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Malmö stad

Kommunfullmäktige
Protokoll

Sammanträdestid

2018-11-22 kl. 13:00-17:47

Plats

Rådhuset, Sessionssalen

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) §§273-288
Nicola Rabi (M)
Magnus Olsson (SD)
Andréas Schönström (S) §§280-293
Peter Ollén (M)
Frida Trollmyr (S)
Stefan Robert Plath (SD)
Mohamed Yassin (MP)
Anders Rubin (S)
Josefin Anselmsson Borg (M)
Gunilla Ryd (V) §§273-288
Anton Sauer (C)
Carina Nilsson (S) (Ordförande)
Lars-Johan Hallgren (SD)
David Blomgren (M)
Elin Kramer (S)
Anders Pripp (SD)
Helena Grahn (M)
Anders Andersson (V) §§273-287
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Sara Wettergren (L)
Torbjörn Tegnhammar (M)
Rose-Marie Carlsson (S) §§273-286
Ilvars Hansson (SD)
Märta Stenevi (MP)
Ilmar Reepalu (S) §§284-293
Sadiye Altundal (V) §§273-287
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Sofia Hedén (S)
Håkan Fäldt (M)
Björn Gudmundsson (S) (Vice ordförande)
Emma-Lina Johansson (V)
John Roslund (M)
Roko Kursar (L)
Juan-Tadeo Espitia (S)
Helena Nanne (M)
Britt Lisbeth Yvonne Persson Ekström (SD)

Underskrifter

Sekreterare

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

Natalie Glotz Stade
Ordförande

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

…………………………………

Carina Nilsson (S)
Justerande

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

…………………………………

Juan-Tadeo Espitia (S)

Nima Gholam Ali Pour
(SD)
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Bassem Nasr (MP) §§273-283
Eva Ann-Britt Sjöstedt (S)
Anders Skans (V)
Arwin Sohrabi (S)
Tony Rahm (M)
Anders Olin (SD)
John Eklöf (M)
Jan Olsson (S)
Eva Hallén (SD)
Louise Eklund Bergström (L)
Daniel Sestrajcic (V)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Charlotte Bossen (C)
Dündar Güngör (S)
Rickard Åhman Persson (SD)
Susanne Jönsson (S) §§273-279 ersätter Andréas Schönström (S), §§287-293
ersätter Rose-Marie Carlsson (S)
Nils Anders Nilsson (S) ersätter Sedat Arif (S)
Peter Johansson (S) §§273-283 ersätter Ilmar Reepalu (S), §§289-293 ersätter
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Birgit Hansson (S) ersätter Carina Svensson (S)
Mats Sjölin (S) ersätter Christina Wessling (S)
Farishta Sulaiman (M) ersätter Noria Manouchi (M)
Linda Obiedzinski (M) ersätter Anja Sonesson (M) (Andre vice ordförande)
Anna Maria Isaksson (SD) ersätter Jörgen Grubb (SD)
Boel Pettersson (V) §§288-293 ersätter Anders Andersson (V)
Carin Gustafsson (V) ersätter Hanna Thomé (V)
Showan Shattak (V) §§288-293 ersätter Sadiye Altundal (V)
Lisa Stolpe (V) §§289-293 ersätter Gunilla Ryd (V)
Simon Chrisander (L) ersätter Allan Widman (L)
Måns Berger (MP) §§284-293 ersätter Bassem Nasr (MP)
Kay Wictorin (C) ersätter Niels Paarup-Petersen (C)
Övriga närvarande

Natalie Glotz Stade (sekreterare)
Christina Sundvall (administrativ sekreterare)

Utses att justera

Juan-Tadeo Espitia (S)
Nima Gholam Ali Pour (SD)

Justeringen

2018-12-05

Protokollet omfattar

§§273-293
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Upprop samt ordförandens upplysning angående webbsändningen av
kommunfullmäktigesammanträdet
Val av justerare
Inkomna enkla frågor
Besvarande av enkel fråga från Charlotte Bossen (C) till Frida Trollmyr (S)
angående granskningar av det föreningsbidrag som betalats ut till SSU Malmö
Besvarande av enkel fråga från Märta Stenevi (MP) till Anders Rubin (S) om
arbetet mot hedersförtryck
Besvarande av enkel fråga från Torbjörn Tegnhammar (M) till Katrin Stjernfeldt
Jammeh (S) angående uttalande om tunnelbana i Malmö
Besvarande av enkel fråga från Torbjörn Tegnhammar (M) till Katrin Stjernfeldt
Jammeh (S) angående bidrag till föreningar som inte uppnår kommunens
demokratikrav
Besvarande av enkel fråga från Tony Rahm (M) till ansvarigt kommunalråd om
plast
Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Emilie Malm (S) som avsagt sig
uppdraget
Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Johanna Öfverbeck (MP) som avsagt sig
uppdraget
Förslag till skattesats 2019
Utökad låneram för finansiering av investeringar i VA-verksamheten respektive
avfallsverksamheten i Malmö stad inom VA SYD
Färdtjänst - Sjukresa inom färdtjänsten, ändring i tillämpningsanvisning
Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och enligt 9 § LSS som inte
verkställts inom tre månader, kvartal 3 2018
Sättet för tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden under år 2019
Av kommunfullmäktige den 25 oktober 2018, § 259, bordlagt ärende, Ansökan
från tekniska nämnden om objektsgodkännande - färdigställande av gator vid
Hyllie allé, projnr 7311
Av kommunfullmäktige den 31 maj 2018, § 155, bordlagd motion av Anneli
Bojesson (L) om mobilförbud i klassrummet
Av kommunfullmäktige den 31 maj 2018, § 158, bordlagd motion av John
Roslund (M), Mohammad Mohammad (M) och Tony Rahm (M) om skärpta
regler för bidrag och familjehem
Valförslag och avsägelser
Anmälan av inkomna ärenden som ännu inte underställts kommunfullmäktiges
prövning
Inkomna interpellationer
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§

273

Upprop samt ordförandens upplysning angående webbsändningen av
kommunfullmäktigesammanträdet

Sammanfattning

Ordföranden inleder sammanträdet med att uttala att ”det ska särskilt upplysas om att vid
kommunfullmäktiges sammanträde, liksom vid den vidare hanteringen av varje enskilt
sammanträde, tillämpas gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
De som deltar i kommunfullmäktiges sammanträde erinras om att de inte får röja enskildas
sekretess.”
Upprop förrättas.
Paragrafen är justerad
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§

274

Val av justerare

Sammanfattning

Ordföranden meddelar att protokollet justeras onsdagen den 5 december 2018 på
stadskontoret.
Kommunfullmäktige utser Juan-Tadeo Espitia och Nima Gholam Ali Pour att jämte
ordförande justera protokollet.
Paragrafen är justerad

6

§

275

Inkomna enkla frågor

Sammanfattning

A. Tony Rahm (M) har anhållit om att till ansvarigt kommunalråd få framställa en enkel fråga
om plast.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras av Andreas
Schönström vid kommunfullmäktiges sammanträde.
B. Charlotte Bossen (C) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för kultur,
fritid och demokrati Frida Trollmyr (S) få framställa en enkel fråga angående granskningar av
det föreningsbidrag som betalats ut till SSU Malmö.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid
kommunfullmäktiges sammanträde.
C. Märta Stenevi (MP) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för
arbetsmarknad och socialtjänst Sedat Arif (S) få framställa en enkel fråga angående bistånd till
papperslösa barn.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer inte att besvaras vid
dagens sammanträde.
D. Märta Stenevi (MP) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för skola
och utbildning Anders Rubin (S) få framställa en enkel fråga om arbetet mot hedersförtryck.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
E. Emma-Lina Johansson (V) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för
arbetsmarknad och socialtjänst Sedat Arif (S) få framställa en enkel fråga angående
natthärbärge.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer inte att besvaras vid
dagens sammanträde.
F. Nima Gholam Ali Pour (SD) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar
för arbetsmarknad och socialtjänst Sedat Arif (S) få framställa en enkel fråga angående
hemlösheten i Malmö.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer inte att besvaras vid
dagens sammanträde.
G. Torbjörn Tegnhammar (M) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande Katrin
Stjernfeldt Jammeh (S) få framställa en enkel fråga angående bidrag till föreningar som inte
uppnår kommunens demokratikrav.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid
kommunfullmäktiges sammanträde.
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H. Torbjörn Tegnhammar (M) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande Katrin
Stjernfeldt Jammeh (S) få framställa en enkel fråga angående uttalande om tunnelbana i
Malmö.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid
kommunfullmäktiges sammanträde.
Paragrafen är justerad
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§

276

Besvarande av enkel fråga från Charlotte Bossen (C) till Frida Trollmyr (S)
angående granskningar av det föreningsbidrag som betalats ut till SSU
Malmö

STK-2018-1214
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 275 B medge Charlotte Bossen (C) att till
kommunalrådet med beredningsansvar för kultur, fritid och demokrati Frida Trollmyr (S) få
framställa en enkel fråga angående granskningar av det föreningsbidrag som betalats ut till
SSU Malmö.
Frida Trollmyr besvarar frågan.
Charlotte Bossen yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 1.
Beslutsunderlag



Ny version - Enkel fråga från Charlotte Bossen (C) till Frida Trollmyr (S) angående
granskningar av det föreningsbidrag som betalats ut till SSU Malmö

Paragrafen är justerad

Bilaga 1
9

Enkel fråga
Till ansvarig kommunalråd Frida Trollmyr
2018-11-18
De senaste veckorna har djupt oroväckande information publicerats om SSU
Skåne i bland annat Kvällsposten. Enligt artiklarna förefaller det som att
ledande företrädare har agerat och uttalat sig antidemokratiskt, homofobiskt
och antisemitiskt. SSU får föreningsbidrag från Malmö stad.
Centerpartiet i Malmö är djupt bekymrade över de oroväckande upplysningar
som framkommit. Vi vill betona vikten av att stöd inte bör utgå till föreningar
som inte förhåller sig till grundläggande demokratiska principer.
Med anledning av ovan vill jag ställa följande fråga till ansvarigt kommunalråd
Kommer granskningar att göras av det föreningsbidrag som betalats ut till SSU
Malmö?

Charlotte Bossen (C)
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§

277

Besvarande av enkel fråga från Märta Stenevi (MP) till Anders Rubin (S) om
arbetet mot hedersförtryck

STK-2018-1216
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 275 D medge Märta Stenevi (MP) att till
kommunalrådet med beredningsansvar för skola och utbildning Anders Rubin (S) få
framställa en enkel fråga angående arbetet mot hedersförtryck.
Anders Rubin besvarar frågan.
Märta Stenevi yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 2.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Märta Stenevi (MP) till Anders Rubin (S) gällande arbete mot
hedersförtryck

Paragrafen är justerad

Bilaga 2
13

Enkel fråga gällande arbete mot hedersförtryck till Anders Rubin.
I dagarna publicerades rapporten “Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets
utmaningar”. Rapporten är resultatet av en kartläggning som Miljöpartiet initierade och förhandlade
fram resurser till i budget för 2017 och 2018, tillsammans med utökade resurser till bland annat
resursteam heder inom arbetsmarknads- och socialtjänsten.
Rapporten är viktig men oroväckande läsning. 20% av niorna i Malmö lever i en oskuldsnorm, dvs
förväntan på att leva utan sexuella kontakter fram tills de gifter sig. Den förtryckande social kontexten
drabbar flickor men också pojkar och framför allt om de definierar sig som unga HBTQ-personer.
För en del ungdomar innebär hedersförtrycket direkt fysiskt och psykiskt våld. Det är både psykiskt
våld i form av hot och social kontroll och mer och mindre grovt våld. Kartläggningen visar att det här
våldet är kollektivt sanktionerat och ofta relativt offentligt uttryckt - syftet är både att straffa
ungdomen och att visa på familjens förmåga att “hantera problemet”. På så sätt skiljer sig våldet från
mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, och är svårare att komma åt eftersom det omfattar
en hel familjestruktur. Att bryta upp från hedersvåld innebär alltså ett väsentligen större steg än att
bryta upp ur en destruktiv relation.
Av rapporten framgår att kvinnor i än större utsträckning än män utsätter sina släktingar för
hedersvåld, men att det är på ett manligt familjeöverhuvuds initiativ som hedersvåldet strukturer sätts
i spel. Störst risk för att utsätta andra för heder är mammor som inte är i arbete. I rapporten framgår
det att de flesta ungdomar undviker att söka sig till socialtjänsten för stöd och hjälp, eftersom man
dels uppfattar det som ett svek mot familjen, dels inte litar på att man får hjälp. I den mån man alls
vågar söka hjälp av samhället gör man det hos elevhälsovården.
Det ställer stora krav på att elevhälsovården och skolan är rustade att möta de barn som utsätts för
hedersvåld och oskuldsnormer. Först och främst för att skydda de barn och unga som utsätts idag i
den akuta situationen, men i andra hand även för att bryta ett destruktivt mönster i släkten.
Ungdomar på högstadiet och gymnasiet måste ges verktyg att dels bryta sig ur ett förtryck mot den
egna personen, dels verktyg för att bryta destruktiva mönster och inte själva bli förövare mot framtida
egna barn.
Min fråga till ansvarigt kommunalråd, Anders Rubin, är därför:
-

kommer du att säkerställa att elevhälsoverksamheterna får de utökade resurser de behöver i
budget 2019 för att kunna erbjuda utsatta elever stöd i den akuta situationen?
kommer du att säkerställa att skolverksamheterna ges rätt utbildning och resurser att utbilda
eleverna i jämställdhet och lika rätt för att förebygga att fler barn i framtiden utsätts för
hedersförtryck av sina blivande föräldrar?

__________________________
Märta Stenevi, gruppledare Miljöpartiet de Gröna
Malmö 2018-11-19
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§

278

Besvarande av enkel fråga från Torbjörn Tegnhammar (M) till Katrin
Stjernfeldt Jammeh (S) angående uttalande om tunnelbana i Malmö

STK-2018-1221
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 275 H medge Torbjörn Tegnhammar (M) att till
kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) få framställa en enkel fråga
angående uttalande om tunnelbana.
Katrin Stjernfeldt Jammeh besvarar frågan.
Torbjörn Tegnhammar yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 3.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Torbjörn Tegnhammar (M) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
angående uttalande om tunnelbana i Malmö

Paragrafen är justerad

Bilaga 3
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Enkel fråga
!

2018-11-20

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfedt Jammeh
angående hennes uttalande om tunnelbana i Malmö
Två dagar innan valet gjorde Katrin Stjernfeldt Jammeh ett utspel med innebörden att Malmö
stad ska bygga någon form av tunnelbana.
- Vilka åtgärder har kommunstyrelsen sedan valet vidtagits för tunnelbaneprojektets
framskridande?

Torbjörn Tegnhammar (M)
Oppositionsråd
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§

279

Besvarande av enkel fråga från Torbjörn Tegnhammar (M) till Katrin
Stjernfeldt Jammeh (S) angående bidrag till föreningar som inte uppnår
kommunens demokratikrav

STK-2018-1220
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 275 G medge Torbjörn Tegnhammar (M) att till
kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) få framställa en enkel fråga
angående bidrag till föreningar som inte uppnår kommunens demokratikrav.
Katrin Stjernfeldt Jammeh besvarar frågan.
Torbjörn Tegnhammar yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 4.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Torbjörn Tegnhammar (M) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
angående bidrag till föreningar som inte uppnår kommunens demokratikrav

Paragrafen är justerad

Bilaga 4
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Enkel fråga
!

2018-11-20

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfledt Jammeh
angående bidrag till föreningar som inte uppnår kommunens
demokratikrav
Den senaste tiden har vi i bland annat Kvällsposten tagit del av omfattande vittnesmål om
missförhållanden inom SSU Malmö. Det har vittnats om att individer i ledande befattningar
har bjudit in talare ur den radikalt salafistiska miljön till föreningens verksamhet, uttryckt sig
antisemitiskt och homofobiskt samt genom att skapa en motfull och otrygg miljö i föreningen
motverkat en sund interndemokrati.
Fritidsnämndens reglemente för föreningsbidrag stipulerar att en förening som mottar bidrag
ska ”vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer och öppet ta ställning för
demokrati samt att arbeta för att motverka kränkningar och diskriminering”.
Kommunstyrelsen har, enligt reglementet, en särskild ledningsfunktion i den kommunala
organisationen. Den ska ”leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och
ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet”.
− Hur agerar kommunstyrelsen för att inom ramen för sin särskilda ledningsfunktion för
fritidsnämnden säkerställa att nämnden tillser att inga föreningsbidrag betalas ut till
föreningar likt SSU Malmö, som inte uppfyller ovan angivna demokratiparagraf?

Torbjörn Tegnhammar (M)
Oppositionsråd
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§

280

Besvarande av enkel fråga från Tony Rahm (M) till ansvarigt kommunalråd
om plast

STK-2018-1152
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 275 A medge Tony Rahm (M) att till kommunalrådet
för teknik och service Andreas Schönström (S) få framställa en enkel fråga om plast.
Andreas Schönström besvarar frågan.
Tony Rahm yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 5.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Tony Rahm (M) till ansvarigt kommunalråd om plast

Paragrafen är justerad

Bilaga 5
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Enkel fråga

2018-11-05
EU-parlamentet har nyligen röstat igenom ett förslag från kommissionen i våras som bl.a. går ut
på att förbjuda en lång rad engångsprodukter i plast, som sugrör och bestick. Att få bukt med
plastsvinnet i miljön är en av vår generations ödesfrågor om vi vill ha ett fungerande ekosystem.
Citatet om att det kan finnas mer plast än fisk i haven om 30 år om inget görs är alltid värt att
repetera. Dock ska förslaget från EU först förhandlas med medlemsländerna och vi vet inte när
förslaget kan bli klart.
Med anledning av ovan vill jag ställa följande fråga till ansvarigt kommunalråd:
Kommer Malmö stad införa liknande förbud som är i linje med EU-parlamentets beslut i väntan
på att detta ska förverkligas?

Tony Rahm (M)
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§

281

Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Emilie Malm (S) som avsagt sig
uppdraget

STK-2018-1209
Sammanfattning

Enligt från Länsstyrelsen i Skåne län inkommet protokoll har Electra Ververidis (S) utsetts till
ny ersättare efter Emilie Malm (S) som avgått.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige lägger länsstyrelsens protokoll till handlingarna.
Beslutsunderlag



Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Emilie Malm (S) som avsagt sig uppdraget

Paragrafen är justerad
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§

282

Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Johanna Öfverbeck (MP) som
avsagt sig uppdraget

STK-2018-1210
Sammanfattning

Enligt från Länsstyrelsen i Skåne län inkommet protokoll har Stefana Hoti (MP) utsetts till ny
ersättare efter Johanna Öfverbeck (MP) som avgått.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige lägger länsstyrelsens protokoll till handlingarna.
Beslutsunderlag



Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Johanna Öfverbeck (MP) som avsagt sig
uppdraget

Paragrafen är justerad
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§

283

Förslag till skattesats 2019

STK-2018-1068
Sammanfattning

I detta ärende föreslås Malmö stads skattesats för kommunalskatt år 2019 fastställas till 21,24
procent.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh, Märta Stenevi, Roko Kursar, Charlotte Bossen och Magnus Olsson yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Daniel Sestrajcic yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag (bifall till V:s reservation i
kommunstyrelsen).
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Torbjörn Tegnhammar och Helena Grahn.
Ordföranden ställer de två förslagen under proposition – bifall till kommunstyrelsens förslag
och bifall till V:s reservation i kommunstyrelsen – och finner att kommunfullmäktige har
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. Den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla V:s reservation i kommunstyrelsen
röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att bifalla V:s reservation i
kommunstyrelsen.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 54 ja-röster mot 7 nejröster. Voteringslista 1, bilaga 6.
Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för kommunalskatt i Malmö år 2019 till 21,24
procent.
Särskilda yttranden, reservationer

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Anders Skans (V) inkommit med en
gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 7 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag




§342 KS Förslag till skattesats 2019
Förslag till beslut KSAU 181029 §610 Förslag till skattesats 2019
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G-Tjänsteskrivelse KS 181029 Förslag till skattesats 2019

Paragrafen är justerad

6

24

Bilaga 7

25

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunfullmäktige 2018-11-22: Ärende 7. Skattesats 2019

Politikens främsta uppgift är enligt oss vänsterpartister att skapa ett jämlikt och fritt
samhälle. Skapa ett Malmö där varje Malmöbo kan nå sin fulla potential och leva fria och
trygga liv. Vi i socialister vet sedan länge att en bra utbyggd och fullt ut finansierad
gemensam välfärd utjämnar klassklyftor och minskar ojämlikheten.
I Malmö idag går det åt fel håll. Välfärden urholkas och drabbas av nedskärningar. För stora
barngrupper och överfulla klassrum med för lite personal hjälper inte Sveriges fattigaste
barn. Delade turer, stressigt arbetsliv, inget eller litet inflytande på arbetsplatsen och
massarbetslöshet leder till ökad psykisk och fysisk ohälsa. Galloperande klassklyftor,
bostadsbrist och en fattigdom som är bland den största i Sverige jämnar inte ut de stora
skillnaderna i medellivslängd mellan östra och västra Malmö.
Vi vänsterpartister inser att det krävs kraftfulla investeringar i Malmös välfärd. Vi vet
dessutom att det lönar sig ekonomiskt; i minskad arbetslöshet, minskade ohälsotal och ökad
trygghet. Ska vi kunna skapa ett jämlikare Malmö så krävs det att Malmös skattesats justeras
med en krona.
Det finns inget egenvärde i att ta ut en viss skattesats. Skulle vi kunna uppnå jämlika
samhällen och utplåna klassklyftorna med 0 procents skatt så skulle vi så klart förespråka
det. Men vi vet alla - inte minst vi från arbetarrörelsen som slagits för att bygga upp dagens
välfärdssamhälle, att välfärden måste finansieras.
Malmö 2018-11-22
Anders Skans, gruppledare
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284

Utökad låneram för finansiering av investeringar i VA-verksamheten
respektive avfallsverksamheten i Malmö stad inom VA SYD

STK-2018-1006
Sammanfattning

VA SYD har inkommit med en begäran om utökad låneram för att finansiera fortsatta
investeringar i VA-respektive avfallsverksamheten i Malmö stad till och med 2021-12-31.
Enligt VA SYD:s bedömning kommer den budgeterade investeringsvolymen påverka VAtaxan med drygt 5 %. Tillsammans med andra kostnadsökningar (bland annat ökad fast avgift
från Sydvatten AB) bedömer VA Syd att det finns ett behov att höja VA-taxan med totalt ca
15 % till och med 2021. Inflationen förväntas under samma period uppgå till 6 %.
Den nu aktuella utökningen till VA SYD ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade
totala upplåningsram om 20 MDR.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Kommunfullmäktige godkänner en utökning av låneramen för VA SYD med 1 100 mkr till
att sammanlagt uppgå till 2 900 mkr.
2. Kommunfullmäktige anmodar VA SYD att utreda och återkomma till kommunstyrelsen
med en beskrivning av hur VA-taxan har utvecklats sedan 2008 och hur taxan förväntas
utvecklas på lång sikt.
Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 181107 §364
Förslag till beslut KSAU 181105 §633
G-Tjänsteskrivelse KSAU 181105 Utökad låneram VA-Syd
Finansiering av investeringar i VA-verksamheten resp. Avfallsverksamheten i
Malmö Stad inom VA SYD
Investeringar 2019-2021 - VA Malmö och Avfall
Kreditbedömning VA SYD

Paragrafen är justerad
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285

Färdtjänst - Sjukresa inom färdtjänsten, ändring i tillämpningsanvisning

STK-2018-131
Sammanfattning

Malmö stad och Region Skåne har överenskommelse om att personer med färdtjänst får åka
sjukresa inom ramen för Malmö stads färdtjänstregler, detta trots att sjukresor är Region
Skånes ansvar. Egenavgiften för sjukresa ingår idag i färdtjänstavgiften och debiteras av
Malmö stad som en engångskostnad per resa alternativt att den ingår i månadsavgiften för
färdtjänst. För sjukresor som är utanför Malmö stad, debiteras enligt Region Skånes taxa för
sjukresor och baseras på antal åkta kilometer. De kostnaderna som Malmö stad har för själva
transporten och administrationen av sjukresan, debiteras Region Skåne. Från kostnaden görs
avdrag för egenavgiften till den enskilde.
Region Skåne har aviserat att de från den 1 februari 2019 själv kommer att debitera den
enskilde egenavgiften för sjukresa vilket medför att den inte längre kommer ingå i
färdtjänstavgiften som Malmö stad debiterar. Anledning som uppges till förändringen är att
Region Skånes beslutade taxor ska gälla för samtliga i Skåne som åker sjukresa. Förändringen
medför ökade kostnader för vissa malmöbor som åker sjukresa och har färdtjänst.
Som en följd av Region Skånes beslut behövs en justering av Malmö stads
tillämpningsanvisningar avseende regler kring möjligheten att åka sjukresa på färdtjänstavgift.
Detta för att tydliggöra Malmö stads åtagande avseende vilka avgifter som gäller för
Malmöbon som åker sjukresa respektive färdtjänst. Ändringen innebär ingen förändring av
Malmö stads färdtjänstavgifter.
Beslutsgång

Rose-Marie Carlsson och Måns Berger yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Anders Skans.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige ändrar tillämpningsanvisningar för färdtjänsten på så sätt att det inte
längre är möjligt att åka sjukresa på egenavgiften för färdtjänst eftersom avgiften kommer tas
ut av Region Skåne. Ändringen börjar gälla 1 februari 2019.
Särskilda yttranden, reservationer

Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Anders Skans (V) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 8 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Servicenämnden
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KS 181107 §362 med Särskilt yttrande (V)
Förslag till beslut §608 KS AU 181029
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G-Tjänsteskrivelse KSAU 181029 - Förändring av taxan avseende sjukresa inom
färdtjänsten i Malmö
Bilaga: Förslag till ny taxa Färdtjänst från 1 februari 2019
Bilaga: Tidigare taxa Färdtjänst från 1 juli 2015

Paragrafen är justerad

Bilaga 8
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige 2018-11-22: Ärende 9. Färdtjänst - Sjukresa inom färdtjänsten, ändring i
tillämpningsanvisning

Vänsterpartiet vill påpeka att Region Skånes beslut om avgifterna för sjukresor försämrar för
många Malmöbor. Att Region Skåne inte längre vill samordna egenavgifterna mellan
färdtjänst och sjuktransport är inte bra. Då inte vi i Malmö stad kan ändra regionens beslut
måste vi motvilligt acceptera faktum, men hoppas att det ska gå att påverka Region Skåne
att ändra sig.
Malmö 2018-11-22
Anders Skans, gruppledare
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Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och enligt 9 § LSS som
inte verkställts inom tre månader, kvartal 3 2018

STK-2018-127
Sammanfattning

Samtliga socialnämnder ska en gång i kvartalet lämna statistikrapport till kommunfullmäktige
över hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och enligt 9 § LSS som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, samt beslut som inte verkställts på nytt
inom tre månader från den dag då verkställigheten har avbrutits. Antalet rapporterade beslut
enligt 9 § LSS har ökat från 59 beslut till 80 beslut. Antalet rapporterade beslut enligt 4 kap. 1
§ SoL har ökat från 45 beslut till 54 beslut. Samtliga socialnämnder har haft gynnande beslut,
som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut, att rapportera.
Beslutsgång

Rose-Marie Carlsson och Charlotte Bossen yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Under överläggning i ärendet yttrar sig även Josefin Anselmsson Borg, Lisbeth Persson Ekström och
Roko Kursar.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna.
Särskilda yttranden, reservationer

Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Josefin Anselmsson Borg (M) tillsammans med (L)
och (C) inkommit med ett gemensamt särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet intas som
bilaga 9 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KS 181107 §363 med Särskilt yttrande (M+L)
Förslag till beslut §607 KS AU 181029
G-Tjänsteskrivelse KSAU 181029 Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 §
SoL och enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader, kvartal 3 2018

Paragrafen är justerad
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287

Sättet för tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden under
år 2019

STK-2018-967
Sammanfattning

Enligt 5 kap 13-15 §§ i kommunallagen ska ordföranden tillkännage tid och plats för
fullmäktiges sammanträden samt uppgifter om de ärenden som ska behandlas.
Sammanträdena ska tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka före
sammanträdesdagen. Inom samma tid ska ledamöter och ersättare kallas till sammanträdena.
Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt om de ärenden som
ska behandlas. I och med ikraftträdandet av den nya kommunallagen den 1 januari 2018 finns
det inte någon skyldighet att kungöra fullmäktiges sammanträden i ortstidning.
Under 2018 tillkännages kommunfullmäktiges sammanträden på Malmö stads anslagstavla,
Malmö stads hemsida, www.malmo.se och genom mindre annonser i Sydsvenska Dagbladet,
Skånska Dagbladet och Metro. Kommunfullmäktige föreslås besluta att sammanträdena ska
tillkännages på motsvarande sätt under 2019.
Beslutsgång

Carina Nilsson yrkar bifall till det framlagda förslaget.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Tillkännagivande om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden samt uppgift
om de ärenden som ska behandlas ska, förutom på kommunens anslagstavla, ske på Malmö
stads hemsida, www.malmo.se under 2019.
2. Tillkännagivande om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden ska därutöver
ske genom mindre annonser i Sydsvenska Dagbladet, Skånska Dagbladet och Metro under
2019.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse KF 181122 Sättet för tillkännagivande av kommunfullmäktiges
sammanträden

Paragrafen är justerad
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Av kommunfullmäktige den 25 oktober 2018, § 259, bordlagt ärende,
Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande - färdigställande
av gator vid Hyllie allé, projnr 7311

STK-2018-918
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för färdigställande
av gator vid Hyllie allé, projektnummer 7311 till en beräknad bruttoutgift om 65,8 mkr.
Beslutsgång

Andreas Schönström, Håkan Fäldt, Stefan Plath, Gunilla Ryd, Simon Chrisander, Märta Stenevi och
Kay Wictorin yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för färdigställande av
gator vid Hyllie allé, projektnummer 7311, till en beräknad bruttoutgift om 65,8 mkr.
2. Kommunfullmäktige godkänner årliga driftkonsekvenser om 5,45 mkr under förutsättning
att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för driftkonsekvenser för
gällande år för tekniska nämnden.
Särskilda yttranden, reservationer

Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Kay Wictorin (C) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 10 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KS 181003 §323 med Reservation (M+L) och (SD)
Förslag till beslut §560 KS AU 181001
G-Tjänsteskrivelse KSAU 181001 Ansökan Tekniska nämnden
Objektsgodkännande för färdigställande av gator vid Hyllie allé
Tekniska nämnden beslut 180828 §211 med Reservation (SD) och (M+L)
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Underlag till objektsgodkännande - färdigställande av gator vid Hyllie allé
Beslut KF 181025 § 259 Bordläggning

Paragrafen är justerad
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Av kommunfullmäktige den 31 maj 2018, § 155, bordlagd motion av Anneli
Bojesson (L) om mobilförbud i klassrummet

STK-2017-1108
Sammanfattning

Motion av Anneli Bojesson (L) om att förbjuda mobiltelefoner i klassrummet. Motionären
föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att uppmana alla skolor att i
ordningsreglerna införa nolltolerans mot störande moment i klassrummet, bland annat privat
användning av mobiltelefoner. Ärendet har varit på remiss hos grundskolenämnden och
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Nämnderna menar att 5 kap. skollagen (2010:800)
som reglerar huvudmannens och elevers skyldigheter och rättigheter avseende trygghet och
studiero ger tillräckligt stöd. Båda nämnderna föreslår därmed kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionens yrkande. Frågan om vad man ska göra med
mobiltelefonerna i skolan berör flera grundläggande frågor om skolan men också skolan i
samhället. Å ena sidan ställs krav på både pedagogisk personal och elever att använda sig av
digitala teknologier, medan användningen av mobiltelefoner som eleverna har med sig på eget
initiativ till skolan i vissa fall betraktas som störande och distraherande. Forskning visar att
lärare och elever upplever störningarna från mobiltelefoner olika. Eleverna ser inte lika stora
problem med det som lärare inom både högre utbildning eller i gymnasiet. Mot bakgrund av
det stöd som finns i lagen om rektors ansvar och elevers delaktighet i utformande av och
beslut kring ordningsregler föreslås att motionen avslås.
Beslutsgång

Anders Rubin, Lisa Stolpe och Mohamed Yassin yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att
motionen ska avslås.
Sara Wettergren, Nima Gholam Ali Pour och Anton Sauer yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer de två förslagen under proposition – bifall till kommunstyrelsens förslag
och bifall till motionen – och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. Den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla motionen röstar nej. Vinner nej har
kommunfullmäktige beslutat att bifalla motionen.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 31 ja-röster, 18 nej-röster.
12 ledamöter avstod från att rösta. Voteringslista 2, bilaga 11.
Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Farishta Sulaiman (M) avger röstförklaring. Hon borde rätteligen ha avstått från att rösta.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
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Kommunfullmäktige avslår Anneli Bojessons (L) motion om mobilförbud i klassrummet.
Särskilda yttranden, reservationer

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Sara Wettergren (L) inkommit med en
gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 12 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Magnus Olsson (SD) inkommit med en
gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 13 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Beslutsunderlag












Förslag till beslut §192 KS 180502 med muntlig reservation M och L och
reservation SD
Förslag till beslut §261 KS AU 180416
G-Tjänsteskrivelse ksau 180416 Motion av Anneli Bojesson (L) om mobilförbud i
klassrummet
Uppdaterad version - Grundskolenämnden beslut 180321 §41 med Reservation
(SD)
Remissvar från grundskolenämnden
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Tjänsteskrivelse från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 2017-11-24 § 73
Beslut KF 180531 § 155
Motion av Anneli Bojesson (L) om mobilförbud i klassrummet

Paragrafen är justerad
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Reservation

Kommunfullmäktige 2018-11-22
Ärende: Av kommunfullmäktige den 31 maj, § 155, bordlagd motion av
Anneli Bojesson om mobilförbud i klassrummet
STK-2017-1108
Vi i Liberalerna anser att alla Malmös elever ska ha en skolmiljö som präglas av trygghet och
studiero. En effektiv väg att gå för att bidra till lugn och ro i klassrummet är att införa ett
generellt mobilförbud i klassrummet. I många kommuner runt om i landet finns ett sådant
generellt förbud men i Malmö är det bara vissa skolor som på egen hand infört detta.
Liberalerna anser att detta mobilförbud ska vara generellt i Malmös kommunala skolor.
Forskning från Storbritannien har visat att elever med sämre studieresultat har förbättrat sina
skolresultat med införandet av ett mobilförbud i klassrummet. Enligt en undersökning från
Novus anser nästan sex av tio elever där förbud införts på skolan att det är positivt. Man
upplever att arbetsron har ökat och att mobbning och kränkningar på nätet har minskat enligt
elever där mobilförbud har införts.
Med utgångspunkten att Malmös elever ska ha en skolmiljö som präglas av trygghet och
studiero yrkade vi i motionen att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att
uppmana alla skolor att i ordningsreglerna införa nolltolerans mot störande moment i
klassrummet, bland annat privat användning av mobiltelefoner.
Då vi inte fick gehör för vår motion reserverar vi oss mot beslutet.

Malmö 2018-11-22
Roko Kursar (L)
Simon Chrisander (L)
Med instämmande av
Sara Wettergren (L)

Louise Eklund (L)

Bilaga 13
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Reservation
Kommunfullmäktige 2018-11-22
Ärende: STK-2017-1108

Av kommunfullmäktige den 31 maj 2018, § 155, bordlagd motion av
Anneli Bojesson (L) om mobilförbud i klassrummet
Motionärens förslag kan bidra till lugn och ro i klassrummet. Även om det inte åligger
huvudmannen att anta ordningsregler så kan huvudmannen rikta en icke-bindande
uppmaning

som

redogör

för

politikernas

ställningstagande

i

frågan

om

ordningsregler.

I en stad där många lärare inte känner sig trygga i klassrummet så menar vi
sverigedemokrater att en sådan uppmaning kan behövas. Skolan har blivit en plats
där elever, föräldrar och professionen konkurrerar om inflytande. Skollagen har
förtydligat att lärare kan omhänderta föremål som stör undervisningen. Men skolans
kommunala organisation resulterar ändå i att skolledare och lärare förlitar sig på
huvudmannen. Därmed menar vi att en uppmaning från huvudmannen att uppmana
alla skolor att i ordningsreglerna införa nolltolerans mot störande moment i
klassrummet, bland annat privat användning av mobiltelefoner, skulle stärka arbetet
för att få studiero i klassrummen.

Vi Sverigedemokrater reserverar oss till förmån för motionen.

____________________________
Magnus Olsson, gruppledare (SD)
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290

Av kommunfullmäktige den 31 maj 2018, § 158, bordlagd motion av John
Roslund (M), Mohammad Mohammad (M) och Tony Rahm (M) om skärpta
regler för bidrag och familjehem

STK-2017-1195
Sammanfattning

John Roslund (M), Mohammad Mohammad (M) och Tony Rahm (M) föreslår i en motion,
om skärpta riktlinjer för bidrag och familjehemsplaceringar, att kommunfullmäktige uppdrar
åt arbetsmarknads- och socialnämnden att upphöra med utbetalningarna av ekonomiskt
bistånd för resor till hemlandet, att upphöra betala ut ekonomiskt bistånd till människor som
vistas olovligen i landet, att upphöra följa SKL:s riktlinjer vad gäller ersättningen till
familjehemsplacering hos nära anhörig samt att det införs månatlig uppföljning och kontroll
av person som önskar fortsatt ekonomiskt bistånd. Motionen har skickats till
arbetsmarknads- och socialnämnden för yttrande. Bedömningen är att motionen får anses
besvarad med vad som arbetsmarknads- och socialnämnden redovisat i ärendet.
Beslutsgång

Anders Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen ska anses vara besvarad.
John Roslund yrkar bifall till motionen.
Märta Stenevi och Emma-Lina Johansson yrkar avslag på motionen.
Håkan Fäldt yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag vad gäller motionens första yrkande;
han yrkar bifall till motionen vad gäller motionens andra, tredje och fjärde yrkande.
Håkan Fäldt gör en framställan om att varje av motionens yrkanden bör avgöras för sig.
Charlotte Bossen och Roko Kursar yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag vad gäller motionens
första, andra och tredje yrkande; de yrkar bifall till motionen vad gäller motionens fjärde
yrkande.
Magnus Olsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag vad gäller motionens tredje yrkande;
han yrkar bifall till motionen vad gäller motionens första, andra och fjärde yrkande.
Under överläggningen yttrar sig även Nicola Rabi, Nima Gholam Ali Pour och Kay Wictorin.
Ordföranden beslutar att motionens yrkanden ska tas upp för beslut var för sig.
Motionens första yrkande
Ordföranden ställer de tre förslagen under proposition – bifall till kommunstyrelsens förslag,
bifall till motionen och avslag på motionen – och finner att kommunfullmäktige har beslutat i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Ordföranden beslutar att utse kommunstyrelsens förslag till huvudförslag.
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Ordföranden ställer de två övriga förslagen till motförslag – att bifalla motionen och att avslå
motionen – under proposition, och finner att kommunfullmäktige beslutat att utse ”bifall till
motionen” till motförslag.
Votering begärs.
Votering om motförslag
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. Den som vill att ”bifall till
motionen” ska utses till motförslag röstar ja, den som vill att ”avslag på motionen” ska utses
till motförslag röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att utse ”avslag på
motionen” till motförslag.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 12 ja-röster och 10 nejröster, 38 ledamöter avstod från att rösta och 1 ledamot var frånvarande. Voteringslista 3,
bilaga 14.
Kommunfullmäktige har således beslutat att utse “bifall till motionen” som motförslag.
Huvudvotering
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. Den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag att anse motionen vara besvarad röstar ja, den som vill bifalla
motionen röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att bifalla motionen vad
gäller motionens första yrkande.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 48 ja-röster och 10 nejröster. 3 ledamöter avstod från att rösta. Voteringslista 4, bilaga 15.
Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag att anse motionen vara
besvarad vad gäller motionens första yrkande.
Motionens andra yrkande
Ordföranden ställer de tre förslagen under proposition – bifall till kommunstyrelsens förslag,
bifall till motionen och avslag på motionen – och finner att kommunfullmäktige har beslutat i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Ordföranden beslutar att utse kommunstyrelsens förslag till huvudförslag.
Ordföranden ställer de två övriga förslagen till motförslag – att bifalla motionen och att avslå
motionen – under proposition, och finner att kommunfullmäktige beslutat att utse ”bifall till
motionen” till motförslag.
Votering begärs.
Votering om motförslag
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Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. Den som vill att ”bifall till
motionen” ska utses till motförslag röstar ja, den som vill att ”avslag på motionen” ska utses
till motförslag röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att utse ”avslag på
motionen” till motförslag.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 23 ja-röster och 11 nejröster. 27 ledamöter avstod från att rösta. Voteringslista 5, bilaga 16.
Kommunfullmäktige har således beslutat att utse “bifall till motionen” till motförslag.
Huvudvotering
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. Den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag att anse motionen vara besvarad röstar ja, den som vill bifalla
motionen röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att bifalla motionen vad
gäller motionens andra yrkande.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 36 ja-röster och 24 nejröster. 1 ledamot har varit frånvarande. Voteringslista 6, bilaga 17.
Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag att anse motionen vara
besvarad vad gäller motionens andra yrkande.
Motionens tredje yrkande
Ordföranden ställer de tre förslagen under proposition – bifall till kommunstyrelsens förslag,
bifall till motionen och avslag på motionen – och finner att kommunfullmäktige har beslutat i
enlighet med kommunstyrelsens förslag vad gäller motionens tredje yrkande.
Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag att anse motionen vara
besvarad vad gäller motionens tredje yrkande.
Motionens fjärde yrkande
Ordföranden ställer de tre förslagen under proposition – bifall till kommunstyrelsens förslag,
bifall till motionen och avslag på motionen – och finner att kommunfullmäktige har beslutat i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Ordföranden beslutar att utse kommunstyrelsens förslag till huvudförslag.
Ordföranden ställer de två övriga förslagen till motförslag – att bifalla motionen och att avslå
motionen – under proposition, och finner att kommunfullmäktige beslutat att utse ”bifall till
motionen” till motförslag.
Votering begärs.
Votering om motförslag
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. Den som vill att ”bifall till
motionen” ska utses till motförslag röstar ja, den som vill att ”avslag på motionen” ska utses
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till motförslag röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att utse ”avslag på
motionen” till motförslag.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 31 ja-röster och 11 nejröster. 19 ledamöter avstod från att rösta. Voteringslista 7, bilaga 18.
Kommunfullmäktige har således beslutat att utse “bifall till motionen” till motförslag.
Huvudvotering
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. Den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag att anse motionen vara besvarad röstar ja, den som vill bifalla
motionen röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att bifalla motionen vad
gäller motionens fjärde yrkande.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 30 ja-röster och 31 nejröster. Voteringslista 8, bilaga 19.
Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla motionen vad gäller motionens fjärde yrkande.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige anser John Roslunds (M), Mohammad Mohammads (M) och Tony
Rahms (M) motion om skärpta regler för bidrag och familjehem besvarad med vad som
redovisas i ärendet vad gäller motionens första, andra och tredje yrkande.
Kommunfullmäktige bifaller motionen vad gäller motionens fjärde yrkande.
Särskilda yttranden, reservationer

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Björn Gudmundsson (S) muntlig
gruppreservation till förmån för eget yrkande.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Anders Skans (V) inkommit med en
gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 20 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Märta Stenevi (MP) inkommit med en
gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 21 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Magnus Olsson (SD) muntlig
gruppreservation till förmån för eget yrkande.
Beslutet skickas till

Motionärerna
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Beslutsunderlag




Förslag till beslut §187 KS 180502 med muntlig reservation M och L, reservation
SD och muntlig reservation V
Förslag till beslut §299 KS AU 180423 med muntlig reservation M
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G-Tjänsteskrivelse ksau 180423 Motion av John Roslund (M), Mohammad
Mohammad (M) och Tony Rahm (M) om skärpta regler för bidrag och familjehem
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut § 64 med Reservation (M+L) och (SD)
Remissvar från Arbetsmarknads- och socialnämnden
Beslut KF 180531 § 158
Motion av John Roslund (M), Mohammad Mohammad (M) och Tony Rahm (M)
om skärpta regler för bidrag och familjehem

Paragrafen är justerad
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Vänsterpartiet

Reservation
Kommunfullmäktige 2018-11-22: Ärende 14. Motion av John Roslund (M), Mohammad Mohammad (M) och
Tony Rahm (M) om skärpta regler för bidrag och familjehem

Vi i Vänsterpartiet yrkade avslag på motionen i sin helhet. Vi anser att motionen strider mot
socialtjänstlagen, vilket vi även anser att förvaltningens argumentation i motionssvaret kom
fram till. Att politiskt besvara en sådan motion tycker vi är direkt felaktigt, både
värderingsmässigt och lagligt.
Malmö 2018-11-22
Anders Skans, gruppledare

Bilaga 21
52

Reservation
Kommunfullmäktige, 2018-11-22
Av kommunfullmäktige den 31 maj 2018, § 158, bordlagd motion av John
Roslund (M), Mohammad Mohammad (M) och Tony Rahm (M) om skärpta
regler för bidrag och familjehem
Diarienr: STK-2017-1195
Miljöpartiet i Malmö har slagits för ett humant samhälle i decennier.
Ett modernt samhälle måste klara att värna sina allra mest utsatta. Därför har
papperslösa barns rättigheter varit en stridsfråga för oss under många år, och
Miljöpartiet har i hårda förhandlingar lyckats säkerställa barnens rättigheter enligt
barnkonventionen, trots en hårdnande debatt och ett allt kallare samhällsklimat.
Idag behandlade Malmö kommunfullmäktige en motion från Moderaterna om skärpta
regler för bidrag och familjehem. I motionen föreslår Moderaterna att Malmö Stad
upphör att “betala ut ekonomiskt bistånd till människor som vistas olovligen i landet”.
Det skulle innebära att lämna dessa minderåriga barn helt utan skydd från samhället,
trots en i många fall mycket svårbedömd juridisk status, och trots att barnkonventionen
tydlig slår fast att barns rätt till liv och utveckling inte är förhandlingsbar.
Miljöpartiet kan inte acceptera att Malmö som stad överger de allra mest utsatta av
våra invånare. Vi kan inte förstå hur kylan och främlingsfientligheten har kunnat få
breda ut sig så att svenska politiker nu är beredda att låta småbarn fara illa på gatan.
Så länge ett barn vistas i kommunen är det allas vårt ansvar, både moraliskt och
enligt den barnkonvention Sverige undertecknat, att säkerställa dess rättigheter
till liv, trygghet, skydd, utbildning, hälsa och en barndom som gynnar dess
utveckling.
Vi yrkade därför avslag till motionen i sin helhet.
Eftersom vårt avslagsyrkande inte vann gehör, reserverar vi oss till förmån för vårt
avslagsyrkande.

_________________________

Märta Stenevi, gruppledare MP

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

STK-2018-1091
Sammanfattning

Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2018 har det inkommit avsägelser
av politiska uppdrag. Valberedningen har vid sitt sammanträde den 20 november 2018
nominerat till politiska uppdrag på de vakanta platserna enligt redovisat förslag.
Beslutsgång

Björn Gudmundsson yrkar bifall till valberedningens förslag.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna i enlighet med vad som redovisas i ärendet.
2. Kommunfullmäktige godkänner val till politiska uppdrag i enlighet med vad som redovisas
i ärendet.
Beslutet skickas till

Berörda förtroendevalda, berörda nämnder och bolag, Länsstyrelsen i Skåne län, Malmö
tingsrätt
Beslutsunderlag







Beslut från Malmö tingsrätt angående nämndemän
Reviderat underlaget sett till bolagstillträde 1 november 2018
Avsägelse av uppdraget som nämndeman i Malmö tingsrätt
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i
kommunstyrelsen
Avsägelse av uppdrag som nämndeman i Malmö tingsrätt

Paragrafen är justerad
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Anmälan av inkomna ärenden som ännu inte underställts
kommunfullmäktiges prövning

STK-2018-1139
Sammanfattning

Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2018 har det till
kommunfullmäktige inkommit ärenden som ännu inte underställts kommunfullmäktiges
prövning.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige lägger anmälan av inkomna ärenden som ännu inte underställts
kommunfullmäktiges prövning till handlingarna.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse KF 181122 Anmälan av inkomna ärenden som ännu inte
underställts kommunfullmäktiges prövning

Paragrafen är justerad

55

§

293

Inkomna interpellationer

Sammanfattning

Anders Andersson (V) har inkommit med en interpellation till kommunalrådet med
beredningsansvar för arbetsmarkand och socialtjänst Sedat Arif (S) om behovet av ett
omfattande socialt förebyggande arbete för att minska missbruk och gängkriminalitet i
Malmö.
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får framställas.
Den kommer att besvaras vid kommunfulmäktiges nästa sammanträde.
Beslutsunderlag



Interpellation från Anders Andersson (V) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
angående socialt förebyggande arbete

Paragrafen är justerad

