har ökat med 222 Mkr tack vare stigande fondkurser. Andra icke-finansiella
utbetalningar, till exempel utbetalningar av bidrag till destinatärerna från stiftelserna, har
minskat kapitalet med 43 Mkr. Därigenom har kapitalets marknadsvärde netto stigit med 179
Mkr från 1 532 Mkr 2013-12-31 till 1 711 Mkr 2014-12-31.
Vid finansberedningens möte 2015-03-17 föredrogs förvaltningens utveckling under 2014.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om utdelning ur kapitalförvaltningen 2015 med
3,32 kr per fondandel.
Kommunstyrelsen beslutade:
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.
11. Kompensation till fristående och enskild verksamhet inom det
pedagogiska området för resurstillskott år 2014
STK-2015-619

I enlighet med skollagstiftningens bestämmelser, kompenserar kommunen fristående och enskilda verksamheter för resurstillskott i den kommunala förskole- och skolverksamheten.

Under 2014 har resurstillskott utgått från kommunstyrelsen för systematiskt kvalitetsarbete
och språkutvecklande insatser inom förskola och skola. Det föreslås därför att fristående
verksamheter kompenseras i enlighet med utfallet i den kommunala verksamheten och att
fristående verksamheter totalt tillförs 4 280 tkr. Detta finansieras med medel som reserverats
av kommunstyrelsen i bokslut år 2014.
Kommunstyrelsen beslutade:
att i enlighet med vad som anförts i ärendet tilldela fristående förskola, förskoleklass,
grundskola, fritidshem och gymnasieskola med barn folkbokförda i Malmö totalt 4 280 tkr
som kompensation för resurstillskott år 2014 inom systematiskt kvalitetsarbete och
språkutvecklande insatser,
att kostnaden för 2014 års kompensation finansieras av kommunstyrelsen med medel som
reserverats i bokslut år 2014,
att bidrag till fristående verksamheter utbetalas som ett engångsbelopp fördelat per plats för
barn/ elever folkbokförda i Malmö,
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att handläggning av utbetalningen åligger förskolenämnd, grundskolenämnd och
arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd.
Särskilt yttrande: (V)
12. Konsekvensbeskrivning övergång till komponentavskrivning
STK-2015-549

Den kommunala redovisningen styrs genom Kommunallag (1991:900) och Kommunal Redovisningslag (1997:614). Utöver lagstiftningen ska kommunens redovisning följa den
normering som Rådet för kommunal redovisning, RKR, fastställer. Under 2014 uppdaterade
RKR rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar vilket innebär att det föreligger
ett explicit krav på tillämpning av komponentavskrivning. Komponentavskrivning skiljer sig
på vissa punkter mot den avskrivningsmodell som tillämpas idag. Dessa skillnader samt de
konsekvenser som uppstår finns beskrivna i ärendet.
Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta:
att lägga konsekvensbeskrivningen avseende övergång till komponentavskrivning till
handlingarna,
att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige under hösten 2015
med förslag till förändring av resultatkravet i de finansiella målen som en följd av ändrade
redovisningsprinciper,
att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige under hösten 2015
med förslag till förändrade kommunbidrag och investeringsramar som en följd av ändrade
redovisningsprinciper.
Särskilt yttrande: (SD)
13. Organisering av finskt förvaltningsområde
STK-2015-513

Från den 1 februari 2015 är Malmö stad finskt förvaltningsområde. Insatser inom ramen för
detta regleras i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724). Malmö
stad erhåller ett statligt stöd på 1 980 000 kr för de merkostnader detta innebär. Dessa medel
ska användas under 2015.
Planering och organisering av finskt förvaltningsområde pågår löpande och i samråd med den
sverigefinska gruppen. I ett första skede prioriteras insatser inom förskola, äldreomsorg,
kultur och kommunikation.
Folkhälso- och jämställdhetsberedningen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 11
maj 2015.
Kommunstyrelsen beslutade:
att uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut i ärendet.
Särskilt yttrande: (SD)
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14. Nya statliga avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola, fritidshem och
annan pedagogisk verksamhet – revidering av Malmös dokument
STK-2015-647

Skolverket har i ett utbetalningsmeddelande daterat 2015-03-24 angivit att från och med den
1 juli 2015 tillämpas nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan
pedagogisk verksamhet. Detta innebär att Malmö stads dokument avseende de så kallade
föräldraavgifterna i ovan angivna verksamheter bör revideras utifrån Skolverkets dokument.
Kommunstyrelsen beslutade:
att anta det reviderade dokumentet ”Avgifter för förskola, fritidshem samt annan pedagogisk
verksamhet som erbjuds istället för förskola respektive fritidshem i Malmö”, att gälla från och
med 1 augusti 2015.
15. Förslag till fördelning av 10 Mkr för permanent skolsatsning – Budget
2015
STK-2015-617

I kommunfullmäktiges Budget 2015 finns under ”Kommunstyrelsens anslag till förfogande”
avsatt 10 Mkr för permanent skolsatsning avseende förskolenämnden, grundskolenämnden
samt arbetsmarknads- gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Medlen föreslås fördelas
som kommunbidrag utifrån hur de tre skolnämnderna förbrukat skolsatsningsmedlen under
det senaste året i kombination med hur medlen tidigare förmedlades till FoU-Malmö
Utbildning. Medlen föreslås fortsatt användas till språkutvecklande ämnesundervisning,
flerspråkig ämnesundervisning samt modersmål.

Kommunstyrelsen beslutade:
att ur kommunstyrelsens anslag till förfogande fördela kommunbidrag avsatt för permanent
skolsatsning från om med år 2015 med 3 783 tkr till förskolenämnden, 4 744 tkr till
grundskolenämnden samt 1 473 tkr till arbetsmarknads- gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.
Reservation: (SD)
16. Fråga om medel till Mötesplats social innovation
STK-2015-415

Den 3 september 2014 beslutade kommunstyrelsen att Malmö stad ska ansluta sig till
Mötesplats social innovation under förutsättning att Region Skåne och Malmö högskola gick
in med motsvarande belopp och med de villkor som anges i ärendet (STK-2014-238) gällande
styrgruppsplats och återrapportering.
Samtliga förutsättningar som angavs i ärendet STK-2014-238 ”Frågan om Malmö stads
anslutning till Mötesplats social innovation” har uppfyllts och Malmö stad har fått en plats i
Mötesplats social innovations styrelse genom stadskontorets välfärdsdirektör.
Kommunstyrelsen har, i den av kommunfullmäktige antagna budgeten för 2015, inte tillfört
kommunbidrag för finansiering av Malmö stads åtagande avseende Mötesplats social
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innovation. Kommunstyrelsen föreslås därför besluta om fortsatt anslutning till Mötesplats
social innovation fram till och med 2016 samt avsätta 2 mkr ur kommunstyrelsens anslag för
projekt och utredningar för att finansiera Malmö stads engagemang inför respektive år.
Folkhälso- och jämställdhetsberedningen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 11
maj 2015.
Kommunstyrelsen beslutade:
att Malmö stad ska vara fortsatt ansluten till Mötesplats Social Innovation år 2015 och 2016
samt avsätta 2 mkr per år ur kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar för att
finansiera Malmö stads engagemang.
att beslut om finansiering år 2017 och vidare ska behandlas i budgetberedningen inför
respektive år.
Särskilt yttrande: (SD)
17. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö - Samverkan med
civilsamhället
STK-2014-1136

Föreliggande utredning är en av 32 utredningar som kan härledas till Malmökommissionens
arbete. Utredningarna förväntas ge svar på hur kommunen ska hantera kunskap och
rekommendationer som Malmökommissionen genererade. Föreliggande är den första
delrapporten från utredningen kring att utveckla former för samverkan med civilsamhället.
Med civilsamhället avses här ”en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda
hushållet, där människor organiserar sig och agerar tillsammans för gemensamma intressen”
I utredningens inledande skede har bred dialog sökts med såväl interna förvaltningar som
med aktörer i det lokala civilsamhället. En grundförutsättning i det fortsatta utredningsarbetet
är att i alla moment sträva efter medskapande mellan kommun och civilsamhälle. På så vis
kan själva utredningen fungera som en hävstång för att stärka samverkan mellan kommunen
och det lokala civilsamhället i Malmö.
Folkhälso- och jämställdhetsberedningen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 9
december 2014.
Kommunstyrelsen beslutade:
att godkänna delrapporten, samt
att ge stadskontoret i uppdrag att, i enlighet med rekommendationer i delrapport 1 (s.14),
samordna och koordinera det fortsatta arbetet med utredningen med syfte att utgöra underlag
för utvecklad samverkan med civilsamhället
att från kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar avsätta 650tkr för kartläggning,
forskningscirklar och kompetensutveckling kring civilsamhället i Malmö
att ge stadskontoret i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med skriftliga
delrapporter årsvis med början 2015
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18. Uppföljning av Malmö stads riktlinjer för barn- och ungdomsvården
STK-2015-432

För de drygt 600 barn som varit placerade i familjehem eller på institution under året, och
som avslutat årskurs nio eller gymnasiet, finns uppgifter om betygsresultat. 30 % av de barn
som institutionsplacerats under 2014 har blivit hälsoundersökta i någon form medan nästan
80% av de familjehemsplacerade barnen blivit det. En liten andel av hälsoundersökningarna
har gjorts enligt BBIC.
Det behövs ett metodstöd för implementering och uppföljning av riktlinjerna på såväl lokal
som kommunövergripande nivå. En revidering av riktlinjerna behöver göras utifrån
genomförda och kommande förändringar i lagstiftning, verksamhetssystemet BBIC och
andra förhållanden.
Vård- och omsorgsberedningen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 12 maj 2015.

Kommunstyrelsen beslutade:
att godkänna rapporten
att anmoda samtliga stadsområdesnämnder och sociala resursnämnden att beakta rapporten i
fortsatt utvecklingsarbete, med särskilt fokus på hälsoundersökningar gällande placerade barn.
att ge stadskontoret i uppdrag att revidera riktlinjerna för barn- och ungdomsvården och se
över uppföljningens utformning. Stadskontoret ska återkomma med nytt förslag våren 2016.
att ge stadskontoret i uppdrag att ta fram ett metodstöd för stadsområdesförvaltningarnas
och sociala resursförvaltningens arbete med implementering och uppföljning av riktlinjerna.
Detta ska rapporteras i samband med återrapportering av revideringen.
Särskilt yttrande: (M) och (FP)
Särskilt yttrande: (SD)
19. Uppföljning av institutionsplaceringar 2014
STK-2015-435

Uppföljningen av institutionsplacerade barn 2014 visar att 303 pojkar och flickor har varit
placerade på institution under föregående år. 80 % av placeringarna har avslutats på grund av
att syftet uppnåtts. Ungefär 60 % av barnen har inte hälsoundersökts i samband med
placering. En större andel av de placerade pojkar som avslutat årskurs nio under 2014 har inte
fått fullständiga betyg, jämfört med flickorna.
Förbättring gällande samverkan med sjukvården och rutiner för genomförande av
hälsoundersökningar, för upprättande av samordnad individuell plan samt kring att följa
rutiner för dokumentation av enskilda samtal behövs.
Vård- och omsorgsberedningen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 12 maj 2015.

Kommunstyrelsen beslutade:
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att godkänna rapporten
att anmoda samtliga stadsområdesnämnder och sociala resursnämnden att beakta rapporten i
fortsatt utvecklingsarbete, med särskilt fokus på hälsoundersökningar, enskilda samtal och
uppföljning av skolgång,
att ge stadskontoret i uppdrag att följa upp institutionsplaceringar avseende 2015 och
återkomma med en rapport 2016
Särskilt yttrande: (M) och (FP)
Särskilt yttrande: (SD)
20. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS
som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2015
STK-2015-466

Samtliga stadsområdesnämnder ska en gång i kvartalet lämna statistikrapport till
kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS
som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, samt beslut som inte
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten har avbrutits.
Antalet beslut som inte är verkställda inom tre månader enligt 9 § LSS har ökat från 42 till 43
beslut. Antalet beslut som inte är verkställda inom tre månader enligt 4 kap 1 § SoL är
oförändrat 21 beslut.
Vård- och omsorgsberedningen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 12 maj 2015.
Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta:
att lägga rapporten till handlingarna.
Särskilt yttrande: (M) och (FP)
Särskilt yttrande: (SD)
21. Uppräkning av fasta arvoden till förtroendevalda 2015
STK-2015-589

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 29 april 2015 att uppdra åt
kommunstyrelsen att årligen 2015-2018 fastställa nivåer på fasta arvoden i enlighet med i
ärendet redovisad modell.
Modellen innebär att uppräkning av fasta arvoden till ordförande och vice ordförandena
(förste och andre) i nämnder m m för åren 2015 - 2018 årligen skall ske med en procentsats
motsvarande den genomsnittliga löneökningen under föregående år för den kommunala
personalen och är densamma som tillämpats under föregående mandatperiod.
Den genomsnittliga löneökningen i kommunen 2014 uppgick till 2,71 procent.
Kommunstyrelsen beslutade:
att på sätt som redovisas i ärendet räkna upp nivåerna på fasta arvoden samt sammanträdes
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och inläsningsarvodet, att tillämpas från och med den 1 januari 2015.
Reservation: (V)
22. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö – Kommungemensam
långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning
STK-2015-394

Stadskontoret återrapporterar arbetet kring kommungemensam långsiktig strategi för
kompetens-och personalförsörjning. Ett gemensamt systematiskt arbetssätt kring
kompetensförsörjning ger möjlighet till utveckling av gemensamma strategier samt skapar
synergier för att öka Malmö stads attraktivitet som arbetsgivare.
Personalberedningen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 13 maj 2015.
Kommunstyrelsen beslutade:
att godkänna rapporten
att ge stadskontoret i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen hösten 2015 med förslag
på gemensamt arbetssätt med målsättning att ta fram förslag till en kommungemensam
strategi under 2016,
att ge stadskontoret i uppdrag att återkomma med uppföljning av avgångssamtal.
Särskilt yttrande: (SD)
23. Uppföljning riktlinje timavlönade

STK-2015-627

För att stödja nämnderna i arbetet med att nå målet kring att minska andelen timavlönade
timmar fattade Arbetsgivarutskottet 2014-08-26 beslut om riktlinjer kring timavlönade.
Delmålet för 2014 var att minska antalet timavlönade timmar med minst 20 %, till förmån för
fastare anställningar.
De nämnder som hade en hög andel timavlönade - stadsområdesnämnderna, sociala
resursnämnden och förskolenämnden – anmodades att ta fram särskilda handlingsplaner med
mätbara delmål för 2014 och 2015. För Malmö stad som helhet har målet för 2014 i stort sett
uppnåtts. I sex av de sju aktuella nämnderna har målet i riktlinjen uppnåtts under andra
halvåret 2014 jämfört med samma period 2013.
Personalberedningen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 13 maj 2015.
Kommunstyrelsen beslutade:
att godkänna rapporten
att översända rapporten till berörda nämnder för beaktande
att stadskontoret fortsätter följa nämndernas arbete med att nå målet att minska andelen
timavlönade timmar
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Särskilt yttrande: (M) och (FP)
24. Uppdrag att utarbeta en långsiktig strategi för kollektivtrafiken i Malmö
STK-2013-1111

Efter kommunstyrelsens beslut 2 april 2014 om att ge trafikberedningen i uppdrag att
återkomma till kommunstyrelsen med förslag på innehåll i en långsiktig strategi för
kollektivtrafik i och till och från Malmö har en uppdragsbeskrivning tagits fram av berörda
förvaltningar under ledning av kommunstyrelsens trafikberedning under förra
mandatperioden.
Uppdragsbeskrivningen har därefter godkänts av tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden
och miljönämnden som överlämnat ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Kommunstyrelsen beslutade:
att godkänna redovisat förslag till uppdrag att utarbeta en långsiktig strategi för
kollektivtrafiken i Malmö i enlighet med stadskontorets synpunkter,
att som politisk styrgrupp utse kommunstyrelsens stadsutvecklingsberedning.
Reservation: (M)
Reservation: (FP)
Reservation: (SD)
25. Objektsgodkännande för genomförande av detaljplan 5167 (skola vid
Gottorps allé) gällande park, grönstråk, överfarter m.m. (projekt nr 5811)
STK-2015-588

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för genomförande
av detaljplan 5167 (skola vid Gottorps allé) gällande park, grönstråk, överfarter m.m. (projektnr 5811). Investeringsutgiften bedöms till 15,2 Mkr. Projektet finns med i tekniska nämndens
budgetskrivelse 2015. Projektet förutsätts rymmas inom beslutad investeringsram för gällande
år för tekniska nämnden. Årliga driftkonsekvenser (drift-, underhåll- och kapitalkostnader)
beräknas uppgå till brutto 1,2 Mkr.
Kommunstyrelsen beslutade:
att bevilja tekniska nämnden objektsgodkännande för genomförande av detaljplan 5167
(skola vid Gottorps allé) gällande park, grönstråk, överfarter m.m. (projekt nr 5811) till en
beräknad bruttoutgift om 15,2 Mkr
att godkänna årliga driftkonsekvenser om 1,2 Mkr under förutsättning att de ryms inom den
av kommunfullmäktige beslutad ram för driftkonsekvenser för gällande år för tekniska
nämnden.
26. Bemyndigande till tekniska nämnden att med tomträtt få upplåta
fastigheten Uller1 i Malmö

STK-2015-655
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Tekniska nämnden har hemställt om kommunfullmäktiges godkännande av
tomträttsupplåtelse av hela eller del av fastigheten Uller 1 i Malmö (fastigheten). Hela eller del
av fastigheten avses upplåtas med tomträtt och det planeras att uppföras ett flerfamiljshus
med ca 90 bostäder (ca 8 000 ² bruttoarea, BTA) med blandad upplåtelseform.
Tomträttsupplåtelsen är tänkt att ske enligt den modell som använts för att stimulera
produktionen av hyresrätter.
Då avgäldsunderlaget beräknas överstiga 10 000 000 kronor erfordras kommunfullmäktiges
godkännande.
Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta:
att bemyndiga tekniska nämnden att med tomträtt upplåta hela eller del av fastigheten Uller 1
i Malmö.
27. Tekniska nämnden - Avrop av medel från kommunstyrelsen till
gatukontoret för att finansiera Ponny-EM 2015
STK-2015-486

Kommunstyrelsen beslutade den 14 augusti 2013 § 231 att stadens kostnader om 3, 8 mkr för
värdskapet för Malmö City Horse Show med Ponny EM 2015 med Nations Cup skulle
beaktas i 2015 års budget. Gatukontoret har för förberedande arbeten under 2014 erhållit ett
förskott om 500 tkr ur dessa medel. Kommunstyrelsen föreslås nu bevilja utbetalning av
resterande medel om 3,3 mkr.
Kommunstyrelsen beslutade:
att till gatukontoret för genomförande av Ponny-EM 2015 anslå 2 629 tkr ur
kommunstyrelsens anslag till förfogande samt ur anslaget för projekt och utredningar 671 tkr,
sammanlagt 3, 3 mkr.
28. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö - Konsekvensbedömningar
inför fysiska investeringar

STK-2015-182

Stadsbyggnadsnämnden fick i samband med att kommunstyrelsen beslutade om Slutrapport
från kommission för ett socialt hållbart Malmö- Nu fråga om förslag på inriktning av det fortsatta arbetet för
en socialt hållbar utveckling. ( STK-2013-145), i uppdrag att utreda hur sociala
konsekvensbedömningar kan implementeras inför fysiska investeringar.
Stadsbyggnadsnämnden har i bred samverkan med andra aktörer utarbetat ett verktyg som
kommer att utvärderas under 2015.
Folkhälso- och jämställdhetsberedningen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 14
april 2015.
Kommunstyrelsen beslutade:
att lägga utredningen till handlingarna samt,
att be stadsbyggnadsnämnden att återkomma med information om resultatet av den
utvärdering som planeras under 2015.
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29. Äskande om medel för att samordna arbetet med miljonprogrammet
som motor för den hållbara staden från Miljönämnden
STK-2013-1181

Miljönämnden föreslår att kommunstyrelsen anslår 1,3 mkr/år 2014 och 2015 för
sysselsättningsskapande åtgärder och minskat utanförskap med mera i samband med
renovering av miljonprogramsområdena. Ärendet har även remitterats till arbetsmarknads-,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Kommunstyrelsen föreslås avslå anslagsbegäran och besluta att miljönämndens förslag
kopplas samman med Malmökommissionens förslag nr. 55 om Amiralsstaden och ”Bygga
om dialogen” där stadsbyggnadsnämnden/kontoret är åtgärdsansvarig. Dock ska åtgärder
med specifik anknytning till arbetslöshet och utanförskap i miljonprogramsområdena ske i
samordning mellan stadsbyggnadskontoret och arbetsmarknads-, gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningens verksamhet med ansvar för stadens arbetsmarknadsinsatser.
Inom ramen för EU:s nya sammanhållningspolitik 2014-2020 och det regionala
strukturstödsprogrammet omfattas Malmö av hela insatsområdet Hållbar stads- och
samhällsutveckling. Insatsområdet omfattar ca 10 miljoner Euro och syftar till att stärka
innovationskraften och entreprenörskap hos små och medelstora företag. Möjligheten till att
söka finansiering ur EU:s anslag samt statliga initiativ av de i ärendet föreslagna insatserna ska
prövas.
Kommunstyrelsen beslutade:
att avslå miljönämndens anslagsbegäran, samt
att miljönämndens förslag angående renovering av miljonprogramsområdena kopplas
samman med stadsbyggnadsnämndens ansvar för Malmökommissionens förslag nr. 55 om
Amiralsstaden och fortsatt satsning på ”Bygga om dialogen” men att specifika åtgärder mot
arbetslöshet och utanförskap i miljonprogramsområdena samordnas av arbetsmarknads-,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet för sysselsättningsfrämjande åtgärder.
Särskilt yttrande: (M) och (FP)
30. Utvärdering av handlingsplan för klimat- och miljöarbetet i Malmö stad
2011-2014
STK-2015-346

Miljönämnden har för kännedom översänt sin utvärdering av Handlingsplan för klimat – och
miljöarbetet i Malmö stad 2011 – 2014. Handlingsplanen baseras på det av
kommunfullmäktige antagna Miljöprogram för Malmö stad 2009 – 2020 där miljönämnden
svarar för underlag, sammanställningar, avstämningar av nyckeltal samt uppgiften att
kommunicera miljöläget i Malmö.
Sammanfattningsvis framgår i miljönämndens utvärdering att berörda förvaltningar, efter ett
enkätförfarande, kan betrakta åtgärdsarbetet som en pågående process som i alla delar inte
kommer att kunna slutföras inom perioden.
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Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen att utvärderingen läggs till handlingarna med
hänvisning i övrigt till handlingsplan för miljöprogrammet för kommande planperiod 20152018 (STK 2015 – 347)
Kommunstyrelsen beslutade:
att utvärderingen med godkännande läggs till handlingarna med hänvisning i övrigt till
hanteringen av handlingsplan för miljöprogrammet för kommande planperiod 2015-2018.
Särskilt yttrande: (SD)
31. Handlingsplan för miljöprogrammet prioriterat arbete i Malmö stad 20152018
STK-2015-347

Miljönämnden har för kännedom översänt sin ”Handlingsplan för miljöprogrammet –
prioriterat arbete i Malmö stad 2015-2018”. Handlingsplanen baseras på det av
kommunfullmäktige antagna Miljöprogram för Malmö stad 2009 – 2020 där miljönämnden
svarar för underlag, sammanställningar, avstämningar av nyckeltal samt att kommunicera
miljöläget i Malmö.
Handlingsplanen har remitterats till berörda nämnder. Dock noteras att handlingsplanen inte
har remitterats till kommunstyrelsen som anges som ansvarig för två uppdrag i planen.
Kommunstyrelsen förordas lägga planen med godkännande till handlingarna.
Kommunstyrelsen beslutade:
att med godkännande lägga handlingsplanen till handlingarna som stöd för
kommunstyrelsens budget- och verksamhetsplanering.
Särskilt yttrande: (SD)
32. Avrop från Sociala resursnämnden av kostnader för insatser till utsatta
EU-medborgare 2015 7
STK-2015-496

Sociala resursnämnden har genom sin förvaltning samordnat Malmö stads insatser för utsatta
EU-medborgare sedan vintern 2014. Föreliggande ärende avser en begäran från Sociala
resursnämnden om finansiering av genomförda insatser 2015 från Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade:
att ur kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar tilldela Sociala resursnämnden
590 tkr för år 2015 för de kostnader som nämnden haft i samband med insatser för utsatta
EU-medborgare under januari-februari 2015,
att ur kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar tilldela Sociala resursnämnden
750 tkr för år 2015 för samordnartjänst, samt
att ur kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar tilldela Sociala resursnämnden 1
200 tkr för organisationsbidrag till Stadsmissionen för drift av verksamheten Crossroads
andra halvåret 2015.
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Reservation: (SD)
33. Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från
servicenämnden
STK-2015-444

Under 2014 infördes en ny IT-organisation i Malmö stad där ansvar för bland annat den
strategiska styrningen och utvecklingen av IT i Malmö stad överfördes till kommunstyrelsen
från servicenämnden. Förändringen innebär att kommunstyrelsens förvaltning fått ett
tydligare ansvar för IT-investeringar samt för den kommuninterna debiteringen av ITtjänster. Med anledning av detta behöver investeringslikvid för ändamålet överföras till
kommunstyrelsen samt det negativa kommunbidrag som avser IT-området.
Kommunstyrelsen beslutade:
att överföra investeringsram om 15 000 tkr från servicenämnden till kommunstyrelsen, från
och med år 2015.
att överföra befintligt anläggningskapital avseende IT från servicenämnden till
kommunstyrel-sen, enligt vad som anförts i ärendet, från och med 1 juni 2015.
att överföra negativt kommunbidrag om 4 448 tkr från servicenämnden till kommunstyrelsen från och med år 2015.
34. Objektsgodkännande för nybyggnation av byggnad F, Jägmästaren 15,
Kulladalsskolan
STK-2015-628

Servicenämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av
byggnad F, Jägmästaren 15, Kulladalsskolan till en beräknad totalutgift om 28 Mkr. Nämnden
gör bedömningen att objektet ryms inom servicenämndens investeringsram för gällande år.
Investeringen omfattar byggnad i två plan utmed Per Albin Hanssons väg och kommer att
inrymma tre basrum med tillhörande grupprum, NO-/tekniksal, hemkunskapsal, bildsal och
ett allrum för fritidshem.
Projektet beräknas vara klart april 2017.
Kommunstyrelsen beslutade:
att bevilja servicenämnden objektsgodkännande för nybyggnation av byggnad F, Jägmästaren
15, Kulladalsskolan, till en beräknad totalutgift om 28 Mkr ± 10 %.
Reservation: (M) och (FP)
Reservation: (SD)
35. Objektsgodkännande för nybyggnation av förskola, Idun 1, del av fd.
Hyllie 4:3
STK-2015-629
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Servicenämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av
förskola, Idun 1, del av före detta Hyllie 4:3 till en beräknad totalutgift om 25 Mkr. Projektet
finns med i servicenämndens investeringsplan för år 2015 och nämnden gör bedömningen att
objektet ryms inom servicenämndens investeringsram för gällande år.
Investeringen omfattar en 4-avdelnings förskola med plats för ca 80 barn, i anslutning till
tidigare beslutad grundskola. Kommunfullmäktige godkände vid sammanträde i maj månad
2014 om objektsgodkännande för Nya Hyllie skola.
Projektet beräknas vara klart i maj 2017.
Kommunstyrelsen beslutade:
att bevilja servicenämnden objektsgodkännande för nybyggnation av förskola, Idun 1, del av
före detta Hyllie 4:3, till en beräknad totalutgift om 25 Mkr ± 10 %.
Reservation: (M) och (FP)
Reservation: (SD)
36. Motion av Magnus Olsson (SD) avseende att ta reda på hur stort och
utbrett problemet är i Malmö om flickor och kvinnor som är eller ligger i
riskzonen för att könsstympas samt att åtgärda problemet
STK-2014-832

Motion har inkommit från Magnus Olsson (SD) avseende att ta reda på hur utbrett
problemet är i Malmö med flickor och kvinnor som är i riskzon för att könsstympas samt att
arbeta med att åtgärda problemet.
Folkhälso- och jämställdhetsberedningen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 11
maj 2015.
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta:
att avslå motionen
Reservation: (SD)
Särskilt yttrande: (M) och (FP)
37. Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare
utbyggnad av bredbandsnät
STK-2015-325

Europaparlamentet har antaget direktiv 2014/61/EU om åtgärder för att minska kostnaderna
för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation. Näringsdepartementet har
därefter genom promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät tagit fram en lagtext
”Förslag till lag om åtgärder för billigare utbyggnad av bredbandsnät”.
Avsikten är att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk
kommunikation. Detta genom att befintlig fysisk infrastruktur används ihop med en ökad
samordning av bygg- och anläggningsprojekt.
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Efter att erhållit yttrande från Tekniska nämnden som nogsamt genomlyst promemorian är
stadskontoret kritisk till att det införs en särskild lagstiftning inom ämnet billigare bredband,
eftersom det finns möjligheter att i befintliga lagar inom området göra lämpliga justeringar.
Demokratiberedningen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20 maj 2015.
Kommunstyrelsen beslutade:
att avge yttrande till Näringsdepartementet i enlighet med stadskontorets förslag.
38. Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till förändrat klimat
(M2015/1162/Kl)
STK-2015-495

Miljö- och Energidepartementet har berett Malmö kommun tillfälle att avge yttrande i
rubricerat ärende. Kommunstyrelsen föreslås framföra att huvudansvar för fortsatt arbete
med klimatförändringar bör kvarstå hos SMHI. När det gäller anpassningsarbetet kan detta
med fördel fördelas på Myndigheten för samhällskydd och beredskap för fysiska åtgärder
som erfordras med anledning av förändringarna och Naturvårdsverket när det gäller insatser
för att minska klimatpåverkan.
Kommunerna bör ges ekonomiska möjligheter för permanenta samordningsåtgärder inom
den egna organisationen.
Kommunstyrelsen beslutade:
att avge yttrande till Miljö- och energidepartementet i enlighet med stadskontorets förslag.
39. Utredningen om Matchningsanställningen – nya vägar till jobb från
Arbetsmarknadsdepartementet
STK-2015-438

Arbetsmarknadsdepartementet har berett Malmö stad tillfälle att yttra sig utredningen
Matchningsanställningen – nya vägar till jobb (A 2014:D). Utredningen har haft i uppdrag att
utreda förutsättningarna för ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program,
matchningsanställningen. Programmet utgörs av subventionerade anställningar som
kombinerar arbete med kompetensutveckling och som inkluderar socialt och praktiskt stöd
både till individ och till arbetsplats.
Kommunstyrelsen beslutade:
att avge yttrande till arbetsmarknadsdepartementet i enlighet med justerat förslag.
Reservation: (M) och (FP)
40. Delårsrapport 1, 2015, FV001 samt FV102
STK-2015-474

För förvaltning 102, kommunstyrelsen, visar utfallet för perioden ett överskott på. 13,6 mkr.
Helårsprognosen pekar mot ett överskott på 21,2 mkr. I helårsprognosen visar anslaget för
kommunstyrelsen ett överskott på 29,6 mkr medan prognosen för anslaget för ekonomiskt
bistånd pekar mot ett underskott på -8,4 mkr.
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För förvaltning 001, kommunfullmäktige, visas ett överskott för perioden på 1,1 mkr medan
helårsprognosen pekar mot ett nollresultat.
Kommunstyrelsen beslutade:
att med godkännande lägga Delårsrapport 1 2015 för kommunstyrelsen, förvaltning 102 och
kommunfullmäktige, förvaltning 001, till handlingarna.
Särskilt yttrande: (M) och (FP)
Särskilt yttrande: (SD)
41. Uppdrag att beräkna och arbeta fram konkreta exempel på möjliga
sociala investeringar inför kommande budgetperioder
STK-2015-553

I Budget 2015, med plan 2016-2020. Mål och inriktning för verksamheten. har
kommunfullmäktige beslutat: ”Kommunstyrelsen ges i uppdrag att beräkna och arbeta fram
konkreta exempel på möjliga sociala investeringar inför kommande budgetperioder.”
Förslaget som lämnas i föreliggande ärende innebär att stadskontoret ges i uppdrag att följa,
analysera och beräkna nedan angivna sex olika verksamheter som kan vara konkreta exempel
på sociala investeringar.
Kommunstyrelsens beslutade:
att ge stadskontoret i uppdrag att följa, analysera och göra ekonomiska beräkningar för
verksamheterna 100 lägenheter från MKB, Försörjningsstödssatsningen, Ansökan om medel
för att arbeta med hemlösa barnfamiljer från stadsområdesnämnderna, Särskild
tillsynsorganisation för kommunens andrahandslägenheter, Kommungemensam
bostadsrådgivning samt Hela Familjen som sociala investeringar, samt återkomma med en
rapport våren 2016.
Särskilt yttrande: (SD)
Särskilt yttrande: (V)
42. Befolkningsprognos för Malmö 2015-2025
STK-2015-704

Stadskontorets avdelning för samhällsplanering tar årligen fram en befolkningsprognos för
Malmö. År 2015 väntas den totala befolkningen öka med 5 300 personer, vilket ger en
totalbefolkning i Malmö på omkring 323 400 personer vid årets slut. Totalt förväntas
befolkningen ha ökat med omkring 57 350 personer fram till och med år 2025. Då förväntas
det totala invånarantalet uppgå till omkring 375 500 personer.
Kommunstyrelsen beslutade:
att med godkännande lägga Befolkningsprognos 2015-2025 till handlingarna
Särskilt yttrande: (M)
Särskilt yttrande: (FP)
Särskilt yttrande: (SD)
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43. Återrapportering angående slutrapport sociala hänsyn vid inköp och
upphandling 2
STK-2014-1147

Kommunstyrelsen gav 2014-11-26 Stadskontoret i uppdrag att redovisa ett förslag till
arbetsmodell för den kommunövergripande inköps- och avtalsprocessen samt en plan för
implementering av metodiken. I förslaget skall även beaktas kommunstyrelsens förslag i
budget 2015 att skapa rutiner för hur större upphandlingar ska behandlas politiskt.
Kommunstyrelsen har fått förslag till arbetsmodell och implementeringsplan för antagande.
Kommunstyrelsen beslutade:
att anta föreliggande förslag till arbetsmodell för kommunövergripande inköp,
att anta föreliggande förslag till implementeringsplan för arbetsmodellen samt
att från kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar avsätta 200 tkr under 2015 för
nödvändiga utbildnings- och informationsinsatser i anledning av införandet av
arbetsmodellen
Reservation: (M)
Särskilt yttrande: (SD)
44. Sektorsövergripande plan för hållbar stadsutveckling i Malmö 2014-2020
STK-2015-670

Ärendet utgick
45. Överföring av kommunstyrelsens anslag till förfogande till tekniska
nämnden
STK-2015-654

Tekniska nämnden har inkommit med en ansökan om en utökning av kommunbidraget som
kompensation för ökade driftkonsekvenser för aktivering av investeringar t.o.m. 2014-12-31.
Driftkonsekvenserna är netto av kostnader (kapital-, drift- och underhållskostnader) och
intäkter (gatukostnadsersättning, tomträttsavgälder och interna markupplåtelser). Totalt är det
investeringar på sammanlagt 272 Mkr som aktiverats, varav allmän platsmark 262 Mkr samt
kvartersmark och fastighetsinnehav 10 Mkr, och som nu genererar kostnader.
Större projekt som aktiverats är Östra Strandhem, bärighetsombyggnad gator 2013-2014,
Varvsparken etapp 2 samt Klagshamns hamn.
Kommunstyrelsen beslutade:
att öka kommunbidraget till tekniska nämnden för år 2015 med 24 864 tkr med finansiering
ur kommunstyrelsens anslag till förfogande.
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46. Förenklad åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Malmö för kollektivtrafik i Stråken
Lindängen-Västra Hamnen och Stenkällan-Västra Hamnen
STK-2014-1109

Vid kommunstyrelsemötet den 2 april 2014 beslutades att ge stadskontoret,
stadsbyggnadsnämnden, samt tekniska nämnden i uppdrag att utarbeta fördjupade
utredningar angående spårväg etapp 1 (STK-2013-1185, STK-2014-10). Därunder förenklad
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Malmö för kollektivtrafik i Stråken Lindängen-Västra Hamnen och
Stenkällan-Västra Hamnen, respektive kommunalekonomisk kalkyl och förtydliganden av
samhällsekonomiska nyttor samt exploateringsmöjligheter. Vid mötet den 2 april 2014
godkändes även förstudie och planprogram för spårväg etapp 1.
Den 16 oktober 2014 tillstyrkte Stadsbyggnadsnämnden, och den 29 oktober den tekniska
nämnden, förenklad åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Malmö för kollektivtrafik i stråken LindängenVästra Hamnen och Stenkällan-Västra Hamnen, samt föreslog kommunstyrelsen att
godkänna densamma.
Kommunstyrelsen beslutade:
att godkänna förenklad åtgärdsvalsstudie (ÅVS) att utgöra ett underlag inför kommande
överläggningar med stat, region och andra intressenter,
att uppdra åt stadskontoret att i samråd med gatukontoret, fastighetskontoret och
stadsbyggnadskontoret dels förtydliga samhällsekonomiska nyttor, kommunalekonomiska
konsekvenser och exploateringsmöjligheter samt undersöka och bekräfta möjligheterna till
intern och extern finansiering samt finansiering genom EU:s fonder och program, av
spårvägstrafik som redovisas i ärendet, dels utarbeta ett förslag till avsiktsförklaring mellan
berörda parter,
att anmoda stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden att upprätta en förstudie ur ett
planperspektiv som klarlägger exploateringsmöjligheterna, kommande planprocesser och
analysera de ekonomiska konsekvenserna,
att anmoda stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden att klarlägga och återkomma med
kostnader för förprojektering, detaljplaneprocessen, gestaltningsprogram och värderingar
inför markförvärv för spårvägslinjer inklusive depåsträckning,
att anmoda tekniska nämnden att återkomma med kostnader för genomförandet av
detaljplaneprocessen med mera enligt ovanstående samt
att givna utredningsuppdrag hanteras av ansvarig nämnd och de aktuella rapporterna med
föreslagna kompletteringar om bland annat kommunalekonomiska konsekvenser och
förtydliganden av samhällsekonomiska nyttor samt exploateringsmöjligheter för spårväg
etapp 1, respektive förenklad åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för kollektivtrafik i stråken LindängenVästra Hamnen och Sten-källan-Västra Hamnen ska behandlas sammanhållet inom ramen för
arbetet med kommunstyrelsens uppdrag STK 2014-1133 om Storstadspaket för Malmö med
omkringliggande kommuner.
Reservation: (M) och (FP)
Särskilt yttrande: (SD)
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47. Storstadspaket för Malmö med kringliggande kommuner
STK-2014-1133

Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsens godkänner förslag till projektplan med budget
för projektuppdraget ”Storstadspaket för Malmö med omkringliggande kommuner”, i
enlighet med beslut i kommunstyrelsen den 26 november 2014.
Projektet omfattar både kommunens arbete med intentionsavtal inom ramen för projektet
”Bygg Malmö helt” samt insatser i regeringens initiativ om Sverigeförhandlingen. I projektets
arbete utgår man från gällande översiktsplan för Malmö stad.
Kommunstyrelsen beslutade:
att godkänna redovisat förslag till projektplan med budget,
att beakta översiktplanens mål och prioriterade inriktningar, samt
att anvisa stadskontoret 2 000 000 kr år 2015 ur kommunstyrelsens anslag för projekt och
utredningar för finansiering av projektet
Reservation: (M) och (FP)
Särskilt yttrande: (SD)
48. Budget 2016 med plan för åren 2017-2021
STK-2015-445

Förslag till budget 2016 med plan för åren 2017-2021.
Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta:
att godkänna finansiellt mål för Malmö stad
att godkänna riktlinjer för Resultatutjämningsreserven
att godkänna riktlinjer för ekonomistyrning
att godkänna mål och inriktning för Malmö stads olika verksamheter
att godkänna beräkningsgrunderna i resursfördelningsmodellen till stadsområdesnämnder
att godkänna driftbudget för år 2016
att fastställa skattesats för kommunalskatt i Malmö stad till 21,24 %,
att godkänna investeringsbudget för år 2016
att godkänna resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning för år 2016
att godkänna ekonomisk plan för åren 2017-2021
att bemyndiga kommunstyrelsen, att inom ramen för beviljade anslag 2016,
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-besluta om fördelning av centralt avsatta anslag till kommunstyrelsens förfogande
-besluta om justering av kommunbidrag i ärenden av icke principiell karaktär under förutsättning att berörda nämnder är överens om åtgärden.
Reservation: (M)
Reservation: (FP)
Reservation: (SD)
Reservation: (V)

Vid frågor kring informationen från kommunstyrelsen, kontakta:
Karin Lindroth, ledningsstrateg, stadskontoret, tfn: 040-34 11 22

