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Nr 1 KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kommunfullmäktigegruppen träffades 11 gånger under 2016.
Inför varje kommunfullmäktigesammanträde har gruppen haft
överläggningar om aktuella och kommande ärenden samt informerat sig
om det politiska arbetet i Region Skåne och Riksdagen.
Följande ärenden har bl.a. beretts av KF:s S- gruppen:
 Årsredovisning för Malmö stad år 2015, jämte revisionsberättelse
 Årlig antidiskrimineringsrapport 2015
 Årlig jämställdhetsredovisning 2015
 Delårsrapport januari – april 2015
 Program för Malmö stads krisberedskap 2016-2019 samt Central
krisledningsplan för Malmö stad
 Ny plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation
 Trafik- och mobilitetsplan för Malmö stad
 Revidering av särskilda ägardirektiv för MKB Fastighets AB
 Överföring av stadens (Boplats Syds)
bostadsförmedlingsverksamhet till ett kommunägt aktiebolag
 Framtida arbete med Miljöbyggstrategin
 Biblioteksplan 2016-2020 för Malmö folk- och skolbibliotek
 Nulägesrapport om pågående samverkan och samlokalisering med
relevanta aktörer för att fler Malmöbor ska bli självförsörjande
 Utveckling av arbetet med trygghetsboende i Malmö stad
 Malmö stads budget för 2017
Förutom sedvanlig ärendeberedning arbetade man strategiskt i olika
arbetsgrupper både inför budgetöverläggningen samt inför
budgetdebatten i november.
Kommunfullmäktigegruppen har medverkat i olika kampanjaktiviteter
som t.ex. ”Vårkampanj 2016”, ”Höstkampanj 2016” samt Culture
Cashbah kampanj i Rosengård. Ledamöterna har både deltagit och varit
medverkande på utbildningar för förtroendevalda och gruppledare.
Gruppledare har varit Björn Gudmundsson och gruppsekreterare Nihad
Pasalic.
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S-grupp: Björn Gudmundsson, Kent Andersson, Katrin Stjernfeldt Jammeh,
Carina Nilsson, Christina Wessling, Frida Trollmyr, Anders Rubin, Eva Sjöstedt,
Andreas Schönström, Ilmar Reepalu, Maria Bergqvist t.o.m. 2016-10-31, Carina
Svensson, Milan Obradović t.o.m 2016-12-12, Rose-Marie Carlsson, Adrian
Kaba, Petra Bergqvist, Sofia Hedén, Mubarik Abdirahman, Juan-Tadeo Espitia,
Mediha Ahmadi, Susanne Jönsson, Daniel Wolski, Andreas Konstantinides, Sanna
Axelsson, Anders Nilsson, Birgit Hansson, Jan Olsson, Maria Bergqvist tom
2016-10-31, Emil Svensson, Anna- Karin Bengtssdotter, Bengt Persson, Emilie
Ohlsson Jörgen Neldestam, Lirije Latifi 2016-10-31 och Dundar Gungör 201612-12.
Nr 2 KOMMUNSTYRELSEN
Malmö fortsätter att växa snabbt, och vid årets utgång var vi 328 500
antal Malmöbor och alltså över 5600 fler Malmöbor än 2015. Det har
inneburit ett starkt fokus på att både öka antalet bostäder och att bygga
ut och förbättra den kommunala servicen överlag.
Vi gick in i det nya året med ett ekonomiskt överskott och Standard &
Poor´s fortsätter att bekräfta att Malmö har en välskött ekonomi genom
att ge staden högsta möjliga kreditbetyg även 2016. En välskött och stabil
ekonomi är inte minst viktigt när vi står inför flera år av fortsatt snabb
utbyggnad och stora investeringar. För att hantera flyktingsituationen
som Malmö tillsammans med övriga kommuner stod inför beslutade
regeringen om att skjuta till extra statsbidrag till kommunerna och
landstingen. Pengar som vi valde att lägga på kraftigt ökat
bostadsbyggande, fler skolor och förskolor, utökning av socialtjänsten,
mer SFI-undervisning och ytterligare resurser till föreningslivet.
Malmö är motorn i den regionala arbetsmarknadsregionen och i arbetet
för att stärka näringslivet, för att skapa fler nya arbetstillfällen. Under året
har flera nya företag startats och vuxit och flera företag har valt att
etablera sig i staden, till gagn för både Malmöborna och boende i övriga
kommuner i regionen. Sedan 2014 har kommunledningen skjutit till
ytterligare 30 miljoner om året för att stärka socialtjänstens möjligheter
att hjälpa fler Malmöbor att bli självförsörjande och förra året såg vi en
positiv utveckling och ett minskat antal hushåll i behov av
försörjningsstöd trots en kraftig befolkningsökning. Särskilt positiv är
utvecklingen vad gäller hushåll med barn.
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Vi har fortsatt utbyggnaden av förskole- och skolverksamheten i Malmö
i så snabb takt det går för att kunna möta det växande behovet. Under
året har det bland annat beslutats om ny grundskola i Elinelund,
ombyggnad av gymnasieskolan Rönnen till grundskola och återuppta
grundskoleverksamhet i Mellersta Förstadsskolan. Den snabba
förändringen innebär också att mer personal måste rekryteras till de
pedagogiska verksamheterna. En särskild enhet för det ändamålet har
skapats under året.
Den mångåriga miljöprövningen för Malmöringen avslutades och gav
grönt ljus. Nu är vi nära möjligheten att binda samman staden med
pågatågstrafik och nya stationer. Välkommet, viktigt och välförtjänt var
även beskedet om att Malmö högskola kommer att få universitetsstatus.
Inom en snar framtid kommer Malmö universitet vara en central del av
ett större kunskapskluster som sträcker sig mellan universiteten i
Köpenhamnsområdet till Lunds universitet och ESS. Ur det perspektivet
är den strategiska betydelsen av ett universitet i Malmö ovärderlig.
Kommunstyrelsen har också, tillsammans med Malmö högskola,
uppvaktat regeringen och Rikspolisstyrelsen om fördelarna med att
förlägga en ny polishögskola i Malmö för att säkra den långsiktiga
kompetensförsörjningen av poliser i Malmö och södra Sverige. Under
den senaste tiden har antalet skjutningar mellan olika kriminella
grupperingar ökat i Malmö. Antalet skjutningar med dödlig utgång är
historiskt många. Vi har arbetat intensivt för att på olika sätt stärka
tryggheten för Malmöborna både genom insatser inom kommunen och
för att säkra att staten ger Malmöpolisen de resurser och verktyg de
behöver för att komma åt den organiserade kriminaliteten och
upprätthålla tryggheten.
Närmare 3 700 bostäder har beviljats bygglov i Malmö under året och
därmed slås rekordet från föregående år med omkring femhundra
bostäder. Ungefär 65 procent av byggloven gäller hyresrätter, 32 procent
bostadsrätter och 3 procentsmåhus. Det stora antalet bygglov har lett till
att 2 800 bostäder har kunnat byggstarta under året, 400 fler än
rekordåret 2015. Bostadsbyggandet sker över hela staden, såväl inom
mindre förtätningsprojekt som i de större utbyggnadsområdena. Tack
vare en hög byggtakt fick Malmö också 102 miljoner kronor av den
statliga byggbonusen.
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Trots det positiva arbetet ökade antalet hemlösa med 30 procent jämfört
med tidigare år. Det är en av anledningarna till att MKB fick skärpta
ägardirektiv med krav på fler färdigställda lägenheter och fler påbörjade
projekteringar. Bolaget ska också ta ett ökat bostadssocialt ansvar.
Staden fortsätter med fysiska investeringar som går hand i hand med
sociala satsningar för att bygga en hållbar stad. Det har tagits ytterligare
steg under året för att förverkliga Cultur Casbah i Rosengård. Vi ser
också ett fortsatt arbete med att utveckla Lindängens centrum till en
tryggare och mer attraktiv plats.
Malmö fick Svenska Jämställhetspriset 2016 för att belysa och
uppmärksamma stadens gedigna arbete med jämställdhetsintegrering.
Priset delades ut på Sveriges första nationella och professionella
jämställdhetskonferens som Malmö valdes till värdstad för. Malmö var
också stolta medfinansiärer till Malmö Pride som förra året gjorde stor
succé.
Malmö har kommit att bli en stad som är känd såväl nationellt som
internationellt för sina skateboardarrangemang och för att ha blivit ett
starkt fäste för skateboardkulturen. Bara under 2016 stod Malmö värd
för bland annat världsmästerskapet Park Series och Skate Malmö: Street,
som uppmärksammats för kvinnlig skateboardåkning. Kroksbäck
Skatepark invigdes också under året.
Malmö blir ett allt populärare resmål och det blev en rekordbeläggning
på stadens hotell. Den största procentuella ökningen kommer från ett
stigande antal internationella besökare.
Det går inte att summera 2016 utan att nämna beslutet om att Malmö går
från geografisk indelning med stadsområdesnämnder till facknämnder.
De nya facknämnderna är: en vård- och omsorgsnämnd, en
funktionsstödsnämnd och en arbetsmarknads- och socialnämnd med
tillhörande förvaltningar. Med den nya organisationen ser vi till att möta
utmaningarna med gemensamma krafter och stärkt samverkan. Genom
att samla ansvaret och resurserna kring frågor som rör barn och ungas
uppväxtvillkor, sysselsättning och hemlöshet riggar vi en starkare
organisation för Malmös framtid.
S- grupp: Katrin Stjernfeldt Jammeh, ordf., Andreas Schönström, 1 vice ordf., RoseMarie Carlsson, Jamal El-Haj (fram till 160622), Sofia Hedén, Carina Nilsson,
Anders Rubin, Carina Svensson, Mubarik Abdirahman och Frida Trollmyr. Milan
Obradovic var adjungerad tills han blev ordinarie ledamot 161123 fram till 161220.
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Nr 3 REVISORSKOLLEGIET
Revisorskollegiet har under året genomfört årets granskning i enlighet
med beslutad revisionsplan.
Enligt kommunallagen ska all kommunalverksamhet granskas årligen.
Detta ställer stora krav på en ändamålsenlig organisation och rätt
kompetens på personalen. Resurser avdelas därför varje år till
kompetensutveckling av både personal och förtroendevalda. Hälften av
de anställda revisorerna är idag ”certifierade kommunala revisorer”.
Målet är att samtliga ska bli det.
Arbetssättet ska vara framåtriktat och stödjande till verksamheten. Det
yttersta syftet med granskningen är att ge underlag för den årliga
ansvarsprövningen och beslut i kommunfullmäktige.
Utöver den löpande granskningen har följande åtta fördjupade
granskningar enomförts:
- Flyktingsituationen
- Grundskolan Malmö stad
- Sjukskrivningar
- Försörjningsstöd
- Direktupphandlingar inom Tekniska nämnden
- Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
- Styrning och uppföljning av investeringar
- Trygghet i Malmö
Samtliga revisionsrapporter läggs ut på stadsrevisionens hemsida.
S-grupp: Sten Dahlvid, Berit Söderholm, Robabeh Taeri, Claes Carlsson samt Pia
Landgren. 13 möten.
STADSOMRÅDEN
Nr 4 NORR
Nämndens stora utmaningar 2016 har varit att förbättra arbetsmiljön för
våra socialsekreterare, att fler medborgare i stadsområde Norr blir
självförsörjande och att barn och unga i stadsområde Norr har en
meningsfull fritid samt att motverka den ökande hemlösheten.
På Individ och familj omsorgen har antal ärenden per handläggare
minskats under 2016 och ett närmre ledarskap har införts. Lokalerna har
under en längre tid varit undermåliga vilket bidragit till en dålig
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arbetsmiljö. Under 2016 godkände nämnden ett nytt hyresavtal och
under 2017 flyttar verksamheten till nya lokaler på Värnhemstorget.
Nämndens politiker besökte individ och familjeomsorgens
socialsekreterare under hösten 2016. Stadsområdes Norrs
socialsekreterare berättade om vad som hade varit en väldigt pressad
arbetssituation men det framkom även att de upplevde att deras situation
hade uppmärksammas samt att verksamheten hade tillförts resurser.
Stadsområdesnämnd Norr hanterar nästan en tredjedel av Malmös
hemlöshet och 2016 års ökning i stadsområdet kan till viss del härledas
till den dagindelning som finns mellan stadsområdena där
Stadsområdesnämnd Norr ansvarar för personer födda dag 1-6. I
stadsområde Norr liksom i övriga Malmö har den strukturella
hemlösheten ökat och bristen på stora lägenheter är ett problem för att
barnfamiljer skall komma vidare. S-gruppen ser positivt på kommande
omorganisering för att kunna kraftsamla kring hemlöshetsproblematiken.
Viktiga händelser inom området våd och omsorg har varit arbetet med
att införa nyckelfrihemtjänst, arbetet med planering för att införa
arbetskläder vilket innebär att verksamhetens lokaler kräver anpassning,
eller ersättas, då det måste finnas omklädningsrum för ombyte och
förvaring i anslutning till ett duschutrymme samt det nya
samarbetsavtalet med Region Skånekring som ställer högre krav på
avancerad sjukvård i hemmet och ett nytt introduktionsprogram för
sommarvikarier.
Maj 2016 invigdes en ny fritidsgård på Stapelbäddskolan och en
mötesplats med biblioteksservice öppnades i mitten av oktober på
Masttorget i Västra hamnen. Det skedde en brand i fritids- och
kulturhuset i Kirseberg vilket medförde stora konsekvenser för de
verksamheter som bedrivs där. Fastigheten har renoverats och under
cirka tre månader fick verksamheten som är bibliotek, fritidsklubbar och
föreningsliv stänga eller hitta alternativa lösningar.
Under sommaren 2016 har det genomfört ett större antal
sommarlovsaktiviteter för ungdomar i stadsområdet. Insatsen var väl
utnyttjad och uppskattad och vissa aktiviteter såsom kollo fortsatte under
hösten.
Nämnden har även bedrivit medborgardialog/brukar dialog under 2016.
Sammankallande i Norrs dialoggrupp har varit Izabela Striner.

8

S-grupp: Sanna Axelsson, ledamöter Haralabos Grammatikopoulos, Annika
Larsson, Bjarne Larsson, Susanne Simonsson, Izabela Striner, Rizwan Elahi
Hanna Sjöstedt, Gert Andersson, Alex Djordjevic, Kamile Ceylan.
Nr 5 VÄSTER
Året 2016 har varit ett år av uppbrott. Först fick vi höra att vår nämnd
och förvaltning skulle upphöra under 2017, sedan fick vi till vår stora
glädje besked om att vår ordförande skulle bli riksdagsman med allt vad
det innebär för förlorad kontinuitet. Sedan i takt med att de nya
förvaltningarna besätts så får vi först besked om att vår
förvaltningsdirektör försvinner till vård och omsorgsförvaltningen och
sedan följd att fokus på väster mer och mer försvinner till förmån för
nya uppdrag.
Ekonomiskt har vi klarat vårt uppdrag på en ekonomi i balans.
Prognosen från november talar om ett nollresultat på hela året och tidiga
signaler från bokslutsarbetet spår om ett plus på någon enstaka miljon.
Vi är väldigt nöjda med att ha kunnat lotsa stadsområdet genom 2016
utan att behöva ta till några åtgärdsplaner för att uppnå en ekonomi i
balans.
Trots att vi klarat oss ekonomiskt bra har vi lyckats uppnå de flesta mål.
Målområde 1 En ung global och modern stad.
En MR plan har antagits av nämnden som konkretiserar de mål och
program som finns avseende jämställdhet- antidiskriminerings- och
barnrättsarbete.
Vi har även genomfört tre medborgardialoger där många synpunkter från
medborgarna har kommit fram och behandlats.
Målområde 2 En stad för arbete och näringsliv.
Stadsområde väster bidrar genom att avdelningen för individ och
familjeomsorg stödjer de som står utanför arbetsmarknaden i samarbete
med jobb Malmö, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, region Skåne
och förvaltningens vård och omsorgsservice. Vi har inte nått ända fram
med arbetet och antalet hushåll med försörjningsstöd att ökat något.
Målområde 3 En stad för barn och unga.
Vi arbetar bland annat med att säkra barn och ungas inflytande och
delaktighet i barnavårdsutredningar och placeringar på akutboenden.
Målområde 4 En öppen stad
Det konkreta arbetet under 2016 har fokuserat på kunskapshöjande
insatser och attitydförändringsarbete bland medarbetare och chefer.
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Exempelvis genom utbildningsinsatser, jämställdhetsanalyser och
värderingsövningar.
Målområde 5 En stad för alla.
Med utgångspunkt från resultatet i brukarundersökningar inom vård och
omsorg pågår i verksamheterna med att förbättra kvalitén för brukare
och patienter.
Målområde 6 En trygg och tillgänglig stad.
Inom ramen för Områdesprogrammet samverkade förvaltningen med
Malmö högskola Urbana studier. Vi samarbetar även med Polis,
Räddningstjänst rädda barnen, MKB, Hyllie folkets hus m.fl. För att öka
tryggheten för medborgarna i Väster.
Målområde 7 En kreativ stad.
Det stora som hänt i väster är att vi öppnat ett nytt bibliotek i Limhamn i
nya fräscha lokaler där man förbereder sig för att ha meröppet för att
göra kulturen mer tillgänglig.
Målområde 8 En ekologisk hållbar stad.
Stadsområde väster bidrar till målet dels genom andelen ekologiska och
etiska inköp av livsmedel. Dessutom arbetar restaurangen på
Matildenborg med att försöka minska mängden kött som serveras till
förmån för vegetariska alternativ.
Målområde 9 En stad med bra arbetsvillkor
Stadsområdet har under året sänkt sjukfrånvaron, ökat frisknärvaron och
sänka andelen timavlönade timmar.
Detta är ett axplock av vad vi åstadkommit inom stadsområdet.
S-grupp Jamal El-haj (del av året), Leif Bengtsson, Britt Louise Nilsson, Peter
Nilsson, Ann-Sofie Garsen (del av året),Nahid Biglari, Alai Javardahi, Riccardo
Tarrida, Linda Attin, Shatila Salami
Nr 6 SÖDER
Året inleddes med försiktig optimism då vi hade lyckats ta ner
underskottet betydligt för 2015. Samtidigt kunde vi se att vår befolkning
växte och att hemlösheten ökade stadigt.
Under 2015 gjorde Arbetsmiljöinspektionen en större granskning för
arbetsmiljön för våra socialsekreterare. För 2016 innebar det ett stort
arbete, i samarbete med andra stadsområden, med att förbättra
socialsekreterarnas arbetsmiljö. Bland annat anställdes fler personer inom
Individ- och familj som administrativt stöd.
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Inom äldreomsorgen har vi satsat på att få bättre chefstäthet. Vi hade
vissa hemtjänstgrupper som var relativt stora. Inom biståndsbedömning
var personalomsättningen stor under våren vilket innebar stora vakanser
som i sin tur medförde svårigheter med att följa upp biståndsbesluten i
tid. Under hösten stabiliserades situationen med nya och många gånger
unga medarbetare. Det etablerades även flera tjänster som fokuserar på
uppföljning av besluten och även vårdplanering för brukare som ska
hem från sjukhuset. Detta ger oss en snabbare process och gör att våra
brukare kommer hem inom rimlig tid.
Vi är stolta att vi fick chansen att vara ett av de första stadsområdena att,
i samarbete med Kommunal, tillsätta mertjänster inom Vård och
Omsorg med statliga pengar.
Områdesutvecklingen under 2016 fick extra pengar från kommunen för
sommaraktiviteter i närområdet för våra barn.
Samarbetsklimatet med Mp har varit bra. Ungdomsrådet,
pensionärsrådet och medborgardialoggruppen fortsatte med
medborgarkontakterna och informationsspridning. Vi testade även att
förlägga våra nämndssammanträden vid olika tider för att ge möjlighet
till fler invånare att komma. Det har tyvärr inte resulterat i något större
intresse.
S-grupp: Zinaida Kajevic, Bo Nilsson, Ingela Svensson, Arwin Sohrabi, Neziya
Rahman, Robert Persson, Susanne Abrahamsson, Björn Johansson och Ingrid
Ahlqvist.
Nr 7 ÖSTER
Vi har arbetat för att flytta fokus från problem till möjlighet så att alla
som bor i områden Öster trivs och känner sig trygga. Uppfyllelse av
kommunfullmäktiges nio målområden har stått som utgångspunkt i
nämndens arbete.
Den senaste ekonomiska prognosen för 2016 visade om att ekonomi
ligger i balans.
Områdesutveckling:
Samarbetet med universitet och högskola pågår. Flera studenter har fått
möjlighet att göra sin praktikperiod i området. Studier har genomförts bl.
a. inom äldre pedagogik på Seniorum och i studier kring nybyggnationer.
Nämnden har vid flera tillfället lyft fram hur viktig det är att den sociala
delaktigheten för flickor och pojkar, kvinnor och män i deras närområde
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ökar. Flera olika aktiviteter har genomförts på mötesplatserna i
delområden. Vi har ställt krav i nämnden att förvaltningen ska arbeta
hälsofrämjande, med jämställdhet i fokus, med demokrati, med
meningsfull fritid och därigenom öka de boendes sociala delaktighet.
Nämnden har ännu mer utvecklat samverkan med polis, räddningstjänst,
förskola och skola, andra förvaltningar och aktörer för att öka trygghet i
stadsområdet.
Sommaren 2016 har präglats av ett stort antal bilbränder i stadsområdet
liksom i övriga delen av staden. Mot bakgrund av detta har genomfördes
extra trygghetsinsatser i form av ett tiotal dialogvandringar i de delar som
har varit särskilt utsatta och där malmöbor uttryckte oro. Vandringarna
genomfördes i samverkan med politiker, aktörer från civilsamhälle,
fastighetsägare, polis och räddningstjänst. Arbetet med att omvandla
förslag och synpunkter till konkreta insatser fortsatte under hösten i
samverkan och resulterade bland annat i att två föreningar startade upp
kvällsvandringar i Rosengård.
Vård och omsorg
Pensionärsrådet har spelat en viktig roll i arbetet för att stärka brukare
och patienters inflytande och delaktighet. Flera jämställdhetsanalyser har
tagits fram inom nämndens verksamheter. Inom Vård och omsorg har vi
kräv ytterligare fokus på arbete med jämställdhet, förbättra arbetsmiljö,
minska sjukfrånvaro, fortbilda personalen och minska deltidsarbete.
Individ och Familj (IOF).
Satsningen om extra resurser till IOF för att minska försörjningsstödet
har börjat ge positiva resultat 2016. Socialsekreterarna har nu färre antal
ärenden per tjänst och har tid att arbeta med de berörda kvinnornas och
männens individuella behov av stöd för att snabbare hjälpa de komma ut
i arbete och självförsörjning. De senaste beräkningarna visade en
minskning på försörjningsstödet.
Vår största utmaning är fortfarende hemlöshet, antal hemlösa av både
sociala och strukturella anledningar fortsätter att öka. Vi har startat flera
boenden för hemlösa barnfamiljer och har lyckats säkerställa kvaliteten
på de tillfälliga boendena. Kostnaderna för hemlöshet fortsatte dock att
öka under 2016.
S-grupp: Andreas Konstantinides ordförande, Ulla-Britt Mattisson, Preben
Andersson, Paul Andersson, Valentina Stojanovska, Eyüp Kurtulmus, Mira
Markovinovic, El-Bachir El-Idrissi, Åsa Durgut och Mariam Ismail Daoud.
12

Nr 8 INNERSTADEN
2016 har varit ett mycket tufft år för Innerstaden. Mycket energi har gått
åt till arbetet med att få ekonomin i balans. Handlingsplanerna som togs
under 2016 har inte gett resultat. De huvudsakliga orsakerna till det
prognotiserade negativa ekonomiska utfallet är att antalet brukare inom
vård och omsorg kraftigt har överstigit det antal det har funnits
finansiering för. Inom individ och familjverksamheten har de flesta
vårdformerna blivit dyrare än vad som budgeterats.
Under året har det skett en satsning på att höja kvalitén i arbetet med
försörjningsstöd. Personalomsättningen har ökat och rekryteringen av
erfarna socialsekreterare har varit svår inom Individ och
familjeomsorgen. För att öka kontinuiteten har förvaltningen
”överanställt” åtta stycken medarbetare och socialsekreterarna hinner nu
ta emot besök av klienter i en högre omfattning. Antalet klientmöten,
handlingsplaner och uppföljningar har ökat kraftigt. Kostnaderna för
försörjningsstödet har ökat marginellt, trots att inflödet av nya hushåll
inte har minskats.
Enheten vuxna arbetar med att hitta nya boendelösningar för hemlösa
som är i behov av tillfälligt boende. Ett dygnsboende med ca tolv platser
har öppnat vid Södervärn i oktober.
Två olika modeller av förhöjd grundbemanning har testats inom särskilt
och ordinärt boende i SoF Innerstaden.
Beroende av verksamheternas behov och förutsättningar har modellerna
fått olika resultat vad gäller att minska andelen timavlönade. Den ena
modellen (den som har testats på åtta verksamheter inom Vård och
Omsorg) har gett resultat inom särskilt boende, medan den andra
modellen bedöms ha gett resultat i ordinärt boende.
Den förhöjda grundbemanningen bedöms inte ha gett verksamheten
några ekonomiska vinster.
Det upplevs däremot ha motsvarat förväntningarna kring bättre
arbetsförhållanden för medarbetarna och en ökad kontinuitet för
brukarna. Däremot har det skapat tryggare anställningar och bidragit till
minskad andel timavlönade till förmån för fler tillsvidareanställda.
Arbetet med att ytterligare minska antalet timavlönade till förmån för
tillsvidareanställda fortsätter.
Förberedelser inför införandet av arbetskläder för vård- och
omsorgspersonalen fortsätter samt en arbetsgrupp tillsammans med
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Kommunal har påbörjat ett arbete där de försöker hitta lösningar på hur
arbetstidsscheman med delade turer ska kunna försvinna.
S-grupp: Anders Nilsson, Anna-Marie Hansson, Martin Hjort, Jolanta Payne,
Maria Bergqvist, Abdulkhadir Mohamed, Lena Björk, Christer Jönsson, Yasmina
Moussaoui Fazzaa och Juan Moya
SKOLNÄMNDER
Nr 9 FÖRSKOLENÄMNDEN
Nämndens viktigaste uppdrag är att skapa en likvärdig
förskoleverksamhet av god kvalité som lägger grunden till det livslånga
lärande. Inom nämndens ansvarsområde finns ca 250 kommunala
förskolor och två enheter för pedagogisk omsorg. Utöver detta finns ca
70 fristående förskolor och 10 pedagogiska enheter. Under året var det
ca 20 000 barn i någon av verksamheterna.
Under året har det tillskapats 1 052 nya förskoleplatser. Då en del av
platserna avvecklats, framförallt till grundskolan, blev det netto 630
platser. Nya förskolor som öppnade var bl a Bryggan, Svansjön,
Sofielund, Hammarhajen och Spinneriet som även har en finskspråkig
avdelning. Alla har erbjudits plats inom den lagstadgade tiden men den
geografiska obalansen består och då framförallt i centrum och
innerstaden. För att få en tydligare bild över tillgång och efterfrågan på
förskoleplatser i staden har det under året gjorts en lokalbehovsanalys
2018-2027.
Under året har det även öppnats en ny öppen förskola, Hera, som
vänder sig speciellt till nyanlända familjer. Där erbjuds även
språkutveckling för föräldralediga.
De bemanningsteam som inrättats i de olika utbildningsområdena har
varit en bidragande orsak till att andelen timavlönade barnskötare har
halverats till förmån för tryggare anställningsformer.
För att vi skall lyckas med att rekrytera, utveckla och framförallt att
behålla engagerade medarbetare med rätt kompetens har nämnden
antagit en handlingsplan för kompetensförsörjning 2016-2018.
Under året har det även inköpts arbetsläder i form av ytterkläder till den
pedagogiska personalen. Även detta år har nämnden fortbildat sig och då
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i bl a: kvalité i förskolan, analys och kompetensförsörjning där några
varit tillsammans med förskolechefer.
S-grupp: Rose-Marie Carlsson, Jörgen Neldestam, Gunilla Bengtsson t.o.m 30/6,
Mats Sjölin, Frida Andersson, Nada Johansson, Yakup Veysel, Emelie Olsson
t.o.m 30/8, Jan Sonetedt, Malik Chaudhry och Anette Ellis f.o.m 1/7.
Nr 10 GRUNDSKOLENÄMNDEN
Grundskolenämnden har under det gångna året fortsatt arbeta för att
höja skolresultaten och minska de sociala skillnaderna mellan eleverna.
Målet är en skolverksamhet i grundskolan, fritidshemmen och
förskoleklasserna som kan lämna avgörande bidrag för ett mera socialt
hållbart Malmö.
Kvalitetsarbetet har liksom tidigare varit nämndens främsta fokus under
gångna året. Glädjande kan vi konstatera att Malmös skolor fortsätter
utvecklas positivt, både vad gäller betygen och vad gäller elevernas
trygghet och glädje för skolarbetet. Malmös skolor fortsätter stiga i
nationella rankingar och skolinspektionens senaste granskning visar på
stora förbättringar på många skolenheter. Inte minst glädjande för
Malmös skolor är att de stora stegen framåt har tagits av skolor med den
allra största utbildningsutmaningen. Skillnaderna mellan skolorna har
därmed fortsatt minskat och likvärdigheten ökat.
Utmaningarna som följer av den kraftiga befolkningsökningen gör sig
påminda i nämndens arbete. Ansträngningen med att bygga ut Malmös
skolverksamhet med uppemot 50 procent på 10 år har upptagit en stor
del av nämndens tid. Under året har en lokalbehovsplan för
grundskoleverksamheten 2018-2027 antagits. Fram till och med 2021
kommer cirka 2-3 skolor per år byggas i Malmö för att möta behoven.
Samtidigt som den pågående utbyggnaden av skolor i Malmö pågår omoch tillbyggnationer på ett stort antal ställen i de befintliga skolorna.
Frågor kring ventilation och markföroreningar har också upptagit mycket
av nämndens arbete. Nämnden har bland annat antagit en
omlokaliseringsplan för de grundskolelever som till följd av
ventilationsåtgärder tillfälligt kommer befinna sig på annan skola. Frågor
kring upptagningsområde, bussning och högstadieskolor har kommit
alltmer i fokus för att hantera våra utmaningar kring lokalförsörjning.
Under året har arbetet med att säkra en framtida lärarförsörjning haft en
framträdande plats. Under den kommande fyraårsperioden kommer
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grundskolan i Malmö att behöva nyrekrytera för cirka 3000 tjänster. Det
handlar om både lärare, rektorer och fritidspedagoger.
Andelen nyanlända elever har minskat sedan föregående år (i motsats till
vad tidigare prognoser förutspått) till ca 970 för 2016. Nämnden har
fokuserat på arbetet med att skapa rutiner och förbättra mottagandet av
nyanlända elever.
Under året har nämnden bland annat också behandlat utredningar kring
övergångar mellan grundskola och gymnasium, fortbildningspaket för
personal inom elevhälsa, mödravård och barnhälsovård.
S-grupp: Anders Rubin, ordf, Mubarik Abdirahman, Håkan Nilsson, Tove
Granditsky Svenson, Munir Niazi, Arzu Erden, Linnea Jacobsson, Roger Olsson,
Maria Wendt (del av året), Inger Hansson och Electra Ververidis,
Nr 11 ARBETSMARKNADS-, GYMNASIE- OCH
VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN
Nämnden har ett viktigt uppdrag i att ge Malmöbor utbildning för livet
och för att stärka deras ställning på arbetsmarknaden.
Under året tog nämnden viktiga steg. Andelen gymnasieelever på både
studieförberedande program och yrkesprogram som når examen ökade
samtidigt som eleverna höjde sitt betygssnitt. Det är fortfarande långt
ifrån samtliga elever som tar examen och fullföljer alla kurser med
godkända betyg.
Den stora satsningen UngMalmö inleddes i samarbete med
Arbetsförmedlingen och grundskolan. Fokus för insatsen är att bryta
trenden att elever avbryter sina gymnasiestudier och istället gå över till
det kommunala aktivitetsansvaret. Målsättningen är att med olika insatser
få ungdomar tillbaka till en gymnasieutbildning, men också stötta
skolorna i att hålla kvar elever istället för att de avbryter sin utbildning.
Under året påbörjades utredningen GY2020 i syfte att ta fram ett förslag
på en framtida hållbar organisation för de kommunala gymnasieskolorna
och gymnasiesärskolorna. Utgångspunkten var att säkerställa utbudet av
attraktiva skolor och att stärka yrkesprogrammen. Dessutom ska försla-
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get även ta hänsyn till kvalitet och måluppfyllelse. Arbetet med
utredningen fortsätter 2017.
Bristen på behöriga lärare är märkbar. Under året togs en alternativ
modell fram där obehöriga lärare anställdes som undervisande
assistenter. De handleds av legitimerade lärare som också är stöd för att
bland annat tolka läroplaner och ämnesplaner, skapa
undervisningsmaterial och lektionsplaneringar, säkra att bedömning och
eventuell betygsättning sker rättssäkert.
Arbetslösheten bland unga är fortsatt hög men samtidigt stabilt
sjunkande och var under året nere på 2009 års nivå. Arbetslösheten totalt
låg under året stabilt runt 15 procent – ungefär dubbelt så hög som för
landet i genomsnitt. Ett stort problem är för låg utbildningsnivå bland
arbetslösa Malmöbor.
Genom nämndens arbete med idéburna offentliga partnerskap (IOP)
och aktiviteter tillsammans med föreningar i Malmö stöttas elever och
deltagare att delta i idrotts- och kulturföreningar. På så sätt förbättras
deras möjligheter till etablering på arbetsmarknaden.
I november 2016 beslutade kommunfullmäktige om en ny organisation
för Malmö stad som innebär att arbetsmarknads-, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden lämnar över arbetsmarknadsfrågorna till den
nya arbetsmarknads- och socialnämnden.
S-grupp: Andreas Schönström, Juan-Tadeo Espitia, Pernilla Hagen, Mediha
Ahmadi, Peter Johansson, José Carlos Pais Gasalho, Therese Jakob, Christian
Kutzner, Anita Cavallin.
FACKNÄMNDER
Nr 12 SOCIALA RESURSNÄMNDEN
Sociala resursnämnden verkar för att skapa en långsiktig social hållbarhet
i Malmö. Nämnden har ansvar för kommungemensamma verksamheter
inom Vård och omsorg, LSS och Individ och familj. Nämnden ansvarar
även för tillsyn och serveringstillstånd med stöd av tobaks- och
alkohollagstiftningen.
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1740 vuxna personer var hemlösa i Malmö då årets kartläggning gjordes.
En ökning med 30 procent jämfört med ett år tidigare. Antalet barn som
var hemlösa vid samma tillfälle var 887 – en ökning med 212 barn. Flera
beslut har fattats med syfte att stävja utvecklingen av den strukturella
hemlösheten i Malmö. Malmö Stad har anställt en tjänst som
bostadsgeneral som arbetar med fokus på att få fram fler bostäder för de
som har en svag ställning på bostadsmarknaden. De 100 lägenheterna
som MKB avsatt för hemlösa barnfamiljer har visat positiva resultat.
I mars 2016 trädde lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare
för bosättning i kraft. Lagen innebär att kommunen är skyldig att ordna
boende för nyanlända som mottas i kommunen efter anvisning, Sociala
resursnämnden ansvarar för att bostäderna beställa hos berörda
förvaltningar och bolag. Under 2016 var anvisningstalen för Malmö 488
personer, samtliga kom ej under 2016.
Arbetet med att anpassa verksamheten för ensamkommande barn efter
ett minskat antal barn har fortsatt och i augusti var samtliga tidigare
tillfälliga ankomstboenden avvecklade. Många ensamkommande barn har
bosatt sig i Malmös stadsdelar vilket påverkar både Sociala
resursförvaltningens myndighet för ensamkommande barn och
stadsområdenas myndighetsfunktion.
En arbetsplatsundersökning genomfördes av Malmö Stad i samarbete
med Malmö högskola bland socialsekreterare i Malmö stad. COPSOQ är
namnet och den mäter den organisatoriska och psykosociala
arbetsmiljön. Sociala resursförvaltningen har antagit en lokal
handlingsplan med åtgärder om alltifrån att förtäta i chefsleden till att
minska sjukfrånvaron.
Fler brukare beviljas LSS och deras behov av stöd ökar. LSSverksamheten har provat nya arbetssätt som kan göra att LSS-resurserna
utnyttjas bättre. Målet är att använda resurserna på bästa möjliga sätt för
att ge bra insatser till brukarna och goda arbetsvillkor för anställda.
Förvaltningen har tagit fram en gemensam modell för introduktion av
nyanställda.
En handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö har
tagits fram och godkänts. För att säkerställa romskt inflytande och
delaktighet i frågorna inrättas ett romskt råd.
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Samtliga serveringsställen med serveringstillstånd fick minst ett
tillsynsbesök under året. Antal serveringstillstånd totalt vid årsskiftet: 428
(419)
S-grupp: Carina Nilsson ordf, Adrian Kaba, Margareta Axelsson, Lars Åke
Nilsson, Nancy Castillo Jaramillo, Roland Heide, Hanna Asp, Per Håkansson och
Leif Rosdahl
Nr 13 FRITIDSNÄMNDEN
Under året har fritidsnämnden fortsatt jobba för att fritidsaktiviteterna
skall vara tillgängliga för fler. Satsningen ”Spontan i stan” med
gratisaktiviteter för barn och unga har blivit succé, just nu deltar 30
föreningar. Det ska även inrättas ett Sportotek där barn kan låna
idrottsutrustning. Med riktade stadsbidrag har vi kunnat göra en jättestor
satsning på gratisaktiviteter under sommarlovet.
Hylliebadet är en succé och besökarna fortsätter att strömma dit.
Simhallsbadet har blivit ett renodlat föreningsbad, bortsett från
motionssim på dagtid, och föreningarna sköter numera en del av driften.
Det gamla äventyrsbadet är helt plomberat och stängt.
Tre nya konstgräsplaner invigdes under 2016 och ytterligare en är
beslutad. Vi kommer att lägga hybridgräs på stadionområdet och
kommer nog att gå över till hybrid- och naturgräs framöver då
miljöpåverkan av konstgräsplanerna är omtvistad. Folkets husföreningarna får fortsatt stöd till uthyrning och till sin egna verksamhet.
Inför 2017 ser vi även över om stödet behöver stärkas. Rosengårds
Folkets hus har fått extra stöd för att kunna flytta till större lokaler.
Fritidsnämndens undersökning kring ungas livsstil, som innefattar 87
procent av alla högstadieelever i Malmö, bekräftar att barn i
socioekonomiskt svaga områden inte är lika aktiva på sin fritid, samt att
tjejerna är minst aktiva. Nu ska vi därför arbeta för att fler barn och unga
ska bli aktiva, och för att öka jämställdheten.
Bygget av en fullskalig hall för personer med funktionsnedsättning har
lagts på is men fritidsnämnden har gått in och tagit över hyreskontraktet
för den nuvarande hallen. Vi har fortsatt att satsa på föreningsdrivna
mötesplatser. I dagsläget har vi sex stycken: Bryggeriet, 4H-gården i
Almvik, Spelens hus, Tjejer i förening, Habitaq och mötesplats Otto.
Malmö är en stad där man vill lägga evenemang. I år har vi bland annat
stått värd för ett flertal SM, ett EM och ett VM. Vi har också
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uppmärksammat våra framgångrika idrottare med en hyllning i Rådhuset
och våra föreningar och eldsjälar genom en mycket uppskattad
föreningsgala.
S-grupp: Frida Trollmyr, Asterios Bratanis, Annika Stark, Dündar Gungör,
Åsa Otterström och Johan Sjöstrand.
Nr 14 KULTURNÄMNDEN
Kultur är en viktig resurs i arbetet för Malmös bästa. Malmö som en hel
stad där alla är med. För Malmö stads mål om en socialt, ekonomiskt och
ekologiskt hållbar stad har konstnärliga och kulturella utryck här en
viktig, nödvändig och given plats.
KF:s Mål 3 ” En stad för barn och unga” & Mål 7 ”En kreativ stad”
Under året har den efterlängtad barnavdelning, Kanini, på
Stadsbiblioteket öppnat och succén är given! Det första spadtaget är
utfört för en permanent och ekologiskt inriktad vattentemapark vid
Ribersborg- ett nytt Marinpedagogiskt center. I år startade verksamheten
El Sistema på sin fjärde malmöskola, Rosengårdskolan. De andra är
Sofielundsskolan, Holmaskolan och Kroksbäcksskolan. Här är musiken
verktyget för en social och mänsklig utveckling där föräldrarna också
görs delaktiga.
Regeringen önskade kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn i
åldrarna 6-15 år, och för medskickade pengar ordnade kulturen bland
annat musikkollo på Malmö Live, workshops i serieteckning på Malmö
Konstmuseum, teaterkollo på Malmö Stadsteater, historieätarna på
Malmö Stadsarkiv, Malmö Konsthalls konstworkshops på Herrgården
och marinbiolog och arkeolog för en dag med Malmö Museer. För elfte
året bjöd Sommarscen Malmös barn, unga och vuxna, runt om i staden
på en spännande, intressant mångfald av stadens scenkonst.
Ett ökat deltagande i kulturlivet för barn och unga gynnar HELA
Malmö.
2016 togs ett politiskt enigt beslut om nödvändigheten av nya lokaler för
Malmö Konstmuseum, inte minst i syfte att värna de cirka 40 000
samlingar som förvaras i magasin och för att de ska få sin rättmätiga
plats och få fröjda malmöborna. En förstudie initierades kring ett
nationellt demokrati och migrationsmuseum och dess möjliga placering i
Malmö går nu mot en slutrapport.
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Filmstaden Malmö är ett viktigt profilområde där stadens två
kvalitetsbiografer Spegeln och Panora tillsammans med de många
filmfestivalerna bidrar dels med gratis skolbio dels med kvalitetsfilm som
båda stärker barn och ungas möjligheter och utveckling samt håller kvar
Malmö på kulturkartan.
Det fria kulturlivet och det professionella kulturlivet är varandras
förutsättningar, och som hand i hand, både stärker och förstärker en
redan stark Malmöprofil.
Den socialdemokratiska kulturgruppen har också med stort engagemang,
livliga diskussioner och med fokus på malmöbornas bästa deltagit med
synpunkter kring Malmös stora organisationsförändring, där kulturen ges
nya uppdrag.
S-grupp: Sylvia Björk, Göran Andersson, Christina Melin Dahlvid, Åsa
Svensson, Kenneth Hansson och Eva Jönsson har med seriösitet och i god
samverkan tagit sig an Malmö stads kulturpolitik.
Nr 15 STADSBYGGNADSNÄMNDEN
Stadsbyggnadsnämnden hanterar planeringen av staden på kort och lång
sikt. Under 2016 hade Malmö av en fortsatt stark befolkningsökning,
vilket präglade Stadsbyggnadsnämndens arbete. Nämnden slog rekord i
antagna bygglovsärenden med närmare 3700 beviljade bygglov. Ungefär
65 procent av byggloven gäller hyresrätter, 32 procent bostadsrätter och
tre procent småhus. Det stora antalet bygglov innebar också att 2800
bostäder har kunnat byggstarta under året. Dessutom antogs detaljplaner
för 2919 bostäder, 984 förskoleplatser och 380 grundskoleplatser.
Nämndens arbete har inneburit att byggkranar nu sträcker sig över stora
delar av staden. Bygglov beviljades i olika väderstreck, såsom i Västra
hamnen, Limhamn och även Hyllie. Samtidigt har
Stadsbyggnadsnämnden också beviljat bygglov framtida viktiga områden
för att bygga Malmö helt, såsom i Sorgenfri, där en
stadsutvecklingsprocess pågår som bygger samman stadens centrala delar
och de östra. Stadsbyggnadsnämnden satte igång ett detaljplanearbete för
radhusbygge i Rosengård och vid årets slut godkände dessutom
kommunfullmäktiga ärendet om Culture Casbah. Därmed påbörjades
också arbetet med att bygga ett nytt landmärke, knyta ihop Rosengård
med Malmös centrala delar och bygga blandat i ett av stadens befintliga
miljonprogramsområden.
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Stadsbyggnadsnämnden har under året arbetat med att ta fram en rad
strategiska dokument som ska vara vägledande i stadens fortsatta arbete
för hållbar stadsutveckling. Som exempel kan nämnas arbetet med att ta
fram ett tillägg till den befintliga Översiktsplanen i form av
Arkitekturstaden Malmö, en fortsatt pågående översyn av Översiktsplanen
och framtagandet av nya bostadspolitiska mål för att möta behovet en
växande befolkning med behov av fler bostäder, samhällsservice,
arbetsplatser och rekreation.
S-grupp: Sofia Hedén, Daniel Wolski, Solange El-Haj, Freddie Åkerblom,
Christel Ragger, José Munoz.
Nr 16 TEKNISKA NÄMNDEN
Inom Tekniska nämndens ansvarsområde sorterar två förvaltningar:
Gatukontoret och Fastighetskontoret.
Nämndens arbete har präglats mycket av Malmös stora
befolkningsökning, över 6000 personer flyttade till staden 2016. Tekniska
nämnden har ökat ambitionerna för att skapa förutsättningar för fler
bostäder i Malmö.
Hemslösheten som ökade med 30 % påverkade nämndens arbete där
anskaffning av sociala bostäder är nämndens ansvar. Även ansvaret att
ordna bostäder till de som anvisats till Malmö enligt bosättningslagen var
ett arbete som prioriterades under andra halvan av året.
Mer Malmö till fler är grunden i den trafik- och mobilitetsplan som
Kommunfullmäktige tog beslut om under året. Ett viktigt mål i planen är
att biltrafiken ska minska till förmån för resor med cykel och
kollektivtrafik, detta samtidigt som vi blir fler Malmöbor. Planen prisades
under året av EU-kommissionen som utnämnde Malmö till bästa staden
i EU på hållbar trafikplanering och gav priset Sustainability Urban
Mobility Planning Award till Malmö.
Malmö fick under året ett efterlängtat hyrcykelsystem. 500 hyrcyklar
under namnet Malmö By Bike står på 50 stationer från Värnhem i öster
till Fridhem i väster, från Scaniabadet i Norr till Mobilia i Söder.
Hyrcykelsystemet är en pusselbit i omställningen till ett mer hållbart
transportsystem och cyklarna har använts över förväntan.
Nobeltorget öppnades upp efter en rejäl renovering som ett urbant torg
med bättre belysning, plaskhörna för de små, skejtvänliga kanter,
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toaletter ovan jord och rikligt med växter och sittplatser. Samtidigt
invigdes cykelbanan längs Lantmannavägen, en av många nya
cykelsträckor i Malmö, som tack vare förenklat utförande blivit fler och
längre.
I augusti invigdes Kroksbäck Skatepark i badhusparken och ett mycket
lyckat världsmästerskap i Skateboard kunde gå av stapeln i Malmö.
En efterlängtad upprustning av Lindängen tog ett steg närmare
förverkligande. En utbyggnad av Lindängen centrum påbörjades med
nya bostäder och verksamhetslokaler, bibliotek och torg.
Två nya temalekplatser invigdes, Fågellekplatsen i Ygelsjö och
Trädgårdslekplatsen i Gyllins trädgård. Malmö har nu ett 20-tal
temalekplatser över hela staden.
Ett stort markpussel i hamnen lades klart under året och ett bytesavtal
mellan staden och företaget Catena AB gör att hamnverksamheten i
Malmö koncentreras till Mellersta hamnen och Norra hamnen. Genom
bytesavtalet skapas möjligheter till fler arbetstillfällen i Malmö.
Hamnområdet koncentreras och Catena kan utveckla en modern
anläggning för citylogistik, i direkt närhet till den centrala staden.
S-grupp: Milan Obradovic, Yvonne Köhler-Olsson, Benthon Tisell, Magdalena
Beck, Fehim Yilmaz, Anna-Karin Bengtsdotter.
Nr 17 MILJÖNÄMNDEN
Arbetet med en hållbar stad påbörjas internt inom Kommunens
verksamheter för att fortsätta Regionalt, Nationellt och Globalt.
Miljönämnden och vår förvaltning är aktiv på alla nivåer.
Arbetar med Lärandet för en hållbar utveckling.
Att stödja barn och unga som medskapare i hållbar utveckling
Att satsa på staden som klassrum/utomhus pedagogik. Här är vi även
delaktiga i framtagandet och utvecklandet av Kretseums utbildnings
pedagogik speciellt framtagen för att nå mellanstadiebarnen. Detta gör vi
tillsammans med VA SYD, SYSAV och EON
Att arbeta med globala frågor i såväl Malmö som i vår omvärld. Vi har
tillsammans med Köpenhamn ett arbete som ger oss en skolklass
Klimatambassadörer/läsår. Vi involverar Näringslivet i staden att
tillsammans med oss vara verksamma globalt, på så sätt stödjer vi deras
verksamhet samtidigt som vi tar ansvar för den miljö som finns i andra
delar av vår värld.
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Vi är en aktivpart i Euro City och Hållbarhetsgruppen där fokus under
2016 legat på vatten. Tillgången på friskt, tillräckligt och rent vatten.
Även om vi ofta tänker på Malmö som den täta och gröna staden som
växer i en hastighet vi inte kunnat föreställa oss för 50år sedan så omges
vi av en stor areal landsbygd.Så har vi nu tagit på oss ledartröjan för
Lokalt Ledd Utveckling där vi samordnar och utvecklar arbetet med
näringsliv, ideella föreningar och våra 4 närmsta Söderslätts kommuner.
Vi kan konstatera att våra luftmätningar i staden visar på en betydligt
bättre luft och buller kvalitet 2016 än 2015 som i sig var bättre än 2014
osv, dvs arbetet med en hållbar stad har haft effekt.
Vi letar och genomför regelbundna inspektioner av legala och illegala
verksamheter som inte följer stadens Miljöföreskrifter, inte sällan med
vitesföreläggande.
De restauranger offentliga och privata som håller god standard på varor,
service och hygien uppmärksammas. Den som fick det Gröna Smiley
märket sist var
Mus Restaurangen på Bergsgatan.
S-grupp: Carina Svensson, Per Thomsen, Daniel Johansson, Schengul Özturk,
Wilfredo Salinas och Terez Palffy (fom hösten).
Nr 18 SERVICENÄMNDEN
Servicenämndens arbete under 2016 har präglats av en hög
investeringstakt, främst kopplat till skol- och förskoleutbyggnad.
Nämnden har under året fördjupat dialogen med berörda nämnder för
att kunna säkerställa att utbyggnaden går enligt plan. Stapelbäddskolan,
och Glasbruksskolan är två större projekt som har avslutats under året.
En ny grundskola bredvid Borgarskolan med tillhörande sporthallar har
glädjande nog kunnat tidigareläggas och beslutats under 2016, med
planerat färdigställande till höstterminen 2018.
Under året upphandlades kommunens andra nyckelfärdiga vindkraftverk
som kommer att producera ytterligare 5 procent av elen i de kommunala
verksamheterna.
Malmö Live vann årets stadsbyggnadspris.
Andelen ekologisk mat är nu uppe i nästan 75 procent och arbetet för att
minska matsvinnet går framåt. Nämnden har under året särskilt följt
arbetsmiljön inom skolrestauranger och tagit åtgärder för att minska en
alltför hög sjukfrånvaro.
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Servicenämnden har inlett ett arbete för upphandling av
persontransporter med personbil, färdtjänst, skolresor, sjukresor och
tjänsteresor. Mot bakgrund av erfarenheterna av det nuvarande avtalet
har nämnden lämnat ett antal rekommendationer till kommunstyrelsen
inför den nya upphandlingen, med fokus på högre kvalitet, bättre service
och bättre anställningsvillkor genom tillämpning av ”Vita Jobbmodellen”.
Städservice som övergick i Servicenämndens regi i slutet av 2015 har
under året genomgått ett utvecklingsarbete. Intresset för från både
grundskolor och förskolor har varit stort och i takt med att
utvecklingsarbetet går framåt finns potential för verksamheten att utökas.
Mot bakgrund av en överklagad upphandling beslutade Servicenämnden
att driva badplatsservice i egen regi under året. Verksamheten kommer
att utvärderas framöver för att besluta kring hur badplatsservice ska
hanteras framöver.
Som en del i kommunfullmäktiges arbete för att motverka hemlöshet
samt att ta fram bostäder för nyanlända anvisade till kommunen enligt
bosättningslagen har Servicenämnden under året köpt in ett begränsat
antal bostadsrätter på beställning av Tekniska nämnden. Bostadsrätterna
kommer att fungera som genomgångslösningar medan den boende söker
bostad via Boplats Syd.
S-grupp: Petra Bergquist, Jan Olsson, Ingela Andersson, Gert Jakobsson, Frida
Michelsen, Jean-Pierre Denape.
Nr 19 VALNÄMNDEN
Nytt valadministrativt system vid namn Kaskelot har upphandats då
tidigare system VALS inte fungerar vid kommande val 2018. Avtal har
tecknats om molnbaserat system av Kaskelot kallad Kaskelot on line. I
nuläge har valnämnderna i Stockholm, Göteborg, Örebro och
Helsingborg tecknat samma avtal.
Större förändringar kommer att ske i vallagen inför valet 2018 vilket
inneburit ganska stora utbildningsinsatser för ledamöterna i valnämnden.
En nyhet är att valsedlar kommer att förses
med patisymbol. En annan del är att det kommer att finnas krav på
samtycke för kanditatur.
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Ambulerande röstmottagare är en annan nyhet som kommer att kräva
särskild organisation.
Det finns ytterligare ett antal förändringar i vallagen som kommer att
påverka valnämndens arbete framöver. Exempelvis skall alla
röstmottagare ha ny utbildning.
I samband med utbildningsdagen har vi också tillsammans med
stadskontoret påbörjat en översyn av valdistriktsindelning med anledning
av den stora nybyggnad av bostäder som kommer att färdigställas före
valet 2018.
Valnämnden har lämnat yttrande om Valkretsindelning.
Under hösten kom en ny statlig utredning på remiss SOU 2016:71
”Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemlighet där det föreslås
att samtliga valsedlar skall finnas i valbåsen.
Om förslaget genomförs kommer det att bli väsentligt högre kostnader
för utrustning i vallokaler och kräva ytterligare personal som
röstmottagare. Kostnaderna beräknas till ca 8 miljoner för Malmös del.
När det gäller förslagen som berör snabbare omval har vi tillstyrkt
föreslagna ändringar.
S-gruppen har haft god sammanhållning och hög närvaro.
S-grupp: Eva Sjöstedt, Elsa Hansson, Ingemar Persson, Charlotte Sundell, Josef
Prai och Sedat Arif.
Nr 20 FÖRTROENDENÄMNDEN
Förtroendenämnden är en lagreglerad verksamhet samt har ett utökat
uppdrag som är fastställt i ett reglemente av kommunfullmäktige, och
skall:
Hjälpa och stödja enskilda brukare och deras anhöriga att få den
information de behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälsooch sjukvården, socialtjänsten och verksamheter enligt LSS.
Främja kontakterna mellan brukare samt vårdpersonal och
myndighetsföreträdare.
Hjälpa Malmöborna att vända sig till rätt myndighet.
Rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för brukare till
vårdgivare och vårdenheter.
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I övrigt fullgöra vad som i enlighet med kommunfullmäktiges eller
kommunstyrelsens beslut samt lag och annan författning tillkommer
nämnden.
Under 2016 har 64 nya ärenden startats. Nämnden har avslutat 66
ärenden varav 11 har gällt Sociala resursförvaltningen och resterande har
gällt synpunkter på stadsområdenas vård och omsorg. Synpunkterna
gäller vanligtvis kommunikation och bemötande samt omvårdnad.
Utöver de ärenden som registreras har kansliet också hanterat ett stort
antal samtal där anhöriga och brukare behöver vägledning och råd för att
själva kunna ta sig vidare. Dessa har inte registrerats som ärende och
därmed har de inte hanterats av nämnden. Den årliga skriftliga
återföringen till vård- och omsorgsverksamheten har kompletterats med
en träff med varje förvaltning där avdelningschefer och kvalitetsansvariga
fått en genomgång av avslutade ärende. Det finns då möjligheter att titta
på vilka effekter medborgarnas framförda synpunkter har haft för
kvalitetsarbetet inom vård och omsorgsarbetet.
Besök till nämnden och studiebesök.
Pia Nilsson, sekreterare på Stadskontorets Vård- och omsorgsenhet
informerade om det utvecklingsavtal inom hälso- och sjukvård som
Region Skåne och alla Skånes kommuner kommit överrens om.
Martina Takter, anhörigkoordinator gav information om det
övergripande arbetet med anhörigstöd.
Bertil Siöström och Per Lövgren gick igenom resultatet av den analys av
kvalitet och ekonomi som gjorts inom vård och omsorg.
Rosella Citterio berättade vid vårt besök i Stadsområde Söder om hur
hon arbetar och det stöd anhöriga kan erbjudas.
Helene Martinsson, enhetschef och Sara Negrén, medicinskt ansvarig
sjuksköterska, båda från Stadsområdesförvaltning Öster informerade om
Malmö Stads korttidsboende på vårt besök på Matildenborg.
Karolina Ribbestam informerade om god man och förvaltare.
S-grupp: Birgitta Eriksson, Karl-Erik Mårtensson, Laila Soerich, Vehbo Hot,
Muriz Kaljaca, Susanne Andreasson Leth.
Nr 21 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Överförmyndarnämndens verksamhet 2016 har präglats av att antalet
ärenden för ensamkommande barn ökade väsentligt under första delen
av året för att sedan avta. Verksamheten flyttade under hösten till andra
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lokaler. En ny avdelningschef har anställts. Fler ärenden har handlagts.
Överförmyndarnämndens uppgift är att ”värna om de värnlösa”, vilket
innebär att föreslå god man eller förvaltare för personer som inte själv
kan ta tillvara sina rättigheter, ca 3 500 personer hela året men ca 5 500
totalt, samt att utöva tillsyn över dem. Ställföreträdarna, dvs. förmyndare,
gode män och förvaltare, ca 1 500 personer, ska varje år lämna in
årsräkning med kvitton för den person de företräder. Samma gäller
förmyndare till barn som äger egendom eller större kapital.
Överförmyndarnämnden utövade under året tillsyn över mer än en
miljard kronor. Av inlämnade årsräkningar har kommunen stått för
arvodet i 58 % vilket är betydligt mer än i övriga större kommuner i
Sverige, t.ex. Stockholm där kommunen står för 25 % av
arvodeskostnaderna.
Antalet ensamkommande barn minskade under året med ca 100 till 728.
God man förordnades till varje barn i behov av det. I början av året var
handläggningstiden nästan en månad för att sedan stabiliseras på ca 10
dagar. De flesta barnen kom från Afghanistan, Somalia och Syrien.
Några var statslösa. Två av tre var pojkar. Antalet flickor fortsätter att
öka. Några av de ensamkommande barnen hade egna barn med sig.
Antalet handläggare har ökat till följd av fler ärenden men också för att
förbättra arbetsmiljön.
De flesta av överförmyndarnämndens ärenden är lagreglerade och
samtliga har därför beslutats i enighet. Vår majoritetsgrupp har dock
präglat nämndens målbeskrivningar. Alla mål har inte uppnåtts.
Överförmyndarnämndens majoritetsgrupp består av sex
socialdemokrater och två miljöpartister. Närvaron har över lag varit god
och aktiviteten på sammanträdena hög.
S-grupp: Rolf Alterlo, Ingrid Andersson, Kostadin Cavdarovski, Inger Jarl-Beck,
Bengt Persson och Britt Roth.
BOLAG OCH FÖRBUND
Nr 22 MKB FASTIGHETS AB
MKB har en marknadsandel på 33% av hyresrättsmarknaden i Malmö.
En sjättedel av Malmöborna bor i MKB:s fastigheter. Med 23 600
lägenheter och 1100 lokaler är MKB det största fastighetsbolaget i
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Malmö och ett av det större i Sverige. Värdet på fastigheterna uppgår till
28 miljarder.
MKB är i kraft av sin storlek stadens viktigaste aktör inom ramen för
den sociala bostadspolitiken. Den socialdemokratiska gruppen i MKB ser
som sin uppgift att utifrån Malmö Stads riktlinjer verka för en hög
nyproduktion, social och ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet.
Under 2016 färdigställde MKB 544 hyresbostäder. För andra året i rad
nådde vi produktionsmålet om minst 500 lägenheter. Inte sedan 1970talet har allmännyttan i Malmö byggt så mycket.
Vi är fast beslutna om att fortsätta upprätthålla en hög nyproduktion.
Befolkningsprognoserna för staden pekar på att den bostadspolitiska
utmaningen är stor. MKB planerar för en nyproduktion för
treårsperioden 2017-2019 på 2250 lägenheter. Inriktningen är att bygga
lägenheter till rimliga kostnader. Med det statliga investeringsstödet och
samlade ansträngningar från berörda nämnder och MKB bör det vara
möjligt.
Det är också nödvändigt att öka MKB:s markinnehav med
markanvisningar som medger snabbt och effektivt byggande. MKB har
under året gjort egna köp av byggrätter men för att kunna öka
bostadsproduktionen ytterligare krävs kommunala markanvisningar,
snabba planprocesser samt beslut som möjliggör förtätningar och
tillfälliga bygglov. Under 2016 bildades ett gemensamt fastighetsbolag
mellan MKB, Balder, Heimstaden och Victoria park. Bolaget tar över
1650 lägenheter från MKB i områdena Törnrosen o Örtagård och ska
genomföra Stadsutvecklingsprojekter Culture Casbah med ett 22
våningar högt " torn" och 200-500 lägenheter och ett trettiotal
verksamhetslokaler. Närheten till den kommande Rosengårds station och
till MKB:s stora projekt att omvandla det gamla PLM- området till
bostäder o verksamhet skapar förutsättningar för en närmare integrering
av Rosengård med de centralare delarna av Malmö.
Genom en hög nyproduktion och ett varierat utbud så att människor
med olika inkomstnivåer kan hitta ett bra boende medverkar MKB till
ekonomisk och social hållbarhet i Malmö. MKB gör även olika sociala
investeringar inom tre områden: trygghet, sysselsättning och skola.
Exempel på detta är att erbjuda läxhjälp och sommarjobb för
högstadieelever och införandet av sociala klausuler i upphandlingarna.
MKB arbetar med ekologisk hållbarhet genom att bl.a öka andelen
förnybar energi, grönska och biologisk mångfald, förbättrade
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cykelmöjligheter och öka tillgången till fastighetsnära insamling av
återvinningsmaterial.
S- grupp: Lars-Erik Lövdén, Inger Lindblom Leite, Björn Gudmundsson, Sara
Mellander och Mathias Wallander.
Nr 23 PARKERING MALMÖ
Fokusområden 2016
Att få hela organisationen att arbeta utifrån ett lönsamhetsfokus med
ambitionen att förbättra beläggningen i våra parkeringsanläggningar och
att arbeta med bättre kostnadskontroll. Målet uppfyllt. Bästa resultatet
någosin. Stor beläggningsförbättring i egna anläggningar samt minskade
kostnader i verksamheten. Fortsätta med innovativa betallösningar i syfte
att nå kundvänligare lösningar och ytterligare minskad mynthantering.
Ny upphandling tillsammans med Gk avseende SMS/appbetalning.
Verkställs kvartal 1 2017. Fortsätta arbetet med att skapa en bättre
arbetsmiljö för medarbetarna i P Malmö. Detta ska leda till högre kvalitet
i uppdragen och en lägre sjukfrånvaro. Oron under första halvåret
innebar ökad sjukfrånvaro och många slutade. Sista kvartalet 2016
förbättrades läget. Flytten av kontoret till Hyllie upplevdes mycket
positiv ur arbetsmiljösynpunkt.
Viktiga händelser under 2016:
 Flytt av kontor och verksamhet till Hyllie
 Övervakning av allmän platsmark flyttad till eget bolag
 Parkeringshuset Hyllie Allé invigt
 Positiv utveckling i egna P-hus
 Minskade kostnader efter genomförda upphandlingar
 Kraftig utveckling av parkeringsköpslösningar
 Byggsanktionsavgifter
S-grupp: Christina Wessling, Mats Andersson, Barbro Erlström, Peter Andersson
Nr 24 SYSAV
Sysav ansvarar för den sydskånska regionens avfallshantering och
återvinning. Bolaget ägs av kommunerna Malmö, Svedala, Burlöv,
Kävlinge, Lomma, Lund, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg, Vellinge,
Sjöbo, Skurup, Ystad, Simrishamn samt Tomelilla. Malmös ägarandel är
45,89 %.
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Bolaget tar emot och behandlar avfall från både hushåll och företag.
Ägarkommunerna ansvarar för insamling och transport till Sysav:s
anläggning.
Bolaget bedriver även verksamhet i två dotterbolag Sysav Industri AB
och Sysav Utveckling AB.
Sysav Industri AB svarar för den oreglerade marknaden med bl.a.
industriavfall för energiframställning. I Sysav Industri finns också
ägandet av andelarna i intressebolagen Carl F, Ågab och KS recycling.
Puls AB har sålts under året.
Sysav Utveckling AB leder och samordnar utvecklingsprojekt för
regionens avfallshantering samt kontakter med Universitet och
Högskolor. Man arrangerar också varje år Sysavdagen, en konferens för
beslutsfattare, tjänstemän och samarbetspartners med aktuella teman.
Sysav och några av dess ägarkommuner har av en privat aktör anmälts till
EU kommissionen för att inte ha följt gällande lagstiftning angående
offentlig upphandling. Kommissionen har tillskrivit den svenska
regeringen och Konkurrensverket har också öppnat ärende gentemot
Sysav och andra kommunala bolag.
Ägarkommuner, utom Lund, har gemensamt överklagat
Konkurrensverkets beslut. Besked väntas under våren.
Bolaget har begärt godkännande från ägarna att få investera 99 miljoner i
ny slaggsorteringsanläggning. Investeringen ska finansieras internt.
Sysav har tilldelats tjänstekoncessioner avseende övertagande av
renhållningsfunktionen i Lomma, Svedala och Kävlinge.
Tendenserna i hushållens insamling är att insamling av matavfall ökar
liksom materialåtervinning samt att restavfallsdelen minskar. Antalet
besökare på Återvinningscentralerna var 1 932 628 personer som
lämnade 170 828 ton avfall.
S-grupp: Bo Carlqvist, Carin Larsson, Isa Yilmaz och Lirije Latifi.
Nr 25 MALMÖ STADSTEATER AB
2016 har varit ett mycket spännande år för teatern. VD/Teaterchef Petra
Brylander meddelade i början av året att hon erbjudits ett nytt uppdrag
på Uppsala Stadsteater och beslutade sig för att lämna Malmö Stadsteater
efter 9 år.
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Som en direkt följd av detta påbörjades rekryteringsarbetet för att finna
en ny VD/Teaterchef. Arbetet gick väldigt bra och i juni kunde styrelsen
fatta beslut om att anställa Kitte Wagner som ny chef för teatern.
Malmö Stadsteater har under det gångna året, återigen, visat på en stor
bredd i sin verksamhet med många lyckosamma uppsättningar. Som
exempel kan nämnas, I väntan på Godot och inte minst årets
familjeföreställning, Karl- Bertil Jonssons julafton, har varit fantastiska
publiksuccéer. Satsningen på Unga teatern vill vi återigen lyfta fram som
särskilt angelägen och mycket uppskattad bland tusentals barn och unga,
inte bara från Malmö, utan för alla de barn ute i regionen som fått ta del
av teaterns turnéprogram med bl.a Sagorna och Ägget.
S- grupp: Agneta Eriksson, Fredrik Egefur, Alisar El Haj och Ivar Scotte.
Nr 26 MALMÖ OPERA OCH MUSIKTEATER AB
Malmö Opera och Musikteater AB (MOMT), har bibehållit sin höga
kvalité och breda utbud. Helt i enlighet med de ägardirektiv som Malmö
Stad och Region Skåne har fastställt.
Turnéer i regionen samt verksamhet för att fånga den unga publiken har
varit farmgångsrikt.
Särskilt bör nämnas den av Benjamin Sterning nyskrivna barnoperan
Snödrottningen. Operan gavs som familjeföreställning och alla
föreställningar har varit fullbelagda!
Styrelsen har under året lagt vikt vid den Interna Kontrollen och i det
arbetet görs uppföljning efter ägardirektiven som utgör styrdokument för
styrelsen.
Under året har den nya orkestersalen färdigställts och invigdes i juni
månad.
Efterträdare till VD Bengt Hall har utsetts. Michael Boijesen kommer att
tillträda som VD den 1 juli 2017.
S-grupp: Birgit Hansson, Tommy Holmgren.
Nr 27 ViSAB
Vagnparken i Skåne AB nedan benämnt ViSAB, är ett av Malmö stads
helägda aktiebolag. Bolaget bedriver yrkesmässig uthyrning och
vagnparksadministration såsom att köpa, sälja, leasa/hyra, administrera
och förvalta fordon och maskiner.
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ViSAB:s verksamhet är uppdelad i långtidsuthyrning respektive
korttidsuthyrning. Långtidsuthyrningen står för merparten av
verksamhetens omsättning. Fordonen är indelade i fem produktgrupper;
tunga lastbilar, personbilar, minibussar, lätta lastbilar/skåpbilar samt en
grupp med övriga enheter såsom maskiner och släpvagnar.
ViSAB har under 2016 bedrivit sin verksamhet i enlighet med det syfte
som bolagsordningen och ägardirektiven medger. ViSAB har inte haft
någon anställd personal. VD, sekreterare, administration,
ekonomifunktion och inköpare hyrs in från Serviceförvaltningen. Som
bolagets direktör verkar Serviceförvaltningens direktör.
Under året har VISAB fortsatt sin omfattande reinvestering främst av
personbilar och räddningstjänstfordon. VISAB har arbetat med en
eventuell ny framtida organisation där bolaget ska ta över all
leasingverksamhet i Malmö stad. En ny VD har också anställts som
kommer att tillträda första maj 2017.
S-grupp: Mikael Widéen, Vincent Dordevic och Camilla Kronholm.
NR 28 VA SYD Förbundsstyrelse 2016
Vår vision är:
VA SYD ska vara en ledande aktör i det hållbara samhället, för kunden
och miljön. VA SYD är ett Kommunalförbund bestående av fyra
medlemskommuner Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö.
VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar
avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt.
2016 var ett år som till stor del handlade om att ta hand om de praktiska
göromålen efter det stora regnet som kom 2015-08-31 samt att starta
upp arbetet med att regnsäkra våra medlemskommuner.
De flesta Regresskrav (skadeståndskrav) från försäkringsbolagen är
hanterade endast ett av de mindre bolagen är kvar. Slut notan för dessa
beräknas bli ca 130 miljoner kronor, då är inte de enskilda kraven
hanterad som den sökande har tio år på sig att inkomma med.
VA SYD tillsammans med Malmöstad har arbetat fram ett förslag till
Skyfallsplan, som även då ska vara en del av vårt framtida avloppssystem.
Regeringen har sätt och ser på detta arbete med stort intresse och med
det bett VA SYD att vara med och se över hur man i framtiden kan
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säkra upp vem som har skyldigheter till vad och vem som inte har det.
Kommunens ansvar, Försäkringsbolagens ansvar och den Enskilde
fastighetsägarens ansvar och hur ska detta kunna säkerställas?
På Sjölunda reningsverk startade vi upp ett försöksprojekt med att rena
avloppsvatten från läkemedelsrester med Ozon.
I Djupadals parken invigde vi ett Underjordiskt vatten magasin som kan
hantera ca 20 000liter vatten/minut. Med jordmassorna som blev över
anlade vi en ”Pulka backe”, vi ska och är en aktivpart i detta gröna,
hållbara Malmö för Malmöborna.
Arbetet med Malmös avloppstunnel fortsätter och den 20 december på
börjades provborrningarna vi Rosenlunds Pumpstation vid Värnhem.
Denna avlopps tunnel kommer inte att förhindra framtida
översvämningar men den gör så att avloppsvatten och regnvatten inte
behöver konkurera om samma utrymme.
S –grupp: Carina Svensson, Magdalena Beck, Fehim Yilmas, Åsa Petersson,
Joseph Prai, och Hampus Andersson (tom juni)
Nr 29 RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD
December 2015 fattade direktionen beslut om det nya
handlingsprogrammet, som gäller åren 2016-2019.
Året inleddes med de årliga medarbetardagarna som har kommit att bli
en mötesplats för förbundets medarbetare. Årets tema var ”Den röda
tråden”, från handlingsprogrammet till den individuella planen. Vid varje
tillfälle deltog någon från direktionens arbetsutskott. Liknande dagar
anordnades för de som är RIB-anställda ( våra deltidsbrandmän). Även
här var politiken representerad.
I mars arrangerade förbundet en lärandekonferens som en del i
avslutningen av det femåriga projektet ”Brandstation för alla”.265
deltagare från hela Sverige kom till Malmö för att höra hur vi gått tillväga
och vilka lärdomar man dragit under projekttiden. En mycket lyckad
konferens där många deltagare var nöjda med både upplevelsen och
innehållet under dagarna.
Under våren påbörjades rekryteringen av ny förbundsdirektör, då den
nuvarande gått i pension i början av 2017. Direktionens arbetsutskott
ledde rekryteringen tillsammans med personalchefen i Malmö. En
process där både ledningsgrupp och de fackliga representanterna varit
delaktiga.
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Den nya förbundsdirektören heter Linds Kazmierczak, som senast
arbetat som beredskapsdirektör i Kronoborgslän. Eftersom Linda inte
har behörighet att vara räddningschef har vi lagt det uppdraget på den
person som idag är operativ chef. Enlig lag måste det finnas en
räddningschef i förbundet.
Under sommaren och tidig höst ökade antalet anlagda personbilsbränder
i Malmö. Många i förbundet blev inblandade. Både operativt och
förebyggande. Vi kunde hantera bilbränderna med egna resurser, och
trots hög arbetsbelastning hade vi läget under kontroll men fick arbeta
aktivt med skarpa prioriteringar i de lägen där det kom flera larm
samtidigt. Ärendet bevakades dygnet runt, och vi samordnade oss med
polisen, stadsområden, Malmö stad, fastighetsägare och många andra,
både operativt, förbyggande och kring kommunikation.
Räddningstjänsten syd har en god ekonomisk hushållning.
S-gruppen har bestått av. Susanne Jönsson, Björn Gudmundsson, Anna-Karin
Bengtsson, Adrian Kaba samt Sanna Axelsson
Nr 30 BOSTADSPLATS SYD AB
Den 22 juni 2016 fattade Kommunfullmäktige i Malmö stad det formella
beslutet om att omvandla den kommunala bostadsförmedlingen, Boplats
Syd, till ett kommunalt aktiebolag. Bolaget är i nuläget helägt av Malmö
Stad. Ambitionen med bolagiseringen var bland annat att andra
kommuner därigenom skulle kunna bli delägare i bolaget, vilket kan leda
till fler lägenheter att förmedla och ökad rörlighet på bostadsmarknaden.
Bolaget fick under hösten 2016 det formella namnet Bostadsplats Syd
AB, men verkar även fortsatt under det inarbetade namnet Boplats Syd.
Under hösten 2016 har arbetet med Boplats Syds
organisationsförändring varit central. Den 1 januari 2017 har detta arbete
avslutats och bolaget står numera organisatoriskt på egna ben. Det är i
sammanhanget glädjande att samtliga medarbetare har valt att följa med
in i det nya bolaget.
Organisationsförändringen till trots har Boplats Syd under 2016 både
lyckats växa och behålla fokus på kärnuppdraget, att främja
bostadsförsörjningen och verka för att underlätta inträde på
bostadsmarknaden, genom att på ett rättvist och effektivt sätt förmedla
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de bostäder som kommunala och privata fastighetsägare överlämnat för
förmedling.
Vid början av år 2016 stod 58 300 personer i Boplats Syds
förmedlingskö. I början av 2017 hade antalet växt till strax över 70 000.
Under år 2015 förmedlade Boplats Syd 4 505 lägenheter. Den siffran
ökade under år 2016 till drygt 5 000 lägenheter, det vill säga i snitt
ungefär 20 förmedlade lägenheter per arbetsdag.
Den genomsnittliga kötiden i Boplats Syds kö är strax över tre år.
MKB överlämnar alla lediga lägenheter för förmedling till Boplats Syd
och står därmed för drygt 50% av alla förmedlade lägenheter. En av
bolagets viktigaste utmaningar är att därutöver fortsatt öka antalet
förmedlingsuppdrag från andra fastighetsägare. Med ett ökat utbud
skapas förutsättningar för kortare kötider och ökad rörlighet på
bostadsmarknaden. Det är därför glädjande att en rad nya fastighetsägare
överlämnat lägenheter för förmedling till Boplats Syd under år 2016.
Bland dessa kan nämnas kommunala TrelleborgsHem, K-fastigheter,
Lustgården och Riksbyggen.
S-grupp: Emilie Olsson, Danyal Iqbal och Frida Michelsen.
Nr 31 PARKERINGSÖVERVAKNING I MALMÖ AB (PÖMAB)
Uppstart
Den 22 juni beslöt Kommunfullmäktige, att inrätta PÖMAB. Dagen
efter hade bolaget stämma och sitt första styrelsemöte. Beslut om VD till
företaget togs i samband med uppstarten. Bolagsordning fastställdes.
Bolaget startade den 1 september.
Ansvarsområde
Bolaget ansvarar för Parkeringsövervakningen på gatumark, service och
underhåll av
betalsystem (automater) samt fordonsflytt.
Statistik
Under 2016 har c:a 160000 felparkeringsanmärkningar gjorts.
c:a 73000 övervakningstimmar har registrerats.
Service på 550 p-automater har utförts.
2300 beslut om fordonsflytt har tagits och c:a 2000 cyklar har flyttats.
Övrigt
Under hösten har bolaget anställt C:a 50 personer samt haft
personalutbildning.
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Samarbetsavtal har tecknats mellan Gatukontoret och PÖMAB.
Ekonomin har diskuterat vid varje styrelsemöte och då framför allt det
låga aktiekapitalet som fullmäktige beslutat om. Kommunfullmäktige
beslutade dock i december om en kapitaltäckningsgaranti på 2 miljoner.
Med detta beslut, behövde styrelsen inte besluta om
kontrollbalansräkning.
Styrelsen har haft 4 möten under hösten.
S-grupp-Christer Brandt, Teba Awni och Samba Jobe
Nr 32 MALMO LIVE KONSERTHUS AB
Rapporten kommer att komma in senare och ska behandlas antingen på
årsmötet i samband med detta dokument eller på en av kommande
representantskap.
STIFTELSER
Nr 33 KOCKUM FRITID
Stiftelsen Kockum Fritid är en stiftelse där Malmö Stad har
bestämmande inflytande.
Socialdemokraterna representerades 2016 av Alf Nilsson och Rifa Maliqi
samt ersättarna Theodor Embäck och Åsa Otterström.
Verksamheten vid stiftelsens anläggning, Kockum Fritid, har bedrivits
med samma inriktning som tidigare d.v.s. motion och konferenser.
Under 2016 har 7 skolor både kommunala och friskolor genomfört sina
idrottslektioner på Kockum Fritid.
Vi erbjuder ett brett utbud av gruppträningsverksamhet för barn,
ungdom, vuxna och seniorer. Vi har 2016 har kunnat erbjuda ett 60 tal
olika gruppträningspass i veckan med allt från olika typer av
förkoreografierade gruppträning pass till vattengympa. Ett flertal pass
inriktar sig till personer som vill gå på en lättare form av träning, dessa
pass är mycket populära och kan vid flera tillfällen i veckan dra över 100
personer per gång.
Barnverksamheten i anläggningen erbjuder nu över 250 platser totalt per
termin.
En populär aktivitet är dagcamps som läggs när skolorna har lov vilket
bidrar till att barnen får möjlighet till aktivitet även då.
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För att hantera kundtillströmningen och ge bästa möjliga service har vi
vidarutvecklat det bokning/inpassering/ekonomisystem som vi införde
under 2014 till att även hantera vissa friskvårdsportaler. Våra populära
simskolor är alltid fullsatta där vi gör en positiv insatts för att öka
simkunnigheten bland barngrupperna i Malmö. Tillsammans med SLS
(Svenska livräddningssällskapet) genomför vi även simskolor för vuxna
där det inte utgår någon kostnad för deltagarna.
Med fortsatt ökat tryck på anläggningen krävs ett omfattande och
kontinuerligt underhållsarbete. Vi arbetar efter en löpande underhållsplan
som omfattar såväl små som stora underhållsåtgärder. Vår personalpolicy
är som tidigare att genom medinflytande och påverkan över
anläggningens verksamhet och utveckling skapa en trivsel bland
personalen som är en viktig faktor i vårt sociala arbetsmiljöarbete. Detta
ger en personal med stort engagemang som ger besökarna en positiv och
välkomnande upplevelse.
Verksamheter som arrenderas ut är restaurangen, sportshopen och
massageverksamhet. Under 2016 har vi har även färdigställt renoveringen
av vår gästmatsal som numera är omdöpt om till konferensmatsal för där
ge bättre service till våra konferensgäster.
Gym- och gruppträningsverksamheten drivs tillsammans med en
samarbetspartner som är HTA – Health & Training Academy.
Under 2016 besöktes Kockums Fritid av totalt 508 975 personer.
Kockum Fritid har erhållit 1,6 milj.kr i kommunalt bidrag. Bidraget skall
främst ses som ett bidrag för fastighetsunderhåll.
S-grupp: Alf Nilsson och Rifa Maliqi ,Theodor Embäck och Åsa Otterström./
Kolla vilka som sitter här om det stämmer
Nr 34 STIFTELSEN MALMÖ SOMMARGÅRDAR
Styrelsen för Stiftelsen Malmö Sommargårdar är engagerad i sitt uppdrag.
Styrelsen har ett gott och öppet arbetsklimat vilket har varit och är
Stiftelsens framgångsfaktor för att lyckas i det långsiktiga
utvecklingsarbetet. Stiftelsen fortsätter sitt strategiska arbete med en hög
prioritet på ekonomin och underhåll av våra fastigheter. Underhållet av
våra fastigheter har absolut högsta prioritet för styrelsen och
stadsfastigheters underhållsplan skall följas. Stiftelsen har upprättat ett
nytt förvaltningsavtal med stadsfastigheter som gäller från 2017.
Avtalets utformning har haft en stor betydelse för Stiftelsens ekonomiska
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förutsättningar och på sikt möjligheten att kunna fortsätta erbjuda lika
många Malmöbarn kollo.
Under 2016 har Stiftelsen fortsatt att satsa på ett hållbart miljöarbete.
Såväl barn och personal arbetar nu aktivt med vårt miljöprogram under
sin vistelse på kollo. Ex. har matavfallet har minskat drastiskt, cyklar har
köpts in till sommaren, bilkörandet har begränsats inom Barnens by.
Under 2016 sökte 2060 barn till våra kollon, 1639 barn erbjöds en härlig
sommarvistelse i Hästveda eller Höllviken. Stiftelsen har fortsatt sin
satsning på tjejstugor, och för första gången efter ordinarie kollo period
har vi framgångsrikt erbjudit dagkollo i Höllviken under tre dagar. Med
extra sommarlovsmedel från fritidsnämnden fick ytterligare 25 barn
möjlighet att pröva på vad det innebär att vara på kollo. Utvärderingen
har visat på att det är en aktivitet som lockar fler barm med invandrar
bakgrund att komma, och det har därför blivit en viktig verksamhet vi
fortsätter utveckla i samarbete med Malmös föreningsliv.
För att främja integration arbetar vi aktivt för att personalgruppen ska
spegla mångfalden i Malmö. Åldern på våra sommaranställda är mellan
19-28 år och vi har en bra könsfördelning bland personalen 50/50, vilket
är oerhört positivt för barnen. Det är populärt att arbeta som ledare på
våra kollo, vi har under 2016 haft ca 700 ansökningar, varav 170 blev
anställda. Stiftelsen vill vara med och ta ansvar för Malmös ungdomar.
Varje sommar tar Stiftelsen emot ett antal Malmöungdomar i åldern 1618 år som sommarpraktikanter via Malmö stads Ung i Sommarprojekt.
De har fyra veckors praktik. Samtlig personal måste uppvisa utdrag ur
polisens belastningsregister före arbetets start, även våra
ungdomspraktikanter.
S-gruppen för Stiftelsen Malmö sommargårdar tackar för 2016
S-grupp: Rose-Marie Gudmundsson, Roland Sigurdh, Akeel Hussein, Bilal Iqbal,
Klara Holmberg, Marie Tanndal
Nr 35 SÖDERTORPSGÅRDEN
Södertorpsgården är en ideell förening med tretton stiftelser som
medlemmar. Tio av stiftelserna är Malmö kommun förvaltare för och
styrelsen utses av Kommunstyrelsen.
Föreningens syfte är att bygga och förvalta bostäder för Malmöbor som
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är fyllda 55 år och uppbär någon form av pension men, vi skall också ta
hänsyn till vad de olika stiftarna har för målgrupp. Våra lägenheter
förmedlas av Boplats Syd.
Vi har 289 lägenheter på Södertorpsgården, restaurang som vi bedriver i
egen regi. Frisör och fotvård som drivs privat. Det finns också stora
gemensamhetsutrymme för olika aktiviteter.
Neptuna som ligger i västra hamnen har 95 lägenheter, där finns också
restaurang fotvård och frisör som drivs privat. Vi har också
gemensamhetslokaler för de boende för olika typer av aktiviteter.
Vi beslutar om handlingsplaner och personalpolicy, för verksamheten.
För oss är personalen den viktigaste resursen för att vi skall ge våra
boende den tryggheten och den service de förväntar sig av oss. Vi har
återkommande träffar med de boende där vi informerar om det som är
på gång, att de kan framföra sina synpunkter till oss. Vi har också
gemensamma träffar med personalen,
Sedan 2010 har vi varit aktiva i planeringen för ytterligare ett boende på
Södertorpsgården, vi vill bygga ett seniorboende med 76 lägenheter,
sammanbyggt med ett av husen vi har för att kunna samutnyttja
gemensamhetslokaler och restaurang för att på det sättet minska
kostnaderna för de boende. Vår målsättning är att bygga så
kostnadseffektivt som möjligt.. Till vår stora sorg så överklagades
ärendet till. högsta instans, Växjö miljööverdomstol, där vi fick avslag på
grund av jäv.
En ny ansökan är inskickad till Stadsbyggnadsnämnden om att få bygga
ett boende med samma innehåll, vi vill bidraga till att Malmö får ett
välbehövligt tillskott av bostäder.
Vi har bjudit in Gruppledaren Sofia Heden och visat henne hur vi har
tänkt och vilken mark vi vill bygga på och hon ställde sig positiv. Vi har
också bjudit in ordföranden i Stadsbyggnadsnämnden och informerat
henne. Nämnden har tagit beslut och bifallit vår ansökan om
detaljplanen. Tyvärr är handläggningen beräknat att ta upp emot 18 mån.
så nu väntar vi med spänning.
2016 påbörjade vi ombyggnaden av vårt kök på Södertorpsgården det
gamla köket uppfyllde inte arbetsmiljökraven. Nya köket beräknas vara
klart under våren. Vi färdigställde också ett nytt miljöhus.
Vi har under året haft 7 protokollförda styrelsemöte och lika många
beredningsmöten. S-gruppen har förmöte inför varje sammanträde.
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S- grupp: Birgitta Nilsson, Bengt Persson, Elin Dahlberg, Sune Hylle, Stefan
Pinjefors och Maj-Britt Thulin
KYRKAN
Nr 36 KYRKOFULLMÄKTIGE
I början av året avgick ordförande Per Lilja och efterträddes av vår UllaBritt Mattisson.
Det beslutades att sälja Thomasgården och Lockarps kyrka, vidare att
renovera Fosie Prästgård, också att bygga ett nytt måleri och
blästringshall på Östra Kyrkogården samt en ny maskinhall
på Fosie Kyrkogård. Det togs också en ny budget för 2017 som var
något underfinansierad.
S-grupp: Claes Block, Ulla-Britt Mattisson, , Lennart Hallengren, Ingegerd
Larsson Hellquist, Anna-Marie Persson, Claes Carlsson, Anna Brandoné,Leif
Rosdahl, Ulla Svensson, Annelie Brunberg, Per Skoog, Ingrid Thörnqvist, Gunilla
Bengtsson, Rickard Ohlsson, Karl-Erik Mårtensson, Helen Persson, Magnus
Bååth, Anna-Karin Bengtsdotter, Dan Setthammar, Maija Himanen, Patrik
Lindqvist, Gun-Britt Eriksson, Tommy Persson, Åsa Petersson, Henric Lellky,
Curt Jacobsson, Ingmar Nilsson
NR 37 KYRKORÅDET
Vi anordnade en konferens under våren Samhälle o Existens i Malmö
som hade över 800 hundra deltagare den blev mycket uppskattad. Vidare
deltog vi ihop Kyrkokansliet på Almedalsveckan som en uppföljning av
Samhälle och Existens. Vi beslutade också att sälja Thomasgården till
Malmö stad och församlingshemmet i Klagstorp till ett privat bolag.
Vi har också anställt en ny kyrkogårds chef Sven-Erik Aspeklev som
närmast kom från Helsingborgs pastorat. Höstens arbete har präglats av
ett tufft budget arbete då vi skulle dra ner den med cirka 30 miljoner kr
vi lyckades i stort. Arbetet med att skaffa nya lokaler istället för
församlingshusen i St Petri och St Pauli församlingar har påbörjats.
S-grupp: Claes Block, Anna Brandoné, Lennart Hallengren, Ann-Marie Persson,
Ulla Svensson och Dan Setthammar
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Nr 38 KYRKOVALNÄMND
Under 2016 har valnämnden avhållit två sammanträden. För
verksamhetsåret 2017 har planerats sammanträdes och utbildningsdager
för valnämndens ledamöte. Även detta valår kommer det att bedrivas
mycket aktivitet för att få största möjliga valdeltagande. Röstningslokaler
ska noggrant ses över liksom öppethållande i dessa lokaler.
Vi ser fram emot ett ökat valdeltagande 20170917.
S-grupp: Ingegerd Larsson Hellquist, Leif Rosdahl, Anneli Brunberg, Per Skoog,
Madeleine Lindholm.
Nr 39 KYRKOGÅRDSUTSKOTT
Utskottet har under 2016 haft 4 st protokollförda sammanträden.
Utskottets uppgift är att följa den myndighetsutövning som beslutats
enligt begravningslagen och att ge råd och stöd i frågor rörande begravn
ingsväsendet, och utskottet ska också utöva tillsyn av
krematorieverksamheten.
Under året har kyrkogårdschefen gått i pension och en ny har tillträtt,
och det är också ny ordförande i utskottet.
Nya verkstadslokalerna invigdes under året.
Det omfattande arbetet med restaurering av kyrkogårdsmuren i Oxie är
nu klart.
Vid storstadskonferensen i Stockholm deltog 2 stycken
styrelsemedlemmar tillsammans med tjänstemän från förvaltningen.
S-grupp- Gunilla Bengtsson och Dan Setthammar
Nr 40 S:t Johannes Församlingsråd
S:t Johannes församlingsråd är Malmös största församling och består av
4 kyrkor, S:t Johannes kyrka, S:ta Maria kyrka, S:t Matteus kyrka samt S:t
Pauli kyrka. Församlingen bedriver en mycket omfattande verksamhet
för barn, ungdomar och vuxna i alla åldrar.
Församlingsrådet har under året fullgjort sin formella roll genom att
bland annat ha arbetat med Svenska kyrkan Malmös/Malmö Pastorats
gemensamma församlingsinstruktion, att besluta om församlingskollekter
samt att tillsätta kyrkvärdar och inventarieansvariga vid församlingens
kyrkor.
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S:t Johannes kyrka hölls fortsatt öppen nattetid de första kalla månaderna
under 2016 med syftet att kunna erbjuda möjlighet till bön, skydd och
vila.
S:ta Maria kyrka utvecklas vidare (inom ramen för projektet Steg för
fred) mot att bli ett nav i det diakonala arbetet för utsatta målgrupper i
hela Malmö.
Diverse renoveringar och förbättringar har skett och sker på
församlingens kyrkobyggnader och församlingshus. S:t Pauli kyrka var
som planerat fortsatt stängd under 2016 och planeras att återöppnas 26:e
mars 2017.
Församlingens församlingsherde, Ann Aldén, har vid årsskiftet
2016/2017 avslutat sin tjänst i Malmö för en kyrkoherdetjänst på annan
ort. S:t Johannes nya församlingsherde, Karin Pråmell, tillträder 1:a mars
2017.
S:t Johannes församlingsråd har genomfört tre sammanträden under
2016.
S-grupp: Henric Lellky, ordf, Per-Arne Skog, Mira Markovinovic, Lena Persson,
Jonas Alwall, Carin Larsson, Monica Björkman, Cecilia Arvidsson, Rolf Pålsson,
Maria Hanson och Kjell-Ossian Nilsson.
Nr 41 Hyllie Församlingsråd
Består av Hyllie kyrka och S:t Mikael kyrka. Hyllie församlingsråd består
av 16 ledamöter var av S-gruppen har 7 ledamöter.
Vi har haft 3 stycken församlingsrådsmöten under 2016. Där vi under
året har följt verksamheten i den båda kyrkorna.
Arbetat fram en verksamhetsplan för 2016 och budget som är
överlämnad till kyrkorådet, och godkänd av kyrkofullmäktige.
Församlingsrådet har beslutat vilja organisationer som
församlingskollekten ska gå till. I församlingen finns två verksamhetsråd
som är knutna till respektive kyrka i församlingen där man följer det
lokala verksamheten på nära håll. Samtliga församlingsledamöter fick
möjlighet att under året åka på en studieresa ”Reformationsresa i
Martin Luthers fotspår”.
S-grupp: Marianne Kryhl, Marianne Johansson, Tommy Hansson, Karl-Erik
Mårtensson Per-Arne Andersson, Magnus Bååth och Helén Persson.
Nr 42 Fosie Församlingsråd
Verksamhetsberättelse för Fosie församlingsråd, 2016.
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Under 2016 har vi haft 3 stycken församlingsrådsmöten. Där S-gruppen
har varit mycket aktiva. Vi har i vanlig ordning sett till att få en bra
fördelningsprofil på våra kollekter. Under året har vi dessutom
medverkat och anordnat en manifestation, mot det meningslösa våldet.
Vi har samverkat med polisen, socialtjänsten, och områdesförvaltningen i
söder. Denna dialog har lett till att vi har numera en samsyn, över
områdets olika utmaningar. Där kyrkopolitiken blir en stark aktör, och
ger människor en frizon och hjälp.
Fosie församlingsråd, består av 31 förtroendevalda. Och är Sveriges
största råd. Under denna organisation, har vi 4 stycken verksamhetsråd.
Som har sammanträtt 4 gånger under året. Dessa råd finns i direkt
anslutning till verksamheten. Och hanterar både budget som
verksamhetsutveckling.
S-grupp: Patrik Lindqvist, Leif Rosdahl, Leif Holmgren, Katarina Rolf, Carina
Friberg, Annelie Brunberg, Rickard Ohlsson, Ingmar Nilsson, Berit Norstedt,
Nada Johansson, Ingrid Thörnqvist, Ulla Olofsson, Inger Svensson, Bengt Olsson.
Nr 43 S:t Petri Församlingsråd
S:t Petri Församlingsråd är en av 6 församlingsråd i Malmö Pastorat,
består av S:t Petri Kyrka och S:t Andreas kyrka samt inordnas även S:t
Nicolai kapell på Sjömansgården. Till respektive kyrka är det ett
verksamhetsråd, där ledamöter från Församlingsrådet ingår.
Antal möten: 4 stycken i Församlingsrådet, därtill har respektive
Verksamhetsråd hållit 4-5 vardera. Vi Socialdemokrater har ingen
presidiepost, vilket gör att insynen i verksamheten kommer efteråt, att
ärenden beretts och ligger för beslut.
Vi kan konstatera att det under året inte har varit några ärenden som
gjort att det uppstått meningsskiljaktigheter, från vår sida i
Församlingsrådet, stämningen har varit god och kamrat skapen varm.
Församlingsråden i Malmö pastorat har följande arbetsuppgifter:
•Utser kyrkvärdar
•Utser den kyrkvärd som tillsammans med kyrkoherden ska ansvara för
kyrkans inventarier
•Beslutar om former för församlingens huvudgudstjänst och ska delta i
samråd kring andra frågor som rör gudstjänstlivet
•Beslutar om upplåtande av kyrka
•Beslutar om församlingskollekt
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•Ska alltid godkänna förslag om ändring av kyrkobyggnaden eller
kyrkorummet
•Församlingsrådet ska alltid yttra sig innan kyrkofullmäktige fattar beslut
i ett ärende som särskilt berör den församlingen
•Rådet ska yttra sig innan kyrkofullmäktige beslutar om
indelningsändring i pastoratet
•Rådet ska göras delaktigt i utarbetandet av församlingsinstruktion
•Rådet kan ta initiativ till ändring av församlingsinstruktionen.
•Vara involverade i de uppgifter som av kyrkoherden är delegerade till
församlingsherden.
Vi har avhandlat uppkomna ärenden inom dessa ramar, det kan nämnas
att remissen till församlingsinstruktionen blivigt avslutad under året och
då med ett enat Församlingsråd som står bakom remissvaret från S:t
Petri.
Övrigt att nämna
Kyrkorådet har aviserat att man inom tid har för avsikt att avyttra S:t
Petris församlingshem samt villan S:t Andreasgården, denna byggnad
används till församlingsverksamhet inom S:t Andreas. Församlingsrådet
har hemställt till Kyrkorådet att se på möjligheterna att bygga nya lokaler
i anslutning till kyrkorummet i S:t Petri som gestaltar öppenhet,
tillgänglighet, välkomnande och ljus.
När det gäller S.t Andreasgården tittas det på förslag att ersätta dessa
lokaler med utbyggnad av församlingshemmets lokaler vid
Fridhemstorget.
Församlingsrådet handhar inte personalärenden etc., men personalen är a
och o, för att verksamheten som Församlings och Verksamhetsråd
ansvarar för, skall fungera, bedrivas med framgång och eftertanke till
gagn för samhället i stort.
Tyvärr har S:t Petri under året drabbats av hög sjukfrånvaro samt att
Församlingsherden tillika Verksamhetsledare i S:t Petri och
Verksamhetsledaren i S:t Andreas i slutet på året sa upp sig med
omedelbar verkan. Vi Socialdemokrater liksom övriga i Församlingsrådet
är väldigt oroliga för denna utveckling och kontakt har tagits löpande
med Kyrkorådet som ansvarar för personalen, konstruktiva åtgärder från
deras sida pågår och de avgångna medarbetarna kommer att ersättas
inom kort. Det är en utmaning för verksamheten om inte personalen inte
är tillfreds, vilket då sätter press på Verksamhetsråd och Församlingsråd.
Vi Socialdemokrater står för en bra arbetsmiljö etc. vilket borgar för att
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dessa frågor hamnar högt på listan på Kyrkorådets bord, som uppbär
personalansvaret.
Slutord
2016 var tredje verksamhetsåret med den nya organisationen, det tar
ytterligare många år, att finna vägarna rätt, men den som följer ljuset, ser
tillförsikt på nuet och på framtiden, ger inte upp. Vi Socialdemokrater
har fortsatt och bidragit till att skapa en nu och framtida öppen kyrka
med bred verksamhet för alla.
S- grupp: Lilian Ekvall, Curt Jacobsson, Maria Haglund Börjesson Pamela
Kunnari samt Claes Carlsson.
Nr 44 Husie Församlingsråd
Husie församling har tre kyrkor, Husie, Södra Sallerup och
Kirsebergskyrkan ! Alla tre har en livaktig verksamhet med stora kultur
och musikinslag!
Vi är totalt 16 ledamöter varav 8 är Socialdemokrater, varav merparten
finns i Kirsebergsdelen av församlingsrådet !
Vi har haft 5 församlingsrådsmöten under 2016 !
Det råder gott samarbete mellan alla förtroendevalda och de
förtroendevalda har i sin tur gott samarbete med personalen i
församlingen.
Vi arbetar alla i församlingen för att få in fler frivilliga i de olika
verksamheterna i församlingen då vi är beroende av frivilligverksamhet
är viktigt inte minst i våra Gudstjänster !
Alla förtroendevalda arbetar med stort engagemang för att utveckla
verksamheten i respektive del av församling i såväl församlingsrådet som
i verksamhetsråden !
Allt sker som sagt i en god samarbetsanda med församlingens bästa för
ögonen och vi sr fram emot att fortsätt vårt arbete under det sista året
under denna mandatperioden !
Den Socialdemokratiska gruppen har under året varit:
Gunilla Bengtsson, Mats Tängemark, Maija Himanen, Bertit Holtz,
Elisabeth Möne, Åsa Pettersson, Kenneth Hansson !
För den Socialdemokratiska gruppen
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S- grupp: Tommy Persson, Mats Tängemark, Kenneth Hansson Gunilla
Bengtsson, Maija Himanen, Åsa Petersson, Annika Larsson och Berit Holtz.
Nr 45 Limhamns Församlingsråd
3 möten har hållits i Församlingsrådet.
Limhamns verksamhetsård har under året (2016) haft möten där Jonas
Persson redovisat för verksamheten. Vi har även under detta år haft
några sjuksrivna. Arbetet har klarats av med inlånad personal.
Verksamheten har även detta år varit stor. I kyrkan har det varit
Högmässa varje söndag. Begravningar, dop (156), bröllop, extra
gudtjänsten med konfirmander (143 st). Flertal underbara konserter samt
minnesstunder. Gudtjänster, har även hållits på Limhamnsflältet
tillsammans med ST Andreas kyrka, Sibbarp, Kalkbrottet, Ön. Samt
minneslunden.
I församlingshuset har det varit stor verksamhet, prästernas
kontorsverksamhet, föreläsningar, Soppluncher, ungdomsverksamheter,
korttränning, sekundär shop. Barnverksamheter. Församlingsbladet
”Genombrottet” utges 44 gr/år med information om verksamheten,
samt ”kloka”ord.
Stor kritik mot regionen angående brist av busstrafik till både kyrka och
församlingshus. Äldre samt handikappade kan inte besöka kyrka eller
kyrkogård.
S- grupp: Keri Wallin, Lars-Åke Nilsson, Kjell Ove Linell, Nils-Åke Mårtensson.
REGION SKÅNE, RIKSDAG
Nr 46 REGION SKÅNE
Inledning
Under 2016 gjordes stora satsningar på sjukvården och åtgärder för att
stärka Region Skånes medarbetare, förbättra kollektivtrafiken och höja
miljöambitionerna i Skåne. Reformer genomfördes för att få fler
skåningar i sysselsättning, utveckla det skånska kulturlivet och skapa en
jämlik sjukvård.
Samtidigt vidtogs åtgärder för ökad kostnadskontroll. Åtgärderna har
gett effekt och Region Skånes resultat förstärktes jämfört med
föregående år. Resultatet blev 103 miljoner kronor, och det
underliggande resultatet uppgick till 235 miljoner kronor.
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Det rödgröna styret föreslog i budgeten för 2017 regionfullmäktige att
skattesatsen skulle höjas. Intäkterna skulle finansiera ett antal angelägna
satsningar i sjukvården, såsom fler vårdcentraler, upphandlingar för att
operera bort köer, ytterligare resurser till cancersjukvården,
förlossningsvården, neonatalsjukvården och psykiatrin. Emellertid
saknades en majoritet i fullmäktige. Därmed måste ett antal viktiga
reformer skjutas på framtiden.
Sektor vård och hälsa
2016 ökades anslaget till sjukvården med 1,9 miljarder jämfört med
budgeten för 2015. De ökade resurserna har använts till att finansiera
reformer som standardiserade vårdförlopp i cancersjukvården, avgiftsfria
besök hos sjuksköterska i primärvården, omfattande satsningar på
psykiatrisk vård, utvecklad förlossningssjukvård samt upphandling av
operationer för att korta köerna. Resultaten inom cancersjukvården
förbättras nu mycket snabbt. Antalet väntade till besök samt operation
eller åtgärd har minskat jämfört med 2015. Antalet vårdplatser har ökat.
Vidare har exempelvis Skånes universitetssjukhus genom satsningarna i
tillgänglighetspaketet kunnat behandla ytterligare femtusen patienter.
Genom upphandling av operationer och flytt av vissa arbetsuppgifter
mellan sjukhusen har fler kunnat få operation och åtgärd. Besöken inom
psykiatrin och på BUP har ökat.
Inom andra områden återstår mycket att göra för att öka tillgängligheten.
Inflödet av patienter till sjukvården ökar till följd av att skåningarna blir
fler och äldre. Utmaningen består i att expandera sjukvården i tillräckligt
snabb takt för att kunna möta de ständigt växande behoven, samtidigt
som det är nödvändigt att hushålla med begränsade ekonomiska resurser.
Nästa stora satsning handlar om att föra in modern digital teknik i
sjukvården på bred front.
Nedan återfinns ett urval av de reformer vi genomfört eller beslutat om
inom sektor vård och hälsa under 2016:
 Tillgänglighetspaket om 468 miljoner kronor
 Hälso- och sjukvårdsavtal med samtliga skånska kommunerna
 Stor satsning på cancervård samt införande av standardiserade
vårdförlopp
 Öppnat diagnostiskt centrum i Helsingborg
 Regionalt operationsteam
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Beslut om att öppna familje-BB i Malmö
Stor satsning på psykiatrin
Korttidsboende i samarbete med Hässleholms kommun
Utbyggd hemsjukvård
Äldrevårdsplatser på SUS
Geriatriks akutvårdsavdelning Helsingborgs lasarett
Satsning på ungdomsmottagningar
Satsning på trombectomibehandling
Överenskommelse om nya patientavgifter
Ytterligare ett ambulansdistrikt i egen regi
Städ i egen regi i Lund och Trelleborg
Helhetsgrepp om sjukhusbyggena
Sjukhusinvestering i Helsingborg omfattande 6,1 mdr
Medicinsk akutvårdsavdelning på CSK
Ny vårdcentral på Södervärn

Personal
Det rödgröna styret har under 2016 satsat vidare på att göra Region
Skåne till en bättre arbetsgivare och för att underlätta
kompetensförsörjningen. Bland reformerna finns utveckling av fler
regioninterna resursteam, fler kompetensstegar och
utbildningssatsningar. Beslut har också fattats om strategi och
handlingsplan för kompetensmixplanering, vars syfte är att säkra att
personal får förutsättningar att jobba på toppen av sin kompetens.
Region Skåne har 2000 fler medarbetare jämfört med 2014, varav
merparten är inom sjukvården.
Arbetet med att Region Skåne ska bli oberoende av bemanningsföretag
har fortskridit. Vidare har arbetet med att minska sjukfrånvaron växlats
upp med en handlingsplan för att komma åt problematiken. Den senast
gjorda enkäten om personalens trivsel och medbestämmande uppvisar
flera förbättringar. Det är exempelvis fler anställda som själva nu
rekommenderar Region Skåne som arbetsgivare till vänner och bekanta.
Fler väljer också att stanna kvar i Region Skånes verksamheter. Samtidigt
visar medarbetarenkäterna att många medarbetare känner sig stressade
och utarbetade. Mycket kvarstår att göra och personalpolitiken är en
högt prioriterad fråga.
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Region Skåne var även först att göra en överenskommelse med
vårdförbundet efter att det centrala avtalet blivit klart.
Överenskommelsen innebär att vi går fram med betydligt bättre villkor
än den överenskommelse som stiftats nationellt. Jämfört med det tidigare
centrala avtalet sänks bland annat arbetstiden med 12 procent för
vårdpersonal som arbetar ständig natt. Det innebär en
arbetstidsförkortning på mer än fyra timmar i veckan.
Nedan återfinns ett urval av de reformer vi genomfört eller beslutat om
inom personalområdet under 2016:
Fler ST-läkare i akutsjukvården
Samarbete med Danmark om ST-block
Utveckling av snabbspår för utomlandsutbildad vårdpersonal
Utökad satsning på kliniskt basår för sjuksköterskor
Fler utbildningstjänster för sjuksköterskor
Utvecklade kompetensstegar för flera personalgrupper
Handledaranställning för äldre medarbetare
Utvecklad kompetensmixplanering
Utökning av servicevärdskonceptet
Införande av Trainee- och extratjänster
Möjlighet till arbetsrotation för medarbetare
Stopp för hyrsjuksköterskor på SUS och hyrläkare inom psykiatrin
Avtal med Vårdförbundet avseende nattjänstgöring
Sektor regional utveckling
Inom ramen för sektor Regional utveckling meddelade regeringen i juni
2016 att Malmö högskola blir universitet. Beskedet kom efter de samtal
som under våren förts mellan regionstyrelsens ordförande och ansvarig
minister. Malmö Högskola får universitetsstatus från och med 1 januari
2018. I statens budget som presenterades i september utökades
följaktligen anslagen till Malmö högskola för forskning och utbildning.
Från årsskiftet 2016 övergick Öresundssamarbetet till att istället
organiseras inom ramen för den nybildade Greater Copenhagen and
Skåne Committee. En av de första framgångarna hade det rödgröna
styret när organisationen antog en ny trafikplan i september 2016, i
vilken enighet nåddes om att nya Öresundsförbindelser ska byggas
omfattande att en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör samt en
metro mellan Malmö och Köpenhamn. HH-förbindelsen är i denna
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överenskommelse prioriterad. Det är första gången enighet om detta nås
på båda sidor sundet.
Gällande offentlig upphandling har fokus under året varit att stärka
förutsättningarna för idéburen sektor och små- och medelstora företag
att delta i upphandling samt att utveckla arbetet med att främja
innovationer samt ställa sociala- och miljökrav.
Nedan återfinns ett urval av de reformer vi genomfört eller beslutat om
inom sektor Regional utveckling under 2016:












Skånsk linje i Sverigeförhandlingarna
Förnyat Öresundssamarbete
Åtgärder för att behålla och utveckla den skånska mobilindustrin
Åtgärder för Bjuv
Utökning av antal platser inom tekniksprånget
Kunskapscentrum för cykling
Folkhälsosatsningar för ett friskare Skåne
Skånes livsmedelsstrategi
Handlingsplan för bioekonomi i Skåne
Förnyat avtal med Moderna museet
Ny överenskommelse med folkhögskolor och bildningsförbund

Kollektivtrafik
En väl fungerande kollektivtrafik är avgörande för tillväxt och utveckling
i regionen. Det
ska vara möjligt att bo och arbeta i hela Skåne, och det ska vara enkelt
och smidigt att resa över regiongränser och över sundet.
Öresundsregionen är idag en integrerad arbetsmarknad,
och förändringarna sedan Region Skåne skapades 1998 och
Öresundsbron invigdes två år senare är påtagliga. Resandet med
kollektivtrafik har mer än fördubblats.
Under föregående år har det rödgröna styret arbetat för fortsatt
utbyggnad av kollektivtrafiken.
Pågatågslinjerna har etablerats till bland annat Trelleborg och Halmstad.
Nya stationer har fått tågtrafik – bland annat Förslöv och Marieholm.
Modellen med expressbussar, som funnits i Malmö sedan 2014, har
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beslutats att införas även i Helsingborg. Ett genomförandeavtal om
spårväg har tecknats med Lund. Jojo-sommar har gjorts mer förmånligt
och ett helt nytt zonsystem håller på att sjösättas.
Samtidigt finns stora problem i den skånska kollektivtrafiken. Region
Skåne ansvarar för trafiken, men järnvägsrälsen är ett statligt ansvar.
Underhållet är eftersatt och banorna underdimensionerade. Detta leder
till många trafikstörningar. Som företrädare för Region Skåne har vi
därför vid upprepade tillfällen framfört synpunkter till ansvariga statliga
myndigheter och verk, liksom direkt till regeringen.
Nedan återfinns ett urval av de reformer som vi genomfört eller beslutat
om inom kollektivtrafikområdet under 2016:
 Persontrafik på sträckan Eslöv-Svalöv (Marieholmsbanan)
 Genomförandeavtal spårväg i Lund
 Ny zonindelning och nytt betalsystem
 Bättre Sommarkort
 Förmånligt årserbjudande för pendlare
 Verkstadsdepå för underhåll av Öresundstågen
 Renovering av 64 Öresundståg
Slutord
Vi har under 2016 fortsatt med det ett långsiktigt förbättringsarbete i
Region Skånes verksamheter, med ett lyssnande ledarskap, strategiskt
valda reformer och genom ekonomiskt ansvarstagande.
Den största utmaningen vi haft och fortfarande har framför oss är att
stärka tillgängligheten och korta köerna i den skånska vården. Samtidigt
måste vi hålla budget. Det kräver disciplin i nämnderna och ett
ekonomiskt ansvarstagande. Vi måste också se till att förbättringsarbetet
i verksamheterna fortskrider så att vi kan få ut mer vård per skattekrona.
Vi måste också se till att skåningarna har en fortsatt trygg och tillförlitlig
kollektivtrafik samt att det regionala utvecklingsarbetet fortskrider.
Avslutningsvis är det viktigt att stärka personalens ställning. I Region
Skånes verksamheter ska trygga anställningar gälla och det är viktigt att
öka möjligheterna till kompetensutveckling för personalen. Det arbetet
kommer vi också att fortsätta med under 2017.
Avslutningsvis vill vi tacka alla förtroendevalda i regionen för det gångna
året.
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S-grupp: Joakim Sandell, Amela Hodzic, Daniel Hedén, Elin Brusewitz, Mathias
Persson, Ida-Therese Högfeldt, Sten Svensson, Amani Loubani, Ilmar Reepalu,
Christine Axelsson t.o.m juni 2016, Christian Jönsson, Tayfun Erden, Linda
Johnsson och Naser Hasan f om hösten 2016
Nr 47 RIKSDAGSGRUPPEN

I vår riksdagsgrupp på tre personer har det skett förändringar under året. Leif
Jakobsson, gruppledare för vår grupp i skatteutskottet och ledamot i
riksdagsstyrelsen tjänstgjorde fram till juni då han blev utsedd till
statssekreterare på Finansdepartementet. Jamal El-Haj ersatte honom som
riksdagsledamot och blev även invald i Skatteutskottet. Marie Granlund,
gruppledare för vår grupp i EU-nämnden samt ledamot i finansutskottet, och
Hillevi Larsson, ledamot i civilutskottet och suppleant i skatteutskottet,
fortsätter arbetet i sina utskott. Hillevi Larsson har även varit
länsbänksansvarig under året.
Riksdagsarbetet
Vi har under året aktivt deltagit i riksdagsarbetet, genom motioner,
interpellationer, riksdagsdebatter och enkla frågor till statsråden inom skilda
områden. Förutom nationella frågor har vi drivit bl.a. följande Malmöfrågor i
riksdagen:
- Den fortsatta Öresundsintegrationen och förbindelse till Tyskland
- Den organiserade brottsligheten, ökad otrygghet och den illegala
vapenhandeln
- Polishögskolan till Malmö
Under året beslutade regeringen att Malmö Högskola ska få status som
universitet, något vi och våra tidigare riksdagsledamöter har kämpat för länge.
I samarbete med de andra socialdemokratiska ledamöterna från Skåne har vi
drivit skånska frågor som infrastruktur, miljöfrågor, näringspolitik och
arbetsmarknadspolitik.
Arbetet har medfört möten med väljare, skolelever som behöver svar till
skoluppgifter, besök till verksamheter. Vi har även deltagit i
arbetarekommunens kampanjer, på medlemsutbildningar, skrivit krönikor i
Hjärter Ess, medverkat i Radio A, deltagit på ordförandekonferenser och
andra seminarier.
S-grupp: Marie Granlund, Leif Jakobsson t o m juni 2016, Hillevi Larsson och Jamal
El-Haj fr o m juni 2016.
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