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Måns Berger (MP)
Eva Ann-Britt Sjöstedt (S) §§90-102
Anders Skans (V)
Arwin Sohrabi (S)
Tony Rahm (M)
Anders Olin (SD)
Christina Wessling (S) §§90-98
John Eklöf (M)
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Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
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Dündar Güngör (S)
Rickard Åhman Persson (SD)
Sanna Axelsson (S) §§78-90 ersätter Ilmar Reepalu (S)
Nils Anders Nilsson (S) ersätter Carina Svensson (S)
Peter Johansson (S) §§78-89 ersätter Eva Ann-Britt Sjöstedt (S), §§91-102
ersätter Ilmar Reepalu (S)
Anna-Karin Bengtsdotter (S) §§78-89 ersätter Christina Wessling (S), §§92102 ersätter Andréas Schönström (S)
Sven-Erik Rasmusson (S) §§99-102 ersätter Christina Wessling (S)
Farishta Sulaiman (M) ersätter Noria Manouchi (M)
Linda Obiedzinski (M) §§91-102 ersätter Torbjörn Tegnhammar (M)
Niclas Röhr (M) §§95-102 ersätter John Roslund (M)
Bo Stefan Claesson (SD) ersätter Jörgen Grubb (SD)
Patrick Angelin (SD) §§92-102 ersätter Stefan Robert Plath (SD)
Boel Pettersson (V) §§78-89 ersätter Gunilla Ryd (V)
Showan Shattak (V) ersätter Hanna Kristina Thomé (V)
Lisa Stolpe (V) ersätter Daniel Sestrajcic (V)
Eva Christina Bertz (L) ersätter Louise Eklund Bergström (L)
Stefana Hoti (MP) §§89-102 ersätter Märta Stenevi (MP)
Kay Lennart Wictorin (C) ersätter Niels Paarup-Petersen (C)
Övriga närvarande

Sten Dahlvid (S) (ordförande revisorskollegiet)
Natalie Glotz Stade (sekreterare)
Christina Sundvall (administrativ sekreterare)

Utses att justera

Frida Trollmyr (S)
Peter Ollén (M)

Justeringen

2019-05-08

Protokollet omfattar

§§78-102
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Upprop och ordförandens upplysning angående webbsändningen av
kommunfullmäktigesammanträdet
Val av justerare
Inkomna enkla frågor
Besvarande av enkel fråga från Farishta Sulaiman (M) till Katrin Stjernfeldt
Jammeh (S) angående krisberedskap
Besvarande av enkel fråga från Nima Gholam Ali Pour (SD) till Sedat Arif (S)
angående sänkningen av hemlöshetskostnaderna
Besvarande av enkel fråga från Anders Skans (V) till Sara Wettergren (L) om
lekytan på skolgårdarna
Besvarande av enkel fråga från Anders Skans (V) till Andréas Schönström (S) om
utökning av skolgårdarnas yta
Besvarande av enkel fråga från Anders Andersson (V) till Katrin Stjernfeldt
Jammeh (S) om anställningsgaranti
Besvarande av enkel fråga från Anders Olin (SD) till Simon Chrisander (L) om
Malmö stads framtida affärsuppgörelser
Besvarande av enkel fråga från Märta Stenevi (MP) till Sara Wettergren (L) om
nya grundskolan i Fosie
Besvarande av enkel fråga från Tony Rahm (M) till Andréas Schönström (S) om
att invänta att beslut om skyddsjakt får laga kraft
Årsredovisning 2018 Malmö stad, jämte revisionsberättelse
Av kommunfullmäktige den 28 februari 2019, § 41, återremitterat ärende:
Revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till föreningar och
organisationer idéburen sektor
Personalredovisning 2018, informationsärende
Uppföljning av intern kontroll 2018
Högsta hyresnivå i bostad med särskild service enligt LSS
Miljöredovisning 2018 - Uppföljning av miljöprogram för Malmö stad 2009-2020
Avgiftsbelagd parkering för rörelsehindrade samt handläggning av undantag
Justerade taxor för nyttokort samt avgifter för handläggning av undantag från
bestämmelser i Trafikförordning och lokala trafikföreskrifter
Revidering av revisorskollegiets reglemente
Fördjupad översiktsplan Södra Hyllie (FÖP 2036)
Motion av Magnus Olsson (SD) om att införa digital justering av protokoll
Valförslag och avsägelser
Anmälan av inkomna ärenden som ännu inte underställts kommunfullmäktiges
prövning
Inkomna interpellationer
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§

78

Upprop och 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.
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§

79

Val av justerare

Sammanfattning

Ordföranden meddelar att protokollet justeras onsdagen den 8 maj 2019 på stadskontoret.
Kommunfullmäktige utser Frida Trollmyr och Peter Ollén att jämte ordföranden justera
protokollet.
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§

80

Inkomna enkla frågor

Sammanfattning

A. Farishta Sulaiman (M) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande Katrin
Stjernfeldt Jammeh (S) få framställa en enkel fråga angående krisberedskap.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
B. 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
sänkning av hemlöshetskostnaderna.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
C. Anders Skans (V) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för skola
och utbildning Sara Wettergren (L) få framställa en enkel fråga om lekytan på skolgårdar.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
D. Anders Skans (V) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för teknik
och service Andréas Schönström (S) få framställa en enkel fråga om utökning av
skolgårdarnas yta.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
E. Anders Andersson (V) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande Katrin
Stjernfeldt Jammeh (S) få framställa en enkel fråga om anställningsgaranti.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde av kommunalrådet för hälsa, vård och omsorg samt strategisk personalpolitik
Anders Rubin.
F. Anders Olin (SD) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för miljö
och stadsbyggnad Simon Chrisander (L) få framställa en enkel fråga om Malmö stads
framtida affärsuppgörelser.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde av kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh.
G. Märta Stenevi (MP) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för skola
och utbildning Sara Wettergren (L) få framställa en enkel fråga om nya grundskolan i Fosie.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
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H. Tony Rahm (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för teknik
och service Andréas Schönström (S) få framställa en enkel fråga om att invänta att beslut i
fråga om skyddsjakt får laga kraft.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
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§

81

Besvarande av enkel fråga från Farishta Sulaiman (M) till Katrin Stjernfeldt
Jammeh (S) angående krisberedskap

STK-2019-480
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 80 A medge Farishta Sulaiman (M) att till
kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) få framställa en enkel fråga
angående krisberedskap.
Katrin Stjernfeldt Jammeh besvarar frågan.
Farishta Sulaiman yttrar sig.
Enkla frågan intas som Bilaga 1.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Farishta Sulaiman (M) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) angående
Krisberedskap

Bilaga 1
9
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§

82

Besvarande av enkel fråga från Nima Gholam Ali Pour (SD) till Sedat Arif
(S) angående sänkningen av hemlöshetskostnaderna

STK-2019-486
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 80 B medge Nima Gholam Ali Pour (SD) att till
kommunalrådet med beredningsansvar för arbetsmarknad och socialtjänst Sedat Arif (S) få
framställa en enkel fråga angående sänkning av hemlöshetskostnaderna.
Sedat Arif besvarar frågan.
Nima Gholam Ali Pour yttrar sig.
Enkla frågan intas som Bilaga 2.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Nima Gholam Ali Pour (SD) till Sedat Arif (S) angående
sänkningen av hemlöshetskostnaderna

Bilaga 2
11

Enkel fråga angående sänkningen av hemlöshetskostnaderna
I den nämndsbudget som godkändes av Arbetsmarknads- och socialnämnden den 22 februari
redogör man för en åtgärdsplan som under 2019 ska sänka hemlöshetskostnaderna med 29,4
miljoner kr. Men enligt nämndsbudgeten ska hemlöshetskostnaderna minska med 130 miljoner kr.
Om nämndens åtgärdsplan genomförs måste kostnaderna för hemlösheten reduceras med ytterligare
100 miljoner kr, enligt nämndsbudgeten. I samma nämndsbudget står det att bostadsbyggandet
förväntas minska nationellt under 2019 vilket kan minska möjligheterna för nämndens målgrupper
att säkra ett eget boende. I nämndsbudgeten står det även att det saknas bostäder för familjer med
låga inkomster samt för stora familjer.
Malmös befolkning har sedan 2005 ökat med 30 procent medan hemlösheten har ökat med 182
procent. Med konjunkturavmattning och bostadsbrist så är det osannolikt att kostnaderna för
hemlösheten minskar om det är samma politik som förs, som det fördes under förra
mandatperioden.
Förutom åtgärdsplanen som ska sänka hemlöshetskostnaderna med 29,4 miljoner redovisas det inte
i nämndsbudgeten hur hemlöshetskostnaderna ska sänkas med hela 130 miljoner kr.
Bortsett från de satsningar som Arbetsmarknads- och socialnämnden hade förra året skriver man i
nämndsbudgeten att nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till nya
tillfälliga boendelösningar för att minska kostnaderna för hemlösheten.
De grundläggande orsakerna bakom hemlösheten i Malmö finns kvar. Situationen på
bostadsmarknaden kommer försämras. Den enda nya åtgärd som Arbetsmarknads- och
socialnämnden redovisar är att utreda möjligheten till boendelösningar som ska minska kostnaderna
för hemlösheten. Det framkommer inte i nämndsbudgeten hur hemlöshetskostnaderna ska reduceras
med hela 130 miljoner kr.
Har kommunalrådet Sedat Arif en plan på hur hemlöshetskostnaderna ska minska med 130 miljoner
kr?
Nima Gholam Ali Pour (SD)
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§

83

Besvarande av enkel fråga från Anders Skans (V) till Sara Wettergren (L)
om lekytan på skolgårdarna

STK-2019-591
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 80 C medge Anders Skans (V) att till kommunalrådet
med beredningsansvar för skola och utbildning Sara Wettergren (L) få framställa en enkel
fråga om lekytan på skolgårdar.
Sara Wettergren besvarar frågan.
Anders Skans yttrar sig.
Enkla frågan intas som Bilaga 3.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Anders Skans (V) till Sara Wettergren (L) om lekytan på
skolgårdarna

Bilaga 3
13

Vänsterpartiet
Enkel fråga
Till Kommunalrådet Sara Wettergren (L)

En debatt om barnens rätt till lekyta på skolorna i Malmö har tagit fart. I Malmö har vi
antagit en mininivå för hur stor uteyta barnen ska ha i skolan. Detta är ett bra beslut, nivån
är på minst 15 kvadratmeter per barn som vid särskilda villkor kan minskas till 12. Det är en
låg nivå, men det är bra att den finns. Varje gång barnens rätt sätts mot andra intressen så
förlorar barnen om det inte finns tydliga regler. Malmös krav är en kvalitetsgaranti för
barnens lek- och rörelseyta.
Vi har nu läst att Liberalerna i Malmö har via sitt skolkommunalråd, Sara Wettergren, gått ut
och föreslagit att barnens lekyta ska minskas för att fler privata skolor ska kunna etablera sig
i Malmö. De privata skolorna som får samma bidrag per barn som de offentliga skolorna, ska
alltså med en liberal politik kunna slippa hyra en yta som är lika stor som de offentligas till
barnens skolgård. Detta innebär att de privata ska få lyfta samma skolpeng som de
offentliga, men slippa full kostnad för skolgård. Barnens miljö offras på vinstintressets altare.
Det bästa vore att förslaget att minska lekytan kastas i papperskorgen, men om det
genomförs är det intressant att få veta om de privata skolorna ska få ut alla pengar även om
de inte tillhandahåller samma skolgård som de offentliga skolorna.
Min enkla fråga till skolkommunalrådet är:
• Tänker du ta initiativ för att i grundskolenämnden verkar för att minska bidragen till
de skolor som har mindre lekyta för barnen?

Malmö 2019-04-11
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§

84

Besvarande av enkel fråga från Anders Skans (V) till Andréas Schönström
(S) om utökning av skolgårdarnas yta

STK-2019-592
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 80 D medge Anders Skans (V) att till kommunalrådet
med beredningsansvar för teknik och service Andréas Schönström (S) få framställa en enkel
fråga om utökning av skolgårdarnas yta.
Andréas Schönström besvarar frågan.
Anders Skans yttrar sig.
Enkla frågan intas som Bilaga 4.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Anders Skans (V) till Andreas Schönström (S) om utökning av
skolgårdarnas yta

Bilaga 4
15

Vänsterpartiet
Enkel fråga
Till Kommunalrådet Andreas Schönström (S)

En debatt om barnens rätt till lekyta på skolorna i Malmö har tagit fart. I Malmö har vi
antagit en mininivå för hur stor uteyta barnen ska ha i skolan. Detta är ett bra beslut, nivån
är på minst 15 kvadratmeter per barn som vid särskilda villkor kan minskas till 12. Det är en
låg nivå, men det är bra att den finns. Varje gång barnens rätt sätts mot andra intressen så
förlorar barnen om det inte finns tydliga regler. Malmös krav är en kvalitetsgaranti för
barnens lek- och rörelseyta.
Politik är att välja, det finns alternativ, ska vi planera en tätare stad är det inte på barnens
bekostnad. Vi måste se över alla ytor som används ineffektivt, till exempel central
bilparkering i gatuplan, parkeringsplatser på skolgårdar med mera. Vi kan också tänka
annorlunda gällande skolornas storlek, det är bättre att bygga mindre enheter med färre
barn men tillräcklig yteyta, än stora skolor utan tillräcklig plats.
Vi ser ett mönster, utan bindande regler kommer barnen alltid att förlora, det är viktigt att vi
har samma spelregler över tid. Varje sig privata vinstintressen i skolor eller bilisternas önskan
om att parkera framför dörren ska få minska barnens lekyta. Vi vet hur viktigt det är att
barnen rör sig och att undervisningen kan vara förlagd både ute och inne. Genom att
begränsa barnens lekyta på skolor i centrala Malmö kommer våra elever få en sämre
undervisning och miljö. Talet om ökad flexibilitet innebär för de som säger så alltid att det är
barnen som förlorar dragkampen. Vi ser med oro på S-L styret i Malmö som verkar vilja
gynna privata skolvinster och bilar framför barnen. Vi vänsterpartister kommer att stå upp
för barnens rätt, hoppas fler vågar det!
För att komma tillrätta med problemen med bristande plats i centrala staden, borde alla
förslag prövas. Hur ser det ut med det, vi ser idag skolor vars gårdar har bilparkering, eller är
omgivna av bilparkeringar i gatuplan. Jag vet att det inte är enkelt men borde inte alla idéer
prövas om hur vi skulle kunna ändra skolgårdarnas storlek där det är möjligt. Tänka lite nytt.

Min enkla fråga till skolkommunalrådet är:
• Tänker du ta initiativ i tekniska nämnden för att göra en inventering vilka åtgärder
som kan göras, t.ex. minskning av gatuparkering kring skolor, för att därmed kunna
utöka skolgårdarnas yta?

Malmö 2019-04-11
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§

85

Besvarande av enkel fråga från Anders Andersson (V) till Katrin Stjernfeldt
Jammeh (S) om anställningsgaranti

STK-2019-608
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 80 E medge Anders Andersson (V) att till
kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) få framställa en enkel fråga om
anställningsgaranti.
Anders Rubin besvarar frågan.
Anders Andersson yttrar sig.
Enkla frågan intas som Bilaga 5.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Anders Andersson (V) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om
anställningsgaranti

Bilaga 5
17

Vänsterpartiet

Enkel fråga
Till Katrin Stjernfeldt Jammeh
I september 2017 motionerade jag om att Malmö skulle införa anställningsgaranti för
de som utbildar sig till undersköterska och barnskötare. Ett år senare var motionen på
väg till kommunstyrelsen, men ärendet kom aldrig upp. Valrörelsen var i full gång och
kanske var frågan känslig i det läget. Motionen har dock fortfarande inte kommit upp
trots att ett nytt styre formerats.
Intresset för gymnasieutbildningar för jobb inom vård och omsorg respektive barn
och fritid motsvarar fortfarande inte det rekryteringsbehov som finns i
verksamheterna. Malmö stad behöver således höja intresset för utbildningarna. En
utfästelse för undersköterskor och barnskötare om ett fast heltidsjobb efter examen
och rätt till anställning som sommarvikarie under utbildningstiden skulle vara en väg
att göra utbildningarna attraktiva och säkra kompetens för framtiden.
Garantin skulle vara en signal till ungdomar som ska välja till gymnasiet och till vuxna
som vill omskola sig att Malmö stad kan erbjuda goda och trygga framtidsutsikter
inom dessa yrken. De närmaste åren kommer många medarbetare att gå i pension
och behovet av ny och välutbildad personal kommer att öka ytterligare.
Anställningsavtalen skulle ingås i enlighet med gällande kollektivavtal. Satsningen
skulle vara ett led i att säkra rekryteringsbehovet och att locka fler att söka sig till
utbildningarna i kommunen.
Min enkla fråga är om anställningsgaranti för undersköterskor och barnskötare
fortfarande är en känslig fråga eller om min motion snart kan behandlas?

Malmö 2019-04-16
Anders Andersson (V)
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§

86

Besvarande av enkel fråga från Anders Olin (SD) till Simon Chrisander (L)
om Malmö stads framtida affärsuppgörelser

STK-2019-617
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 80 F medge Anders Olin (SD) att till kommunalrådet
med beredningsansvar för miljö och stadsbyggnad Simon Chrisander (L) få framställa en
enkel fråga om Malmö stads framtida affärsuppgörelser.
Katrin Stjernfeldt Jammeh besvarar frågan.
Anders Olin yttrar sig.
Enkla frågan intas som Bilaga 6.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Anders Olin (SD) till Simon Chrisander (L) om Malmö stads
framtida affärsuppgörelser

Bilaga 6
19

20

§

87

Besvarande av enkel fråga från Märta Stenevi (MP) till Sara Wettergren (L)
om nya grundskolan i Fosie

STK-2019-623
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 80 G medge Märta Stenevi (MP) att till kommunalrådet
med beredningsansvar för skola och utbildning Sara Wettergren (L) få framställa en enkel
fråga om nya grundskolan i Fosie.
Sara Wettergren besvarar frågan.
Märta Stenevi yttrar sig.
Enkla frågan intas som Bilaga 7.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Märta Stenevi (MP) till Sara Wettergren (L) om nya grundskolan i
Fosie

Bilaga 7
21

Enkel fråga gällande den nya grundskolan i Fosie till skolkommunalråd Sara
Wettergren (L).
Sara Wettergren har vid ett antal tillfällen öppnat upp för att tillåta mindre skolgårdar än
Malmö stads riktlinjer för friyta medger. Hon menar att reglerna måste mjukas upp för att
“tillåta skolor i centrala Malmö” (Sydsvenskan 190410). Detta trots att Malmö stads riktlinjer
redan är i snävaste laget jämfört med Boverkets rekommendationer om 30 kvadratmeter per
barn.
På senaste nämndssammanträdet med Grundskolenämnden stod det också klart att Sara
Wettergren förespråkar att en skola som är planerad för 550 elever och 15 kvadratmeter
skolgård per barn ska utökas med ytterligare 230 barn.
Det är för oss i Miljöpartiet helt obegripligt att öppna upp för att tränga in ytterligare 230
elever på en yta avsatt för 550 elever. Med 780 elever på samma tomt blir friytan 10,6
kvadratmeter per barn, vilket är långt under Malmös riktlinjer och ännu längre bort från vad
Boverket rekommenderar. Då tas inte heller hänsyn till att ytterligare 230 elever troligen
kräver större skolbyggnad, då ytterligare mark behöver tas i anspråk.

Vår fråga till Sara Wettergren är därför:
-

kommer du, som i egenskap av skolkommunalråd och ordförande i grundskolenämnden
är ytterst ansvarig för skolbarnens arbetsmiljö, fortsätta driva en linje i nämnden som
drastiskt minskar elevernas rätt till friyta för lek och rörelse?

Märta Stenevi, gruppledare MP
Malmö 2019-04-23
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Besvarande av enkel fråga från Tony Rahm (M) till Andréas Schönström (S)
om att invänta att beslut om skyddsjakt får laga kraft

STK-2019-626
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 80 H medge Tony Rahm (M) att till kommunalrådet
med beredningsansvar för teknik och service Andréas Schönström (S) få framställa en enkel
fråga om att invänta att beslut om skyddsjakt får laga kraft.
Andréas Schönström besvarar frågan.
Tony Rahm yttrar sig.
Enkla frågan intas som Bilaga 8.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Tony Rahm (M) till Andreas Schönström (S) om att invänta att
beslut om skyddsjakt får laga kraft

Bilaga 8
23

Enkel fråga

2019-04-22

Många är det av oss malmöbor som reagerat på det förhastade beslutet att skjuta en svanhane i
Malmö. En svan som bara vaktade sina ägg och sin hona. I Malmö stad pratas det gärna om
biologisk mångfald i den täta staden, fler gröna ytor och en högre diversitet av växter skapar
bättre miljöer för djur och fåglar. I parkernas stad Malmö bör det finnas plats för både gäss,
änder och svanar. Nog borde man insett konsekvenserna av att skjuta ihjäl en svanhane mitt
under ruvningstiden. Nu kommer Malmöborna missa möjligheten att se utvecklingen av åtta
svanungar. Beslutet att skjuta svanen ter sig än mer märkligt då det inte hade vunnit laga kraft
och beslutet har nu överklagats av flera personer.

Med anledning av ovan vill jag ställa följande fråga till kommunalrådet Andreas Schönström:

Kommer Malmö stad i fortsättningen invänta beslut i liknande ärende när det gäller skyddsjakt
så de vinner laga kraft innan man agerar förhastat?

Tony Rahm (M)

24

§

89

Årsredovisning 2018 Malmö stad, jämte revisionsberättelse

STK-2019-110
Sammanfattning

Årsredovisning 2018 för Malmö stad överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh, Måns Berger, Roko Kursar och Charlotte Bossen yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen yttrar sig även Anders Skans, Emma-Lina Johansson, Magnus Olsson och
Torbjörn Tegnhammar.
Revisorskollegiets ordförande Sten Dahlvid yttrar sig över revisionsberättelsen beträffande
Malmö stads verksamhet för år 2018. Sten Dahlvid redogör härvid närmare för granskningen
av 2018 års verksamhet.
Ordföranden yrkar att kommunfullmäktige beslutar
1. att bifalla kommunstyrelsens förslag i ärendet, och därutöver
2. att bevilja ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet åt kommunstyrelsen och övriga nämnder
samt andra av kommunfullmäktige tillsatta organ avseende deras förvaltning av kommunens
medel.
Ordföranden yrkar även att kommunfullmäktige bifaller fullmäktigepresidiets förslag att
revisorskollegiets kommunbidragsram för 2019 utökas med 400 000 kronor, med finansiering
ur kommunstyrelsens anslag till förfogande.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2018 för Malmö stad.
2. Kommunfullmäktige avsätter 674 mkr till resultatutjämningsreserv.
3. Kommunfullmäktige beslutar att nämndernas resultat 2018 inte medför några justerade
kommunbidrag eller justerade investeringsramar för 2019.
4. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet åt kommunstyrelsen
och övriga nämnder samt andra av kommunfullmäktige tillsatta organ avseende deras
förvaltning av kommunens medel.
5. Kommunfullmäktige beslutar att utöka revisorskollegiets kommunbidragsram för 2019
med 400 000 kronor, med finansiering ur kommunstyrelsens anslag till förfogande.
Särskilda yttranden, reservationer

Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet lämnar MP ett särskilt yttrande. Det särskilda
yttrandet intas som Bilaga 9 till kommunfullmäktiges protokoll.
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Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet lämnar C och M ett gemensamt särskilt yttrande.
Det särskilda yttrandet intas som Bilaga 10 till kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet lämnar V ett särskilt yttrande. Det särskilda
yttrandet intas som Bilaga 11 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutsunderlag


















Förslag till beslut KS 190306 §82 med Särskilt yttrande (M+C), (SD) och (MP)
Årsredovisning 2018 Malmö stad - korrigerad till kommunfullmäktige
Specifikation av korrigeringar ÅR 2018 till KF
Förslag till beslut KSAU 190304 §141
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190304 Årsredovisning 2018 Malmö stad
Årsredovisning 2018 Malmö stad, version 2
Årsredovisning 2018 Malmö stad
Bilaga 1 - Uppföljning uppdrag i Budget 2018
Beslut om utökad budget år 2019 till Revisionskollegiet
Revisionsberättelse för år 2018
Iakttagelser och synpunkter avseende 2018 års revision
Årsredogörelse 2018
Bilaga 1 Granskningsrapporter och revisionsberättelser
Bilaga 2 Granskningsrapporter och revisionsberättelser
Revisorskollegiets budget 2019
Förslag till beslut angående revisonsberättelse och utökad budget år 2019 till
revisionskollegiet

Bilaga 9
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Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige, 25/4-2019
Årsredovisning 2018 Malmö stad
KF 190425
2018 är nu över och precis som kommunstyrelsens ordförande skriver så har det varit
ett händelserikt år. Under året har det skett framsteg att vara stolt över, men det finns
även stora utmaningar som vi ännu inte har något svar på.
Särskilt glädjande är att skolresultaten fortsätter att öka, att sjukfrånvaron minskar i
staden och att att antalet hushåll på ekonomiskt bistånd fortsätter att minska. Det har
även gjorts framsteg på miljöområdet. Nämnden för Hälsa vård och omsorg har nu
startat upp en central kostenhet som arbetar med att göra maten till våra äldre god,
nyttig och miljövänlig. MKB har fortsatt att bedriva ett offensivt klimatarbete och har
minskat sin klimatpåverkan per lägenhet med 38%, delvis på grund av det nya
fjärrvärmeavtal som Miljöpartiet drev fram.
Samtidigt ser vi med stor oro på att vi att skillnaderna mellan stadens skolor fortsatt är
alldeles för stor och att skolsegregationen är allt för omfattande. Att antalet hemlösa
barn fortsätter att öka kraftigt och att vi är långt ifrån att nå våra miljömål. Tyvärr har
inte Socialdemokraterna eller Liberalerna presenterat några trovärdiga svar på hur de
här utmaningarna ska mötas, vilket är mycket bekymmersamt.
I samband med att kommunstyrelsen behandlade årsredovisningen så beslutade man
att befria nämnderna för ansvaret för de underskott som man dragit på sig under
2018. Vi är oroliga för det sikt detta kommer underminera respekten för den budgeten
som beslutas av kommunfullmäktige och vill poängtera att detta inte kan bli ett
förfarande som återupprepas år efter år.

För Miljöpartiet de gröna

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
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_____________________________
Måns Berger, ledamot i kommunfullmäktige

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Bilaga 11
29

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige 2019-04-25: Ärende 5. Årsredovisning 2018 Malmö stad, jämte revisionsberättelse

Årsredovisningen för 2018 redovisar ett överskott om 921 Mkr. Det är dock inget av
kommunfullmäktiges mål som uppfyllts fullt ut under 2018, med undantag för kommunfullmäktiges
finansiella mål.
Staden går alltså med ett enormt överskott, samtidigt som behoven i verksamheterna är enorma.
Barngrupperna är för stora, personaltätheten för låg, hemlösheten ökar och mark säljs ut till privata
bolag istället för att säkra försörjningen av bostäder folk faktiskt har råd att bo i. Målet om 2 500
bostäder och 500 grundskoleplatser har till exempel inte uppnåtts
Vi klarar det finansiella målet men saknar socialsekreterare, vi lägger mer pengar på hög, men den
psykiska ohälsan hos framförallt kvinnlig personal ökar och chefstätheten minskar.
Är en god ekonomisk hushållning verkligen det främsta målet när medborgarna drabbas av
segregation, diskriminering och personalen går på knäna?
Är ett överskott på finanserna verkligen det viktigaste att uppnå när vi har ett klimathot hängande
över oss och stadens verksamheter inte lyckas uppnå sina miljömål?
Det är glädjande att andelen elever som når gymnasiebehörighet har ökat sedan föregående år, men
för en stad som ska vara jämlik är det en katastrof att resultatskillnaderna är fortsatt stora mellan
skolor och olika elevgrupper. När grundskolenämnden rapporterar att skolsegregationen har en
starkt negativ inverkan på likvärdigheten och således resultaten som helhet på skolan i Malmö pratar
det nuvarande styret om att förstärka det fria skolvalet istället för att öka skolans kompensatoriska
uppdrag och tillsätta de resurser som skulle krävas.
Åtta gånger nämns jämställdhet i årsredovisningen, överskott nämns 65. Vad hände med
jämställdhetsintegreringen? Med alla de analyser och åtgärder och implementerade strategier som
ska finnas i verksamheten? Vad hände med det Malmö som skulle vara föregångare i
jämställdhetsfrågor? Vad hände med satsningarna på kvinnolöner, varför är inte de delade turerna
avskaffade, heltid norm och förkortad arbetstid införd? Vad hände med kompetensutveckling och
möjligheten att påverka sitt eget schema och arbete, varför är chefstätheten lägre i
kvinnodominerade yrken i vår stad? Hur kommer det sig att en snittlön för ett vårdbiträde i Malmö
stad före skatt är 21 900 kronor - för en vaktmästare 25400 - och en it-sekreterare 33 200. Malmö är
inte en jämlik eller jämställd stad ur ett arbetsgivarperspektiv, men budgeten är i alla fall i balans.
Vi kommer inte heller att uppnå målet att bli Sveriges klimatsmartaste stad. Styret i den här staden
tänker ekonomisk lönsamhet hellre än biologisk mångfald, hellre pengar på banken än uppfyllda
miljömål.
För oss i Vänsterpartiet kommer alltid Malmöborna, klimatet och de anställda först
Malmö 2019-04-25
Anders Skans
Gruppledare för Vänsterpartiet
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Av kommunfullmäktige den 28 februari 2019, § 41, återremitterat ärende:
Revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till föreningar och
organisationer idéburen sektor

STK-2018-74
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2016 att ge stadskontoret i uppdrag ”att efter Malmö stads
omorganisering, i bred samverkan med övriga förvaltningar och civilsamhällets
organisationer, göra en översyn av kommunövergripande regler och riktlinjer för Malmö
stads stöd till ideella föreningar och organisationer”(STK-2016-216).
Ett förslag till revidering behandlades i kommunfullmäktige 28 februari 2019, § 41, och
återremitterades för förtydligande av uppföljningsrutiner som säkerställer att bidrag till den
idéburna sektorn bara utgår till de föreningar som uppfyller kommunens krav och att
bidragsgivande nämnd har gjort tillräckligt mycket för att kontrollera att detta efterlevs.
Grundförutsättningen för bidragsgivningen är tillit. De reviderade reglerna och riktlinjernas
syfte är att skapa en övergripande kommungemensam grund för den samlade
bidragsgivningen och bidra till en likvärdig bedömning av bidragsansökningar oavsett nämnd
som bidraget ansöks från. De reviderade reglerna och riktlinjerna ska samtidigt ge utrymme
för bidragsgivande nämnder att anpassa sina bidragsregler efter respektive ansvarsområde. I
de reviderade reglerna och riktlinjerna för Malmö stads stöd till idéburen sektor finns
tydliggörande av vilka krav Malmö stad ställer på verksamheter som beviljas bidrag.
Verksamheter som bryter mot dessa riktlinjer ska kunna avkrävas återbetalning av bidrag.
Beslutsgång

Frida Trollmyr, Nima Gholam Ali Pour, Ewa Bertz, Måns Berger och Kay Wictorin yrkar bifall till
förslaget.
Showan Shattak yrkar bifall till V:s reservation i kommunstyrelsen.
Frida Trollmyr, Ewa Bertz och Måns Berger yrkar avslag på Showan Shattaks yrkande.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Tony Rahm, Roko Kursar och Emma-Lina
Johansson.
Ordföranden finner att det föreligger bara ett förslag till beslut vad gäller beslutssatserna 1
samt 3-6.
I fråga om beslutssats 2 ställer ordföranden de båda yrkandena (bifall till kommunstyrelsens
förslag och bifall till V:s reservation i kommunstyrelsen) under proposition och finner att
kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Kommunfullmäktige upphäver nuvarande Regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till föreningar
och organisationer antagen av KF 1992-10-29, § 189, bih 141.
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2. Kommunfullmäktige antar reviderade Regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till idéburen sektor.
3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att vid behov revidera övergripande
Regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till idéburen sektor så att de harmonierar med nationella
regler och riktlinjer.
4. Kommunfullmäktige ger fritidsnämnden i uppdrag att ansvara för ett gemensamt
boknings- och bidragssystem.
5. Kommunfullmäktige uppdrar åt fritidsnämnden att ta fram en modell för hur
bidragsgivande nämnder kan hantera boknings- och bidragssystemet.
6. Kommunfullmäktige ger bidragsgivande nämnder i uppdrag att se över samarbetsformer
kring bidragsgivning.
Särskilda yttranden, reservationer

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Anders Skans (V) inkommit med en muntlig
gruppreservation till förmån för V:s reservation i kommunstyrelsen.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet lämnar M ett särskilt yttrande. Det särskilda
yttrandet intas som Bilaga 12 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Alla Malmö stads nämnder
ABF
Agenda Jämlikhet
Bilda
Ett enat Malmö
Folkuniversitetet
Fotbollklubbarnas samorganisation
HISO
HSO
IBN Rushd
Kulturens studieförbund
Malmö Amatörteater Forum
Malmö mediakanal
Malmö mot Diskriminering
Malmö Närradioförening
Medborgarskolan
MIP
MISO
NBV
Open Skåne
Föreningen Paraplyet
Sensus
SISU Idrottsutbildarna
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Spelens hus
Studiefrämjandet
Vuxenskolan
Somaliska paraplyorganisationen
KC Malmö
Beslutsunderlag


































Förslag till beslut KS 190403 §103 med särskilt yttrande från (SD) och reservation
från (V)
Förslag till beslut §201 KS AU 190326
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190325 Återremiss KF - Revidering av regler och
riktlinjer för Malmö stads stöd till föreningar och organisationer
Återremissversion efter KF Regler och riktlinjer
Beslut §236 KS AU 180409
Frågeställningar till remissinstanser
Regler och riktlinjer - remissversion
Följebrev Revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till föreningar
och organisatione
Stadsbyggnadsnämndens beslut 180607 § 207
Särskilt yttrande från (SD) från stadsbyggnadsnämnd
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Särskilt yttrande från (L+M) från stadsbyggnadsnämnd
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden
Miljönämnden beslut 180614 §85
Reservation (M+L) från miljönämnden
Reservation (SD) från miljönämnden
Särskilt yttrande (V) från miljönämnden
Tjänsteskrivelse från miljönämnden
Remissvar från miljönämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 180615 §65
Remissvar från hälsa-, vård - och omsorgsnämnden
Förskolenämnden beslut 180613 §78 med Reservation (M+L) och Särskilt yttrande
(V)
Remissvar från förskolenämnden
Remissvar från Malmö stads råd för funktionshinderfrågor
Remissvar från servicenämnden
Servicenämnden beslut 180612 §73 med Reservation (SD)
Remissvar från förtroendenämnden
Tekniska nämnden beslut 180618 §168
Reservation (M+L) från tekniska nämnden
Remissvar från tekniska nämnden
Grundskolenämnden beslut 180621 §101 med Särskilt yttrande (V) och (SD) och
Reservation (M+L)
Remissvar från grundskolenämnden
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Fritidsnämnden beslut 180614 §76 med Reservation (M+L)
Remissvar från fritidsnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 180618 §77 med Reservation (SD) och Särskilt
yttrande (M+L)
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 180621 §266 med Särskilt Yttrande
(M+L) och (SD)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 180621 §82 med Särskilt yttrande
(M+L) och Reservation (SD)
Tjänsteskrivelse från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kulturnämnden beslut 180614 §78 med Reservation (M+L)
Remissvar från kulturnämnden
Remissvar från revisorskollegiet
Remissvar från valnämnden
Remissvar från Malmö Ideella
Remissvar från Malmö mot Diskriminering
Remissvar från KC Kompetenscenter
Remissvar från MISO
Regler och riktlinjer, synpunkter från FUB
Remissvar från SISU Idrottsutbildarna Skåne
Remissvar från HISO
Beslut KF 190228 § 41 Återremiss

Bilaga 12
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Personalredovisning 2018, informationsärende

STK-2019-148
Sammanfattning

Personalredovisningens syfte är att redovisa en övergripande bild av personalåret 2018 som
kan fungera som ett verktyg för att identifiera styrkor och utvecklingsbehov samt ligga till
grund för kommande mål och satsningar. Personalpolitiska mål inom hälsa och arbetsmiljö,
kompetensförsörjning, arbetstid och tjänstgöringsgrad, lönebildning och aktiva åtgärder följs
upp.
Beslutsgång

Anders Rubin redogör för ärendet.
I ärendet yttrar sig även Anders Andersson, John Roslund, Helena Nanne, Magnus Olsson, EmmaLina Johansson, Stefana Hoti och Charlotte Bossen.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige lägger Personalredovisning 2018 till handlingarna.
Beslutsunderlag






Beslut KS 190403 §89
Förslag till beslut §190 KS AU 190326
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190325 Personalredovisning 2018
Personalredovisningen 2018
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Uppföljning av intern kontroll 2018

STK-2019-149
Sammanfattning

Intern kontroll är ett av flera sätt för en organisation att säkra och utveckla verksamhetens
kvalitet och att säkerställa att grunduppdraget och de kommunala målen uppnås. Att utveckla
system och metoder för att förbättra den interna kontrollen är ett ständigt pågående
förbättringsarbete. Ärendet redogör för vilka åtgärder som gjorts under 2018 och en
bedömning av utvecklingen av kommunens samlade system för intern kontroll.
En del i arbetet med att utveckla intern kontroll är årliga kommungemensamma
granskningsområden. Under 2018 har granskningar gjorts för att synliggöra och identifiera
eventuella brister vad avser ajourhållning av medarbetarnas kontaktuppgifter, huruvida
kontroll av att priser på de fakturor kommunen betalar kontrolleras/är möjliga att kontrollera
samt om det finns rutiner för att hålla reda på elektronisk utrustning. I ärendet redogörs för
utfallet av granskningarna.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh yrkar bifall till förslaget.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige godkänner rapporten Uppföljning av intern kontroll 2018.
Beslutet skickas till

arbetsmarknads- och socialnämnden
fritidsnämnden
funktionsstödsnämnden
förskolenämnden
grundskolenämnden
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
kulturnämnden
miljönämnden
revisorskollegiet
servicenämnden
stadsbyggnadsnämnden
tekniska nämnden
valnämnden
överförmyndarnämnden
Malmö Stadshus AB
MKB Fastighets AB
Parkering Malmö AB
Parkeringsövervakning Malmö AB
Malmö Live Konserthus AB
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Malmö Stadsteater AB
ViSAB
Boplats Syd AB
Minc i Sverige AB
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KS 190306 §81 med Särskilt yttrande (SD)
Förslag till beslut §118 KS AU 190225
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190225 Uppföljning av intern kontroll 2018
Bilaga 1 Sammanställning självskattningar intern kontroll 2018
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Högsta hyresnivå i bostad med särskild service enligt LSS

STK-2019-396
Sammanfattning

Inom ramen för kommunfullmäktiges mål har funktionsstödsnämnden fått i uppdrag att
under året återställa hyrestaket för brukare som bor i en bostad med särskild service enligt
LSS till den högsta hyresnivå som gällde 2017, med syfte att säkra den ekonomiska tryggheten
för Malmöbor med funktionsnedsättning. I samband med det införs en modell för årlig
indexuppräkning. Kommunfullmäktige föreslås besluta i linje med funktionsstödsnämndens
förslag, kompletterat med ytterligare en beslutsmening.
För att säkerställa den ekonomiska tryggheten för de som bor i en bostad med särskild
service, är det väsentligt att en årlig indexering av hyrestaket inte får leda till att Malmö stads
högsta hyresnivå överstiger den högsta hyresnivån för det särskilda bostadstillägget inom det
statliga bostadsstödet för personer under 65 år.
Beslutsgång

Roko Kursar, Mediha Ahmadi Pir Hosseinian och Charlotte Bossen yrkar bifall till förslaget.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut (KF 170524 - § 118) om högsta hyresnivå i
bostad med särskild service enligt 9 § 9 lag (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS.
2. Kommunfullmäktige beslutar att högsta hyresnivå i bostad med särskild service enligt 9 § 9
lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska vara 5 000 kronor i
månaden från och med den 1 maj 2019, med indexuppräkning från och med 2020 enligt i
ärendet föreslagen modell.
3. Kommunfullmäktige beslutar att en årlig indexering av hyrestaket inte får leda till att
Malmö stad högsta hyresnivå överstiger högsta hyresnivån för det särskilda bostadstillägget
inom det statliga bostadsstödet för personer under 65 år.
4. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutet skickas till

Funktionsstödsnämnden
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KS 190403 §100
Förslag till beslut §196 KS AU 190326
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190325 Högsta hyresnivå i bostad med särskild service
enligt LSS
Tjänsteskrivelse från funkiontsstödsnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 190220 §30
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§

94

Miljöredovisning 2018 - Uppföljning av miljöprogram för Malmö stad 20092020

STK-2019-164
Sammanfattning

Miljönämnden har översänt rapporten ”Miljöredovisning 2018 – Uppföljning av
Miljöprogram för Malmö stad 2009–2020” till kommunfullmäktige för information och som
underlag till framtida beslut. Rapporten redovisar vad som uppnåtts i arbetet med Malmö
stads miljömål. Av redovisningen framgår att inget av de fyra övergripande miljömålen för
Malmö bedöms kunna uppnås fullt ut i utsatt tid. Flertalet av nyckeltalen utvecklas på ett
positivt sätt, dock inte tillräckligt snabbt för att målen ska kunna nås i tid.
Beslutsgång

Simon Chrisander, Nima Gholam Ali Pour, Arwin Sohrabi, Måns Berger och Lars-Johan Hallgren
yrkar bifall till förslaget.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Sadiye Altundal, Helena Grahn, Gunilla Ryd, John
Roslund och Charlotte Bossen.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Kommunfullmäktige lägger Miljöredovisning 2018 – Uppföljning av Miljöprogram för Malmö stad
2009–2020 till handlingarna.
2. Kommunfullmäktige uppmanar stadens nämnder och kommunala bolag att använda
Miljöredovisning 2018 – Uppföljning av Miljöprogram för Malmö stad 2009–2020 som underlag i
framtida verksamhetsplanering och vid framtagande av nya styrdokument.
Särskilda yttranden, reservationer

Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet lämnar MP ett särskilt yttrande. Det särskilda
yttrandet intas som Bilaga 13 till kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet lämnar M och C ett gemensamt särskilt yttrande.
Det särskilda yttrandet intas som Bilaga 14 till kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet lämnar V ett särskilt yttrande. Det särskilda
yttrandet intas som Bilaga 15 till kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet lämnar SD ett särskilt yttrande. Det särskilda
yttrandet intas som Bilaga 16 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Miljönämnden
Beslutsunderlag



Förslag till beslut KS 190403 §98 med reservation från (MP & V) och särskilt
yttrande från (M & C)

41








Förslag till beslut §199 KS AU 190326
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190325 Miljöredovisning 2018 - Uppföljning av
Miljöprogram för Malmö stad
Miljönämnden beslut 190122 §14 med Särskilt yttrande (SD)
Tjänsteskrivelse miljöförvaltningen
Bilaga 1 Miljöredovisning 2018
Bilaga 2 Underlag till Miljöredovisning 2018

Bilaga 13
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Särskillt yttrande
Kommunfullmäktige 2019-04-25
Miljöredovisning 2018
Diarienr: STK-2019-164
Klimatförändringarna är redan här. Nya värmerekord slås varje år, polarisen smälter snabbt och
extremväder blir allt vanligare. Trots det minskar inte de globala klimatutsläppen, och trots att
klimatförändringarna är globala, så är alla utsläpp lokala. Därför behöver Malmö stad ta sitt
ansvar genom att sätta stort fokus på miljö- och klimatfrågorna.
Det är positivt att många av Malmö stads miljömål utvecklas i rätt riktning, men det
räcker inte. Vi är långt ifrån måluppfyllelse på majoriteten av målen, och oavsett hur
den framtida målstrukturen kommer se ut behövs kraftfulla åtgärder för att komma
tillrätta med utmaningarna. Miljöpartiet yrkade därför på kommunstyrelsen att
kommunfullmäktige skulle besluta följande:
●
●
●

●
●
●
●
●

Kommunfullmäktige ger Servicenämnden i uppdrag att öka takten i
utbyggnaden av solenergi i stadens egna verksamheter till minst 1% per år.
Kommunfullmäktige ger Stadskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna
för att skyndsamt införa trängselavgifter i Malmö stad.
Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att utreda utformningen
och genomförandet av en utvidgning av miljözonerna i Malmö stad till att även
omfatta personbilar.
Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att ta fram ett nettomål
för tillförsel av träd i staden.
Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att bereda en
handlingsplan för Trafik- och mobilitetsplanen.
Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att utöka den biologiska
mångfalden i Malmös parker och vägrenar genom att ge plats till mer vild natur.
Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett
upphandlingsutskott för starkare politisk styrning av upphandlingar.
Kommunfullmäktige inrättar ett klimatråd tillsammans med näringsliv,
akademi, idéburen sektor och invånare för att tillsammans ta fram de lösningar
som krävs för att minska Malmös utsläpp av växthusgaser till en nivå som ryms
inom ramen för Parisavtalet.

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Det är med stor sorg som vi noterar att inget av förslagen vann stöd från styret. Därför
kommer vi att lägga fram våra förslag igen i form av motioner. För om vi ska kunna nå
Parisavtalet och Sveriges miljömål krävs det mer politik.
Det finns fortfarande tid, inte mycket men tillräckligt, Men då går det inte att inte sitta
tyst i bänken och vara passiv. Det är nu vi måste agera, det är nu vi behöver kroka arm
och skapa förändring tillsammans. Det måste ske Nu! för klimatet kan inte vänta.
För Miljöpartiet de gröna
__________________________
Måns Berger, ledamot i kommunfullmäktige

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Bilaga 15
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige 2019-04-25: Ärende 10. Miljöredovisning 2018 - Uppföljning av miljöprogram för Malmö
stad 2009-2020

Vi ser i miljöredovisningen att flera av målen inte kommer att uppnås. Detta borde föranleda
kraftiga åtgärder. Klimatet kan inte vänta, vi måste agera nu. I kommunstyrelsen yrkade vi på
ett antal förslag som skulle öka möjligheten att uppnå miljömålen. Detta avslogs i
kommunstyrelsen och där reserverade vi oss mot det avslaget. När denna årliga redovisning
visar att målen inte kommer att uppnås måste åtgärder sättas in. Det är allvarligt att inte en
majoritet i kommunstyrelsen tyckte åtgärder behövs. Konsekvensen är att miljömålen i
miljöprogrammet inte kommer att uppnås. Vi behöver ett miljöprogram med en
handlingsplan där kommunfullmäktige ålägger alla nämnder att vidta kraftfulla åtgärder.

Malmö 2019-04-25
Anders Skans
Gruppledare för Vänsterpartiet

Bilaga 16
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Särskilt Yttrande
Kommunfullmäktige 2019-04-25
Ärende: STK-2019-164
Miljöredovisning 2018 – Uppföljning av miljöprogram för Malmö stad 2009 – 2020

Miljöredovisningen sammanfattar att Malmö stads miljömål kommer inte uppnås inom utsatt tid.
Samtidigt har många positiva förändringar skett när det gäller åtgärder för att förbättra miljön i Malmö.
Däremot är det målen som har hela tiden varit orealistiska.
En del av de åtgärder som påverkar miljön i Malmö är beroende av kommunens verksamhet som styrs
av politiken. En annan, kanske viktigare, del är beroende av malmöborna. Bilinnehavet i Malmö ligger
mellan 300 till 400 bilar per 1000 invånare. Så har det varit sedan 1974. Anledningen är att bilen är
fortfarande viktig i vårt samhälle. Många yrken kräver att man har en bil. Trots att människor brinner
för miljön så kan inte alla börja cykla, speciellt när Miljöpartiets egna politiker kör bil.
Sverigedemokraterna tror inte på ett samhälle där det endast är höginkomsttagare som kör bil eller får
flyga.
Arealen grönyta i Malmö minskar, vilket inte är konstigt, eftersom Miljöpartiet och Socialdemokraterna
har tagit ett beslut om att förtäta staden. Det är märkligt att S och MP upprättar miljömål som man
sedan motverkar.
Det viktig delmålet ”God vistelsemiljö för alla i Malmö” visar en negativ trend då antalet olovliga
boenden i Malmö ökar, grundskoleelevernas friytor i utemiljön minskar samt malmöbornas upplevelse
av

störningar

ökar,

både

när

det

gäller

buller

och

luftföroreningar.

Däremot

anser

Sverigedemokraterna att det är positivt att styret satsat resurser för att hitta de olovliga boenden och
andra inslag i den svarta ekonomi som under lång tid funnits i Malmö.

____________________________
Magnus Olsson, gruppledare (SD)
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§

95

Avgiftsbelagd parkering för rörelsehindrade samt handläggning av
undantag

STK-2018-1122
Sammanfattning

Tekniska nämnden anhåller om att kommunfullmäktige beslutar att upphäva sitt tidigare
beslut om avgiftsbefrielse på all kommunal mark gällande parkering för rörelsehindrade
(PRH) och att det ska vara möjligt att avgiftsbelägga sådan parkering. Kommunstyrelsen
förordar att kommunfullmäktige tillstyrker förslaget.
Beslutsgång

Björn Gudmundsson yrkar bifall till förslaget.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Kommunfullmäktige upphäver sitt tidigare beslut (kommunfullmäktige den 30 september
1993, § 179) om avgiftsbefrielse på all kommunal mark gällande parkering för rörelsehindrade
att gälla från och med den 3 juni 2019.
2. Det ska vara möjligt att avgiftsbelägga parkering för rörelsehindrade på sätt som närmare
redovisas i ärendet.
3. Tekniska nämnden uppdras att utvärdera effekterna av att avgiftsbefrielse på kommunal
mark gällande parkering för rörelsehindrade upphör och redovisa resultatet av utvärderingen
till kommunstyrelsen under 2021.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KS 190403 §101
Förslag till beslut §195 KS AU 190326
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190325 Avgiftsbelagd PRH
Tekniska nämnden beslut 181023 §254
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
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§

96

Justerade taxor för nyttokort samt avgifter för handläggning av undantag
från bestämmelser i Trafikförordning och lokala trafikföreskrifter

STK-2018-1121
Sammanfattning

Tekniska nämnden anhåller om att kommunfullmäktige fastställer nya handläggningsavgifter
samt taxa för så kallade nyttokort i enlighet med vad som redovisas i ärendet.
Kommunstyrelsen förordar att kommunfullmäktige tillstyrker förslaget.
Beslutsgång

Björn Gudmundsson yrkar bifall till förslaget.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Kommunfullmäktige fastställer avgifter för handläggning av undantag från bestämmelser i
Trafikförordningen och Lokala föreskrifter i enlighet med de nivåer som redovisas i ärendet
att gälla från och med den 3 juni 2019.
2. Kommunfullmäktige fastställer taxan för nyttokort i enlighet med de nivåer som redovisas i
ärendet att gälla från och med den 3 juni 2019.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KS 190403 §102
Förslag till beslut §194 KS AU 190326
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190325 Nyttoparkering m m
Tekniska nämnden beslut 181023 §255
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
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§

97

Revidering av revisorskollegiets reglemente

STK-2019-350
Sammanfattning

Det finns behov av att revidera revisorskollegiets reglemente. Revideringen innebär i
huvudsak bättre struktur och ökad tydighet. Det föreslås att kommunfullmäktige beslutar om
att revidera reglementet för revisorskollegiet att gälla från den 1 maj 2019 i enlighet med vad
som anförs i ärendet.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh yrkar bifall till förslaget.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för revisorskollegiet att gälla från den 1
maj 2019 i enlighet med vad som anförs i ärendet.
2. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Beslutet skickas till

Revisorskollegiet
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KS 190403 §99
Förslag till beslut §198 KS AU 190326
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190325 Revidering av revisorskollegiets reglemente
Reglemente för revisorskollegiet 190220
Revidering av revisorskollegiets reglemente
Revisorskollegiet beslut 190220 §22
Gällande reglemente för revisorskollegiet
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§

98

Fördjupad översiktsplan Södra Hyllie (FÖP 2036)

STK-2018-1285
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har till kommunstyrelsen översänt skrivelse om planförslaget
”Fördjupad översiktsplan Södra Hyllie” för slutligt antagande i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen gav i maj 2013 stadsbyggnadsnämnden uppdraget att upprätta en
översiktsplan för södra Hyllie. Planen syftar till att utveckla området söder om
stationsområdet i Hyllie till en nära, tät och funktionsblandad stadsdel och lägger fast
planeringsinriktningar och viktiga fysiska strukturer i planområdet för bebyggelse, park och
gator.
Beslutsgång

Simon Chrisander, Sofia Hedén, Kay Wictorin och Måns Berger yrkar bifall till förslaget.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Helena Grahn och John Eklöf.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige antar Fördjupad översiktsplan Södra Hyllie (FÖP 2036).
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KS 190403 §97 med särskilt yttrande från (SD)
Förslag till beslut §197 KS AU 190326
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190325 Fördjupad översiktsplan Södra Hyllie
Stadsbyggnadsnämnden beslut 181129 § 399
FÖP 2036 Miljökonsekvensbeskrivning
FÖP2036 Södra Hyllie förslag till antagandehandling
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden
FÖP 2036 Utlåtande efter granskning
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§

99

Motion av Magnus Olsson (SD) om att införa digital justering av protokoll

STK-2018-1211
Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige av Magnus Olsson (SD) föreslås att kommunstyrelsen
får i uppdrag att utreda tillsammans med stadskontoret möjligheterna för Malmö stad att
införa digital justering av protokoll samt att digital justering av sammanträdesprotokoll införs
i Malmö stad.
Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska anses besvarad med vad som redovisas ärendet.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen ska anses vara
besvarad.
Magnus Olsson yrkar bifall till motionen i fråga om motionens andra beslutssats.
Ordföranden finner att det bara föreligger ett förslag till beslut vad gäller motionens första
beslutssats.
Ordföranden ställer de båda yrkandena avseende motionens andra beslutssats (bifall till
kommunstyrelsens förslag att motionen ska anses vara besvarad och bifall till motionen)
under proposition och finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige anser Magnus Olssons (SD) motion om att införa digital justering av
protokoll besvarad med vad som vad som redovisas i ärendet.
Särskilda yttranden, reservationer

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Magnus Olsson (SD) inkommit med en muntlig
gruppreservation till förmån för eget yrkande.
Beslutet skickas till

Motionären
Stadskontoret, förvaltningsavdelningen
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KS 190403 §104 med reservation från (SD)
Förslag till beslut §200 KS AU 190326
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190325 Motion av Magnus Olsson (SD) om att införa
digital justering av protokoll
Motion av Magnus Olsson (SD) om att införa digital justering av protokoll
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§

100

Valförslag och avsägelser

STK-2019-485
Sammanfattning

Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2019 har det inkommit avsägelser av
politiska uppdrag. Valberedningen har vid sitt sammanträde den 23 april 2019 nominerat till
politiska uppdrag på de vakanta platserna enligt redovisat förslag.
Beslutsgång

Björn Gudmundsson yrkar bifall till förslaget. Han yrkar därutöver som komplettering till
valberedningens förslag att kommunfullmäktige ska godkänna avsägelse från Sapko Sinani (C)
avseende uppdrag som ledamot i funktionsstödsnämnden och att utse Michaela Esseen (C)
till ny ledamot i funktionsstödsnämnden till och med den 31 december 2022 efter Sapko
Sinani.
Beslut

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

Berörda förtroendevalda, nämnder och bolag
Beslutsunderlag










Kommunfullmäktige 190425 Valförslag och avsägelser
Avsägelse från uppdrag som ersättare i stadsbyggnadsnämnden (M)
Avsägelse från uppdrag som ersättare i fritidsnämnden (M)
Beslut från Malmö tingsrätt angående nämndeman
Avsägelse från uppdrag som ersättare i servicenämnden (S)
Avsägelse från uppdrag som ledamot i förskolenämnden (SD)
Avsägelse från uppdrag som ersättare i hälsa-, vård och omsorgsnämnden (S)
Avsägelse från uppdrag som ledamot i funktionsstödsnämnden (C)
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§

101

Anmälan av inkomna ärenden som ännu inte underställts
kommunfullmäktiges prövning

STK-2019-508
Sammanfattning

Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2019 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 190425 Anmälan av inkomna ärenden som ännu inte
underställts kommunfullmäktiges prövning
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§

102

Inkomna interpellationer

Sammanfattning

Charlotte Bossen (C) har inkommit med en interpellation till kommunalrådet med
beredningsansvar för arbetsmarknad och socialtjänst Sedat Arif (S) angående stöd till
kvinnojourer.
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får framställas. Den kommer besvaras vid
nästa sammanträde.

