1

Malmö stad

Kommunfullmäktige
Protokoll

Sammanträdestid

2019-05-23 kl. 13:00-18:10

Plats

Rådhuset, Sessionssalen

Beslutande ledamöter

Nicola Rabi (M) §§119-129
Magnus Olsson (SD)
Andréas Schönström (S)
Peter Ollén (M) §§103-125
Frida Trollmyr (S)
Stefan Robert Plath (SD)
Simon Chrisander (L)
Mohamed Yassin (MP) §§103-122
Anders Rubin (S)
Josefin Anselmsson Borg (M)
Gunilla Ryd (V) §§103-125
Anton Sauer (C)
Carina Nilsson (S) (Ordförande)
Lars-Johan Hallgren (SD)
David Blomgren (M)
Sedat Arif (S)
Elin Kramer (S)
Anders Pripp (SD)
Helena Grahn (M)
Anders Andersson (V)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Sara Wettergren (L)
Torbjörn Tegnhammar (M) §§103-118
Rose-Marie Carlsson (S) §§119-129
Ilvars Hansson (SD)
Ilmar Reepalu (S) §§115-129
Noria Manouchi (M)
Sadiye Altundal (V)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Sofia Hedén (S) §§103-120
Niels Paarup-Petersen (C)
Håkan Fäldt (M)
Björn Gudmundsson (S) (Vice ordförande)
Jörgen Grubb (SD)
Emma-Lina Johansson (V)
John Roslund (M)
Roko Kursar (L)

Underskrifter

Sekreterare

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

Natalie Glotz Stade
Ordförande

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

…………………………………

Carina Nilsson (S)
Justerande

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

…………………………………

Simon Chrisander (L)

Emma-Lina Johansson
(V)

2

Juan-Tadeo Espitia (S) §§103-114
Helena Nanne (M)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Måns Berger (MP)
Eva Ann-Britt Sjöstedt (S)
Anders Skans (V)
Arwin Sohrabi (S)
Tony Rahm (M)
Anders Olin (SD)
Christina Wessling (S)
John Eklöf (M)
Jan Olsson (S)
Eva Hallén (SD)
Louise Eklund Bergström (L) §§103-117
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S) §§103-118
Charlotte Bossen (C)
Dündar Güngör (S)
Rickard Åhman Persson (SD)
Sanna Axelsson (S) ersätter Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Nils Anders Nilsson (S) §§103-118 ersätter Rose-Marie Carlsson (S), §§121129 ersätter Sofia Hedén (S)
Peter Johansson (S) §§103-114 ersätter Ilmar Reepalu (S), §§115-129 ersätter
Juan-Tadeo Espitia (S)
Birgit Hansson (S) §§103-124 ersätter Carina Svensson (S)
Mats Sjölin (S) §§119-129 ersätter Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Anna-Karin Bengtsdotter (S) §§125-129 ersätter Carina Svensson (S)
Farishta Sulaiman (M) §§103-118 ersätter Nicola Rabi (M), §119 ersätter
Torbjörn Tegnhammar (M)
Linda Obiedzinski (M) ersätter Anja Nordberg Sonesson (M) (Andre vice
ordförande)
Niclas Röhr (M) §§120-129 ersätter Torbjörn Tegnhammar (M)
Lilian Gerleman (M) §§126-129 ersätter Peter Ollén (M)
Boel Pettersson (V) ersätter Hanna Kristina Thomé (V)
Showan Shattak (V) §§103-124 ersätter Daniel Sestrajcic (V)
Lisa Stolpe (V) §§125-129 ersätter Daniel Sestrajcic (V)
Eva Christina Bertz (L) §§118-129 ersätter Louise Eklund Bergström (L)
Stefana Hoti (MP) ersätter Märta Stenevi (MP)
Janne Grönholm (MP) §§123-129 ersätter Mohamed Yassin (MP)
Övriga närvarande

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

Utses att justera

Simon Chrisander (L)
Emma-Lina Johansson (V)

Justeringen

2019-06-05

Protokollet omfattar

§§103-129

3

ÄRENDELISTA
§103
§104
§105
§106
§107
§108
§109
§110
§111
§112
§113
§114
§115
§116
§117
§118
§119
§120
§121
§122
§123
§124
§125
§126
§127
§128
§129

Upprop och ordförandens upplysning angående webbsändningen av
kommunfullmäktigesammanträdet
Val av justerare
Inkomna enkla frågor
Besvarande av enkel fråga från Emma-Lina Johansson (V) till Sedat Arif (S) om
privata mellanhänder
Besvarande av enkel fråga från Charlotte Bossen (C) till Sedat Arif (S) om
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§

103

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.
Paragrafen är justerad
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§

104

Val av justerare

Sammanfattning

Ordföranden meddelar att protokollet justeras onsdagen den 5 juni 2019 på stadskontoret.
Kommunfullmäktige utser Simon Chrisander och Emma-Lina Johansson att jämte
ordföranden justera protokollet.
Paragrafen är justerad
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§

105

Inkomna enkla frågor

Sammanfattning

A. Emma-Lina Johansson (V) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för
arbetsmarknad och socialtjänst Sedat Arif (S) få framställa en enkel fråga om privata
mellanhänder.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
B. Charlotte Bossen (C) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för
arbetsmarknad och socialtjänst Sedat Arif (S) få framställa en enkel fråga om dygnshyror som
Malmö stad betalar för akutboenden.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den ersätts av enkla frågan enligt C.
C. Charlotte Bossen (C) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för
arbetsmarknad och socialtjänst Sedat Arif (S) få framställa en reviderad enkel fråga om
kostnadstak för dygnshyror som Malmö stad betalar för akutboenden.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
D. Torbjörn Tegnhammar (M) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande Katrin
Stjernfeldt Jammeh (S) få framställa en enkel fråga angående arbetsmarknads- och
socialnämndens efterlevnad av Malmö stads upphandlingsregler.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Torbjörn Tegnhammar återtar frågan.
E. Magnus Olsson (SD) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för
arbetsmarknad och socialtjänst Sedat Arif (S) få framställa en enkel fråga om alltför dyra
lösningar för att motverka hemlöshet i Malmö.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
F. Gunilla Ryd (V) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för miljö och
stadsbyggnad Simon Chrisander (L) få framställa en enkel fråga om klimatnödläget.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
G. Helena Nanne (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för
arbetsmarknad och socialtjänst Sedat Arif (S) få framställa en enkel fråga om kostnader för
akutboenden för hemlösa.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
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H. Mohamed Yassin (MP) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för
skola och utbildning Sara Wettergren (L) få framställa en enkel fråga om psykisk ohälsa.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
I. Måns Berger (MP) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för
arbetsmarknad och socialtjänst Sedat Arif (S) få framställa en enkel fråga om värmestuga.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
J. Niels Paarup-Petersen (C) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande Katrin
Stjernfeldt Jammeh (S) få framställa en enkel fråga om skånskt samarbete för utvecklad
arbetsmarknad.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer inte att besvaras vid
dagens sammanträde.
K. Anton Sauer (C) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt
Jammeh (S) få framställa en enkel fråga om en plan mot antisemitism i Malmö.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer inte att besvaras vid
dagens sammanträde.
L. Noria Manouchi (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för skola
och utbildning Sara Wettergren (L) få framställa en enkel fråga om anledningen till att
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden skär ner på elevhälsan.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde av Juan-Tadeo Espitia.
M. Anders Andersson (V) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande Katrin
Stjernfeldt Jammeh (S) få framställa en enkel fråga om fortsatt arbete för ökad kontroll som
lösning på sociala problem.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer inte att besvaras vid
dagens sammanträde.
N. Peter Ollén (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för hälsa, vård
och omsorg samt strategisk personalpolitik Anders Rubin (S) få framställa en enkel fråga om
maten på äldreboenden och i kommunens restauranger för äldre.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
Paragrafen är justerad
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§

106

Besvarande av enkel fråga från Emma-Lina Johansson (V) till Sedat Arif (S)
om privata mellanhänder

STK-2019-726
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 105 A medge Emma-Lina Johansson (V) att till
kommunalrådet med beredningsansvar för arbetsmarknad och socialtjänst Sedat Arif (S) få
framställa en enkel fråga om privata mellanhänder.
Sedat Arif besvarar frågan.
Emma-Lina Johansson yttrar sig.
Enkla frågan intas som Bilaga 1.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Emma-Lina Johansson (V) till Sedat Arif (S) om privata
mellanhänder

Paragrafen är justerad

Bilaga 1
11

Vänsterpartiet

Enkel fråga
Till kommunalrådet Sedat Arif (S)
Enkel fråga om privata mellanhänder

I Hyresgästföreningens medlemstidning Hem & Hyra kunde vi i början av maj läsa ett
grävande reportage, en berättelse om våra gemensamma skattepengar och om hur
systemet som bestämmer en hyra kan sättas ur spel. Det handlade om hur
samhällets allra mest utsatta människor har blivit en väg till att tjäna stora pengar för
enskilda företag och den totala bristen på ansvar hos den styrande minoriteten.
Varje höst rapporterar kommunen om den växande hemlösheten i Malmö.
Socialtjänsten måste hjälpa den som saknar tak över huvudet och staden har 1 460
egna kontrakt att hyra ut, men det räcker inte.
Lösningen har blivit att hyra bostäder av privata företag, för mångmiljonbelopp. Det
kallas ”hotellnätter” och beskrivs som en akut lösning. Men det är dyrt och
kostnaderna har skenat det senaste decenniet. I fjol slutade rekordnotan på 161
miljoner kronor. Det kan vara vandrarhem, “bed and breakfast” och hotell. Eller
hyresrätter.
Socialdemokraterna har styrt Malmö i många år, ni säger er vara emot
marknadshyror och har ändå skapat det här systemet. Kommunalrådet Sedat Arif (S)
kommentar i artikelserien: ”Det här är helt galet”.
Vi i Vänsterpartiet tycker också att det är galet. Bristen på ansvar och politisk vilja att
omfördela och använda våra resurser på ett rimligt sätt är slående.
Det är galet att Malmö har ca 3000 hemlösa individer samtidigt som kommunen gör
ett överskott på 921 000 000 kr.
Det är galet att Socialdemokraterna samtidigt dubbelbeskattar hyresgästerna i det
kommunala bostadsbolaget MKB genom att ta ut 130 000 000 kr i vinst.
Det är galet att Socialdemokraterna dessutom säljer ut Malmös mark istället för att
säkra bostadsbyggande till hyror folk har råd att betala.
Det är galet att Socialdemokraterna lovat Liberalerna att införa näringslivsförtur i den
kommunala bostadskön och sälja ut delar av MKBs nuvarande lägenhetsbestånd.
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Vänsterpartiet
Vi i Vänsterpartiet ser bostaden som en mänsklig rättighet, vi kräver att mittenstyret
tar ansvar för både våra skattepengar, bostadsförsörjningen och för hemlösheten
och ställer därför denna enkla fråga till ansvarigt kommunalråd Sedat Arif (S):
● Tänker du ta initiativ till att stoppa användandet av enskilda företag som
mellanhänder i bostadskrisen och se till att ansvarsfullt använda våra
gemensamma skattepengar?

Malmö den 8 maj 2019
Emma-Lina Johansson (V)
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§

107

Besvarande av enkel fråga från Charlotte Bossen (C) till Sedat Arif (S) om
dygnshyror som Malmö stad betalar för akutboenden

STK-2019-728
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 105 C medge Charlotte Bossen (C) att till
kommunalrådet med beredningsansvar för arbetsmarknad och socialtjänst Sedat Arif (S) få
framställa en enkel fråga om kostnadstak för dygnshyror som Malmö stad betalar för
akutboenden.
Sedat Arif besvarar frågan.
Charlotte Bossen yttrar sig.
Enkla frågan intas som Bilaga 2.
Beslutsunderlag



Reviderad Enkel fråga från Charlotte Bossen (C) till Sedat Arif (S) om kostnadstak
för dygnshyra på akutboenden

Paragrafen är justerad

Bilaga 2
14

Enkel fråga
Till ansvarigt kommunalråd Sedat Arif
Malmö har stora problem med hemlöshet. 90 000 personer står i den
regionala bostadskön. I höstas rapporterades att staden har 1300
hemlösa barn. Fattigdomen och hemlösheten är resultatet av ett
långvarigt och permanent utanförskap. Centerpartiet kan aldrig acceptera
en utveckling där att allt fler barn saknar ett permanent hem och varma
kläder. Arbetet för att hjälpa de barn som far illa måste förbättras.
Centerns mål är att inte ett enda barn i Malmö ska behöva vara hemlös.
För att det ska bli verklighet krävs politiker som tar ansvar och som
hushåller med skattebetalarnas pengar. Den 6 maj berättade Hem och
hyra om femdubblade hyror när Malmö stad betalar akutboenden till
hemlösa. Tidningen berättade om skyhöga dygnshyran, till exempel en
tvåa på Möllevången för 41 850 kronor i månaden, trots att den har en
förhandlad hyra på 9 313 kronor.

Med anledning av ovan vill jag ställa följande fråga till ansvarigt
kommunalråd Sedat Arif
Kommer du att verka för ett kostnadstak för dygnshyran på
akutboenden?

2019-05-12
Charlotte Bossen (C)
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§

108

Besvarande av enkel fråga från Magnus Olsson (SD) till Sedat Arif (S) om
alltför dyra lösningar för att motverka hemlöshet i Malmö

STK-2019-764
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 105 E medge Magnus Olsson (SD) att till
kommunalrådet med beredningsansvar för arbetsmarknad och socialtjänst Sedat Arif (S) få
framställa en enkel fråga om alltför dyra lösningar för att motverka hemlöshet i Malmö.
Sedat Arif besvarar frågan.
Magnus Olson yttrar sig.
Enkla frågan intas som Bilaga 3.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Magnus Olsson (SD) till Sedat Arif (S) om alltför dyra lösningar
för att motverka hemlöshet i Malmö

Paragrafen är justerad

Bilaga 3
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Enkel fråga till ASN ordförande Sedat Arif (S) om alltför
dyra lösningar för att motverka hemlöshet i Malmö
Tidningen Hem och hyra har gjort en omfattande granskning vad gäller Malmö stads
insatser för att lösa problematiken med hemlösheten och dess höga kostnader. Flera
graverande uppgifter framkommer i Hem och hyras rapportering.
Bland annat kan man läsa:
Ansvarigt kommunalråd Sedat Arif (s) har inte har en aning om vad som pågår.
Det avslöjas att Malmö stad genom sina affärer har skapat ett system med stora och
snabba vinster för företag/personer som agerar mellanhänder på hyresmarknaden.
Företag hyr ut vanliga lägenheter och Malmö stad betalar upp till femdubblade
månadshyror utan några hyresavtal
Malmö stad bryter mot lagen om offentlig upphandling.
Det är tänkt som tillfälliga lösningar, men även om Malmö stad betalar per dygn så
bor de hemlösa hyresgästerna kvar betydligt längre än så, Ibland under flera år.
I reportaget och granskning framkommer en bild och ett tydligt mönster som innebär
att vi Sverigedemokrater ifrågasätter om ansvarigt kommunalråd och hans
förvaltning, håller varandra uppdaterade om problematiken med hemlösheten och
dess kostnader för malmöborna.
Med anledning av ovanstående ställer jag följande fråga till Sedat Arif (S):
Kommer du Sedat Arif (S) som är ansvarigt kommunalråd och nämndsordförande,
säkerställa att du framöver blir uppdaterad och insatt i frågor som rör ditt politiska
beredningsansvar?
Magnus Olsson SD
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§

109

Besvarande av enkel fråga från Måns Berger (MP) till Sedat Arif (S) om
värmestuga

STK-2019-787
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 105 I medge Måns Berger (MP) att till kommunalrådet
med beredningsansvar för arbetsmarknad och socialtjänst Sedat Arif (S) få framställa en enkel
fråga om värmestuga.
Sedat Arif besvarar frågan.
Måns Berger yttrar sig.
Enkla frågan tas in som Bilaga 4.
Beslutsunderlag



Enkel från Måns Berger (MP) till Sedat Arif (S) om värmestuga

Paragrafen är justerad

Bilaga 4
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Enkel fråga till kommunalrådet Sedat Arif
Den första maj, samma dag som socialdemokraterna marscherade för solidaritet, stängdes
värmestugan för unga i Fryshusets lokaler. I värmestugan för unga, som finansierades av
arbetsmarknads- och socialnämnden, har ensamkommande hemlösa ungdomar fått mat,
rådgivning och möjlighet att sova inomhus. Det har gjort dessa utsatta ungdomars liv lite
bättre och samtidigt bidragit till att staden blivit tryggare.
Just nu har många av dessa ungdomar ingenstans att ta vägen. De sover i trappuppgångar,
de säljer sex för att försörja sig och de är ett lätt byte för kriminella grupperingar som vill
utnyttja dem. Polisen har pekat ut gruppen för särskild utsatt. De lever ett liv som vi aldrig
skulle acceptera för våra egna barn. Trots det så kämpar dessa ungdomar dagligen i
Malmös skolor för att få en bättre framtid. I ren desperation funderar många på att börja
missbruka för att bli klassificerade som “socialt hemlösa” istället för “strukturellt hemlösa” och
därmed bli berättigade till hjälp från socialtjänsten. Samtidigt finns det ett flertal ideella
organisationer i Malmö som har en god kunskap om att jobba framgångsrikt med gruppen.
Det är inte längre minusgrader ute, men att vara hemlös och samtidigt få godkänt i alla
skolämnen är en svår kombination.
Vår fråga till ansvarigt kommunalråd är:
-

Avser du att säkerställa att dessa utsatta hemlösa ungdomar får möjlighet till ett tak
över huvudet även när de inte riskerar att frysa ihjäl?

__________________________
Måns Berger (MP)
Malmö 2019-05-21
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§

110

Besvarande av enkel fråga från Gunilla Ryd (V) till Simon Chrisander (L)
om klimatnödläget

STK-2019-778
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 105 F medge Gunilla Ryd (V) att till kommunalrådet
med beredningsansvar för miljö och stadsbyggnad Simon Chrisander (L) få framställa en
enkel fråga om klimatnödläget.
Simon Chrisander besvarar frågan.
Gunilla Ryd yttrar sig.
Enkla frågan intas som Bilaga 5.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Gunilla Ryd (V) till Simon Chrisander (L) om klimatnödläge

Paragrafen är justerad

Bilaga 5
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Vänsterpartiet
Enkel fråga
Till kommunalrådet Simon Chrisander (L)

Enkel fråga om Klimatnödläge

Sedan en tid tillbaka har en global rörelse vuxit fram som kräver att politiker
utlyser klimatnödläge. Detta därför att Klimatkrisen redan är här. Och det
krävs radikala åtgärder nu för att inte överstiga Parisavtalets
uppvärmningsmål om vi ska kunna rädda klimatet och den biologiska
mångfalden.
Några länder har redan gjort detta som t.ex Storbritannien, Irland och
Australien men även flera städer har tagit sådana initiativ såsom Basel,
London och Vancouver. Och nu har turen kommit till Malmö genom det
initiativ som lämnades in för lite över två månader sedan och som nu fått mer
än 400 underskrifter. Vänsterpartiet stöder detta initiativ och har redan lyft
frågan i riksdagen.
Nu undrar jag om du, Simon Chrisander, kommer att ställa dig bakom detta
initiativ och verka för att Miljönämnden stöttar initiativet?

Malmö 2019-05-20

Gunilla Ryd
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111

Besvarande av enkel fråga från Helena Nanne (M) till Sedat Arif (S) om
kostnader för akutboenden för hemlösa

STK-2019-779
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 105 G medge Helena Nanne (M) att till
kommunalrådet med beredningsansvar för arbetsmarknad och socialtjänst Sedat Arif (S) få
framställa en enkel fråga om kostnader för akutboenden för hemlösa.
Sedat Arif besvarar frågan.
Helena Nanne yttrar sig.
Enkla frågan intas som Bilaga 6.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Helena Nanne (M) till Sedat Arif (S) angående kostnader för
akutboenden för hemlösa

Paragrafen är justerad

Bilaga 6
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Enkel fråga

Enkel fråga till Sedat Arif (S) angående kostnader för akutboenden för
hemlösa
Tidningen Hem & Hyra har granskat Malmö stads hantering av akutboenden för hemlösa.
Granskningen och rapporteringen visar bland annat att akutboenden för 616 miljoner kronor
köpts utan offentlig upphandling och att hyreskostnader på över 40 000 kronor i månaden inte
tillhör ovanligheterna. Kostnaderna ökar varje år och avsaknaden av kontroll är uppenbar. Vid
flertalet tillfällen har Moderaterna i arbetsmarknads- och socialnämnden begärt att
kostnaderna för varje enskilt fattat beslut om bistånd för boende ska redovisas för nämnden.
Detta har såväl Socialdemokrater som Liberaler sagt nej till.
När Sedat Arif (S), ansvarigt kommunalråd och ordförande i arbetsmarknads- och
socialnämnden, nås av uppgifterna från Hem & Hyra är dessa förhållanden ingenting som han
säger sig känna till.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga Sedat Arif (S):
Vilka åtgärder avser du att vidta för att öka kontrollen av kostnader för akutboenden för
hemlösa?
Helena Nanne (M)
Malmö den 14 maj 2019
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§

112

Besvarande av enkel från Mohamed Yassin (MP) till Sara Wettergren (L) om
psykisk ohälsa

STK-2019-786
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 105 H medge Mohamed Yassin (MP) att till
kommunalrådet med beredningsansvar för skola och utbildning Sara Wettergren (L) få
framställa en enkel fråga om psykisk ohälsa.
Sara Wettergren besvarar frågan.
Mohamed Yassin yttrar sig.
Enkla frågan intas som Bilaga 7.
Beslutsunderlag



Enkel från Mohamed Yassin (MP) till Sara Wettergren (L) gällande psykisk ohälsa

Paragrafen är justerad

Bilaga 7
24

Enkel fråga gällande psykisk ohälsa till skolkommunalrådet Sara Wettergren
(L).

Den ökade psykiska ohälsan bland ungar är ett växande samhällsproblem. Andelen
elever som rapporterar att de lider av stress och psykisk ohälsa har dubblerats under
en tioårsperiod. Symptom som nedstämdhet, sömnsvårigheter och irritation blir
vanligare bland eleverna. Det är en allvarlig utveckling. Psykisk ohälsa i unga år har
en koppling med psykisk sjukdom, självmordsförsök men också med självförsörjning
och familjebildning senare i livet. Folkhälsomyndigheten konstaterar i en rapport att
orsakerna verkar främst finnas inom skolan, och hur den fungerar.
I Socialdemokraterna och Liberalernas gemensamma budget konstateras att psykisk
ohälsa behöver motverkas och skolan pekas ut som en viktig skyddsfaktor. För att
möta detta ska elevhälsan stärkas för att ges bättre förutsättningar att arbeta
förebyggande och hälsofrämjande. Grundskolenämnden och Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden fick ett uttalat uppdrag att stärka arbetet med elevhälsan.
Trots detta kan vi nu läsa att Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen planerar
att spara in på antalet skolläkare. Förslaget är att gå från dagens två skolläkare till en
skolläkare på 6000 elever. Företrädare för Malmös läkarförening varnar för att
lärare och rektorer kommer behöva ta över en del av elevhälsoarbetet. Enhetschef på
centrala elevhälsan påpekar att eleverna kommer få mindre tillgång till läkare och att
neuropsykiatriska funktionshinder och psykisk ohälsa inte kan följas upp på samma
sätt som tidigare.
Med anledning av detta är vår fråga till Sara Wettergren:
-

Vad kommer du göra för att Malmös elever ska få en bättre psykisk hälsa?

__________________________
Mohamed Yassin, ledamot Miljöpartiet de Gröna
Malmö 2019-05-21
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113

Besvarande av enkel fråga från Noria Manouchi (M) till Sara Wettergren (L)
om anledningen till att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden skär ner
på elevhälsan

STK-2019-791
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 105 L medge Noria Manouchi (M) att till
kommunalrådet med beredningsansvar för skola och utbildning Sara Wettergren (L) få
framställa en enkel fråga om anledningen till att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
skär ner på elevhälsan.
Juan-Tadeo Espitia besvarar frågan.
Noria Manouchi yttrar sig.
Enkla frågan intas som Bilaga 8.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Noria Manouchi (M) till Sara Wettergren (L) om anledningen till
att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden skär ner på elevhälsan

Paragrafen är justerad

Bilaga 8

26

Enkel fråga
I Sydsvenskan den 20 maj 2019 kan vi läsa om hur Liberalerna och Socialdemokraterna
återigen sviker Malmös unga. Under rubriken ”Två skolläkare föreslås bli en för 6 100
Malmöelever” beskriver enhetschefen för Malmös skolhälsa att hon inte har något annat val
än att spara in på personalen. Anledningen till detta är att budgeten som tillskrivits Skolhälsan
är så låg att en stor besparing måste göras.
Skolkommunalrådet Sara Wettergren (L) säger att hon förstår om sparförslaget rimmar illa
med den politiska ledningens löfte om satsningar på elevhälsan. Det förstår också Malmös
gymnasieelever som nu inte kan räkna med att få träffa en skolläkare alls. En läkare på 6100
elever räcker nämligen inte till.

Min fråga till skolkommunalrådet är därför följande:
På vilka grunder skär Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ner på elevhälsan?

Noria Manouchi (M)
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Besvarande av enkel fråga från Peter Ollén (M) till Anders rubin (S) om
maten på äldreboenden och i kommunens restauranger för äldre

STK-2019-796
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 105 N medge Peter Ollén (M) att till kommunalrådet
med beredningsansvar för hälsa, vård och omsorg samt strategisk personalpolitik Anders
Rubin (S) få framställa en enkel fråga om maten på äldreboenden och i kommunens
restauranger för äldre.
Anders Rubin besvarar frågan.
Peter Ollén yttrar sig.
Enkla frågan intas som Bilaga 9.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Peter Ollén (M) till Anders rubin (S) om maten på äldreboenden
och i kommunens restauranger för äldre

Paragrafen är justerad

Bilaga 9
28

Enkel fråga
Enkel fråga till Anders Rubin om maten på äldreboenden och i
kommunens restauranger för äldre.
Kommunen kräver en stor andel ekologiska livsmedel till de äldres mat. Jag har inte
kunnat få en förklaring på varför inte den vanliga mat som säljs i Sverige är fullgod föda
för de äldre.
Dessutom har politikerna beslutat att de äldre måste äta vegetariskt en dag varje vecka.
Något liknande tvång riktas inte till övriga malmöbor. Bara de som är hjälplösa och är
beroende av kommunens mat tvingas inordna sig i detta.
Livsmedelsbutikerna har mycket mat som har några dagar kvar till bäst före. Det är
fullgod mat som kan säljas billigt och som kan tillagas till väldigt goda maträtter.
Men istället för att optimera så att de äldre får den godast och nyttigast tänkbara maten,
så tvingas de äta trist och dyr – och väldigt klimatosmart – mat, bara för att kommunen
satt upp regler kring mängden ekologisk och vegetarisk mat. Detta om de bor på ett
kommunalt äldreboende, ett boende som handlats upp av kommunen eller får mat från
något av kommunens kök.
Med anledning av ovanstående är min fråga till ordföranden i Hälsa, Vård och
Omsorgsnämnden:
Vill du verka för att ändra kravet på maten till de äldre, genom att ta bort kravet på
ekologiska livsmedel och ett visst antal vegetariska dagar – och istället ge direktiv att
maten – utan pekpinnar – ska tillagas med ett enda sikte: Att vara så god och
näringsriktig som det överhuvudtaget är möjligt inom budgetramarna?

Malmö den 21 maj 2019
Peter Ollén, Moderaterna
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115

Avgift för kolonivistelse funktionsstödsnämnden - Vombsjögården

STK-2019-535
Sammanfattning

Malmö stad erbjuder sommarkoloniverksamhet på Vombsjögården för barn och unga (8-23
år) med funktionsnedsättning. Denna kolonivistelse är inte en insats som beviljas enligt LSS.
Målgruppen är barn och unga med funktionsnedsättning som inte bor i bostad med särskild
service enligt LSS. Barn och unga kan vara beviljade andra insatser enligt LSS.
Stiftelsen Malmö sommargårdar erbjuder kolonivistelse med olika längd. En avgift för
respektive vistelsetid fastställs årligen av styrelsen. Funktionsstödsnämnden bör ges i uppdrag
att årligen se över och revidera avgiften för den nu aktuella sommarkoloniverksamheten, så
den ligger i linje med de avgifter som fastställs av Malmö sommargårdar.
Förslag till beslut är att avgiften för 2019 ska vara densamma som 2018, i enlighet med
funktionsstödsnämndens förslag. Nämndens bedömning är att avgiften ligger i linje med
Malmö Sommargårdars avgift.
Beslutsgång

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

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa avgiften för en veckas kolonivistelse till 800
kronor för barn och unga 8-16 år, och till 1 200 kronor för barn och unga 17-23 år. Avgiften
gäller under 2019.
2. Kommunfullmäktige ger funktionsstödsnämnden i uppdrag att årligen se över avgiften,
och vid behov revidera den så att den ligger i linje med Malmö sommargårdars avgifter.
Beslutet skickas till

Funktionsstödsnämnden
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 190508 §126
Förslag till beslut KSAU 190429 §271
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190429 Avgift för kolonivistelse funktionsstödsnämnden
- Vombsjögården
Funktionsstödsnämnden beslut 190322 §46
Tjänsteskrivelse funktionsstödsnämnden
Broschyr - Välkommen till Vombsjögårdens kollo

Paragrafen är justerad
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Revidering av reglemente för fritidsnämnden

STK-2019-484
Sammanfattning

Fritidsnämndens förslag till revidering av nämndens reglemente är föranlett av att lotterilagen
har upphört att gälla. Lotterilagen har ersatts av spellagen (2018:1138). Revideringen är
nödvändig utifrån ändrad lagstiftning. Den föreslagna lydelsen i reglementet beskriver på ett
tydligt sätt fritidsnämndens ansvar enligt spellagen. Det föreslås därför att fritidsnämndens
förslag till revidering av nämndens reglemente godkänns.
Beslutsgång

Roko Kursar yrkar bifall till förslaget.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Kommunfullmäktige stryker följande mening i 1 § i fritidsnämndens reglemente:
”Fritidsnämnden svarar för de uppgifter som åvilar kommunen enligt lotterilagen.” och
ersätter den med följande mening: ”Fritidsnämnden ansvarar för att registrera och utöva
tillsyn över registreringslotterier.”
2. Kommunfullmäktige beslutar att ändringen ska träda ikraft från och med den 1 juni 2019
samt att paragrafen därför ska justeras omedelbart.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet skickas till

Fritidsnämnden
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KS 190508 §128
Förslag till beslut KSAU 190429 §273
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190429 Revidering reglemente fritidsnämnden
Fritidsnämndens beslut 190314 §34 Reglemente för fritidsnämnden
Tjänsteskrivelse fritidsnämnden
Fritidsnämndens aktuella reglemente
Fritidsnämndens reviderade reglemente

Paragrafen är justerad
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Revidering av arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente

STK-2019-552
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till revidering av nämndens reglemente är
föranlett av att lagen om tobak och liknande produkter och spellagen har trätt i kraft.
Revideringen är nödvändig utifrån den ändrade lagstiftningen. Den föreslagna lydelsen i
reglementet beskriver på ett tydligt sätt arbetsmarknads- och socialnämndens ansvar enligt
lagen om tobak och liknande produkter och spellagen. Det föreslås därför att förslaget till
revidering av nämndens reglemente godkänns.
Beslutsgång

Roko Kursar yrkar bifall till förslaget.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ändring av 24 § i nämndens reglemente.
2. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ändring av 25 § i nämndens reglemente.
3. Kommunfullmäktige beslutar att ändringen i fråga om första beslutssatsen ska träda i kraft
från och med den 1 juli 2019.
4. Kommunfullmäktige beslutar att ändringen i fråga om andra beslutssatsen ska träda i kraft
från och med den 1 juni 2019 och att paragrafen därför ska justeras omedelbart.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KS 190508 §129
Förslag till beslut KSAU 190429 §274
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190429 Revidering av arbetsmarknads- och
socialnämndens reglemente
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190328 §104
Tjänsteskrivelse arbetsmarknads- och socialnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämndens aktuella reglemente
Arbetsmarknads- och socialnämndens reviderade reglemente

Paragrafen är justerad
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Av kommunfullmäktige den 31 maj 2018, § 137, återremitterat ärende:
Planprogram för Stadionområdet (Pp 6048)

STK-2017-1609
Sammanfattning

På uppdrag av kommunstyrelsen (STK-2015-386) har stadsbyggnadsnämnden utarbetat ett
förslag till planprogram för Stadionområdet (Pp 6048). Planprogrammet utgår ifrån
översiktsplanens inriktningar och visar på hur Stadionområdet kan utvecklas gällande ny
bebyggelse, grönstruktur och trafik. Planprogrammet utgår ifrån att Malmö Stadion rivs och
föreslår en utbyggnad på området i tre etapper med bland annat idrottsgrundskola,
tillbyggnad av Annebergsskolan, multihall, friidrottsarena, simarena, kombinerad is- och
bowlinghall samt konceptbostäder. Utbyggnaden förväntas pågå till 2029.
Vid sitt sammanträde den 31 maj 2018 beslutade kommunfullmäktige att återremittera
ärendet för att få belyst de ekonomiska konsekvenserna för Malmö stad innan
planprogrammet föreläggs fullmäktige för antagande. Stadsbyggnadskontoret har i samråd
med fastighets- och gatukontoret, fritidsförvaltningen och serviceförvaltningen utarbetat en
ekonomisk konsekvensbeskrivning som nu bifogas planprogrammet.
Beslutsgång

Simon Chrisander, Frida Trollmyr, Boel Pettersson och Måns Berger yrkar bifall till förslaget.
Torbjörn Tegnhammar och Niels Paarup-Petersen yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras
till kommunstyrelsen för att utforma planprogrammet i enlighet med Alliansens förslag.
Frida Trollmyr och Ewa Bertz yrkar avslag på yrkandet om återremiss.
Torbjörn Tegnhammar och Niels Paarup-Petersen yrkar i andra hand att förslaget ska avslås.
Jörgen Grubb yrkar avslag på förslaget till förmån för eget yrkande.
Under överläggningen yttrat sig även John Roslund, John Eklöf, Tony Rahm, Sara Wettergren och
Roko Kursar.
Ordföranden ställer först yrkandet om återremiss under proposition, bifall mot avslag, och
finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer sedan de tre yrkandena under proposition – bifall till kommunstyrelsens
förslag, avslag på kommunstyrelsens förslag till förmån för C:s och M:s gemensamma
yrkande och avslag på kommunstyrelsens förslag till förmån för SD:s yrkande – och finner att
kommunfullmäktige har beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag är huvudförslaget.

34

Ordföranden ställer sedan C:s och M:s gemensamma förslag och SD:s förslag under
proposition för att bestämma motförslaget till omröstningen, och finner att
kommunfullmäktige beslutat att C:s och M:s förslag ska vara motförslaget.
Kommunfullmäktige godkänner sedan följande propositionsordning. De ledamöter som vill
bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, de ledamöter som vill bifalla C:s och M:s förslag
röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att avslå kommunstyrelsens förslag till
förmån för M:s och C:s förslag.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 33 ja-röster mot 17 nejröster. 11 ledamöter avstod från att rösta. Voteringslista 1, bilaga 10.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Kommunfullmäktige godkänner Planprogram för Stadionområdet (Pp 6048).
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att, i samråd med berörda nämnder,
utarbeta ett förslag på plan för samlad återrapportering och strategiska beslut gällande
inriktningen av Planprogrammet för Stadionområdet (Pp 6048) i enlighet med Modellen för
investeringsstyrning i Malmö stad.
3. Kommunfullmäktige ger stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att utifrån inriktningarna i
förslaget till planprogram för Stadionområdet (Pp 6048) gällande idrotts- och
fritidsverksamheter och ett sammanhållet Ekostråk genom Stadionparken, utreda
förutsättningarna för byggandet av en friidrottsarena och planera för ytterligare
bostadsbyggande inom planområdet samt dess närhet.
4. Kommunfullmäktige ger fritidsnämnden i uppdrag att utreda det övergripande behovet av
simanläggningar i Malmö stad utifrån perspektiven simundervisning, föreningslivets
utveckling och arrangemang.
Särskilda yttranden, reservationer

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Håkan Fäldt (M) och Charlotte Bossen (C)
inkommit med en gemensam gruppreservation till förmån för M:s och C:s gemensamma
yrkande. Reservationen intas som Bilaga 11 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Magnus Olsson (SD) inkommit med en
gruppreservation till förmån för SD:s yrkande. Reservationen intas som Bilaga 12 till
kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KS 190508 §123 med Reservation (M+C) och (SD)
Förslag till beslut KSAU 190408 §224 med Reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190401 Planprogram för Stadionområdet (Pp 6048)
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Ekonomiska konsekvenser - Pp 6048 Planprogram för Stadionområdet
Stadsbyggnadsnämnden beslut 181018 § 360 med Särskilt yttrande (M) samt (SD)
Särskilt yttrande (M)
Särskilt yttrande (SD)
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden
Beslut KF 180531 § 137
Rättelse av beslutssats
Redaktionell ändring av tidigare expedierad handling
§166 KS Planprogram för Stadionområdet (Pp 6048)
Förslag till beslut §166 KS 180502 med reservation M och L, reservation SD och
särskilt yttrande V
Förslag till beslut §291 KS AU 180423 med muntlig reservation M
G-Tjänsteskrivelse KSAU 180423 Planprogram för Stadionområdet
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2017-12-15 § 461
Reservation (L) och (M) stadsbyggnadsnämnden 2017-12-15
Reservation (SD) stadsbyggnadsnämnden 2017-12-15
Särskilt yttrande (V) stadsbyggnadsnämnden 2017-12-15
Redaktionell ändring av tidigare exp. handling - Expediering av
stadsbyggnadsnämndens beslut 2017-12-15 § 461 " Planprogram för
Stadionområdet (Pp6048)"
Tjänsteskrivelse
Reservation (M) och (L) stadsbyggnadsnämnden 2017-06-22
Särskilt yttrande (SD) stadsbyggnadsnämnden 2017-06-22
Särskilt yttrande (V) stadsbyggnadsnämnden 2017-06-22
Samrådsredogörelse
Planprogram för Stadionområdet
Trafikutredning

Paragrafen är justerad

10 till
........
protokoll.
Bilaga
Kommunfullmäktiges
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Voteringslistanr. 1
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Reservation
Kommunfullmäktige 2019-05-23
Ärende: STK-2017-1609

Av kommunfullmäktige den 31 maj 2018, § 137, återremitterat
ärende: Planprogram för Stadionområdet (Pp 6048)
Sverigedemokraterna har varit en del av processen med att ta fram ett planprogram
för Stadionområdet. Bland annat via olika beredningsgrupper och fritidsnämnden. Vi
har framfört våra synpunkter och ställningstaganden via yttranden och reservationer.
Inget av detta har beaktats och inga av fullmäktiges övriga partier, har haft någon
dialog med oss sverigedemokrater.
Sverigedemokraterna menar också att processen och arbetet med planprogrammet
har dragit ut på tiden och processen kring Malmö stadion har varit alltför kostsam och
segdragen. Slutår för planprogrammet är 2029, vilket är alltför defensivt och
dessutom riskerar området att bli som ett lapptäcke när man delar upp byggandet i
tre olika etapper.
Vi har också frågetecken vad gäller att huvudgatorna Stadiongatan och John
Ericssons väg ska smalnas av och förses med bättre gång- och cykelpassager samt
utveckling av parkområdena. Kostnaden för detta har inte kunnat kostnadsbedömas i
detta tidiga skede, då utformningen av allmän platsmark inte är fastlagd. Här finns en
risk att kostnaderna drar iväg och med tanke på ansvariga politikers trafikpolitik
riskerar så kallad avsmalning innebära trafikkaos.
Vi yrkar avslag på förslaget till beslut. Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi
oss mot detta beslut.
____________________________
Magnus Olsson, gruppledare (SD)
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§

119

Bildande av naturreservatet Klagshamnsudden, Malmö

STK-2018-903
Sammanfattning

Ärendet avser bildandet av ett kommunalt naturreservat på Klagshamnsudden.
Stadsbyggnadsnämnden godkände den 23 augusti 2018 bildandet av reservatet med
tillhörande skötselplan. Klagshamnsudden innehåller höga natur- och rekreationsvärden, som
ett reservatsbildande skulle bidra till att skydda och uppmärksamma.
Beslutsgång

Simon Chrisander, Sofia Hedén, Måns Berger och Niels Paarup-Petersen yrkar bifall till förslaget.
Håkan Fäldt yrkar att första och andra beslutssatsen ska slås samman till följande beslutssats:
Kommunfullmäktige fastställer skötselplan för Klagshamnsuddens naturområde enligt de
avgränsningar och föreskrifter som redovisas i ärendet.
Håkan Fäldt yrkar bifall till tredje beslutssatsen.
Ordföranden ställer yrkandena under proposition, bifall till kommunstyrelsens förslag mot
bifall till M:s yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Kommunfullmäktige förklarar Klagshamnsudden som naturreservat enligt 7 kap. 4 §
miljöbalken (1998:808) enligt de avgränsningar och reservatsföreskrifter som redovisas i
ärendet.
2. Kommunfullmäktige fastställer skötselplan för Klagshamnsuddens naturreservat.
3. Kommunfullmäktige ger stadsbyggnadsnämnden delegation att vid behov revidera den
fastställda skötselplanen för Klagshamnsuddens naturreservat.
Särskilda yttranden, reservationer

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Håkan Fäldt (M) inkommit med en
gruppreservation till förmån för egna yrkanden. Reservationen intas som Bilaga 13 till
kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KS 190508 med Reservation (M)
Förslag till beslut KSAU 190429 §272
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190225 Bildandet av naturreservatet Klagshamnsudden
Stadsbyggnadsnämnden beslut §255 180823 med Särskilt yttrande (M) samt (V)
Särskilt yttrande (M)
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Särskilt yttrande (V)
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden
Bildande av naturreservatet Klagshamnsudden, Malmö stad, Skåne län
Skötselplan för Klagshamnsuddens naturreservat, Malmö stad, Skåne län

Paragrafen är justerad

Bilaga 13
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Reservation

Kommunfullmäktige 2019-05-23
Ärende 9: Bildande av naturreservatet Klagshamnsudden, Malmö
Det gläder oss att alla partier i kommunfullmäktige numera tycks stämma in i vår uppfattning
att naturområdena ska bevaras samt att skötseln av naturområdena ska utökas vilket till exempel
innebär:
Att säkerställa att variationen av områdets typiska biotoper bibehålls.
Att bevara och utveckla de öppna till halvöppna markerna som består av torr och frisk ängsmark,
träd- och buskklädd ängsmark, sandmark, fuktäng, alvarliknande ruderatmark och ruderatmark.
Att bevara och utveckla områden med lövskogsmark och buskmark.
Att bevara och utveckla områdets våtmarker, vassområden, dammar och mindre sjö, samt hav
och havsstränder.
Att främja områdets förutsättningar att bidra till ökade ekosystemtjänster.
Att främja och utveckla Klagshamnsuddens nuvarande rekreationsmöjligheter, friluftsliv,
tillgänglighet, upplevelsekvaliteter och pedagogiska värden.
Att bevara och gynna rödlistade, fridlysta och hotade arter samt värna andra arter som genom
naturpedagogiska och upplevelsemässiga värden har stort bevarandevärde, samt
att säkerställa att Klagshamns reningsverk kan verka och utvecklas.
Vi samtycker till att det, på sätt som anges i handlingen, fastställs en skötselplan för området så
att planering av rekreation och friluftsliv på udden kan ske på ett sätt som inte skadar
naturvärdena och som möjliggör för många olika gruppers intressen.
De största hoten mot både natur- och rekreationsvärdena i dag är igenväxning av de öppna
markerna, samt på lång sikt klimatförändringar och havsnivåhöjning. Igenväxning pågår redan
och kan förväntas bli ett mycket stort problem i framtiden om inga åtgärder vidtas.
I Malmö stads handlingsplan för Miljöprogrammet är bildandet av naturreservatet
Klagshamnsudden listat som en aktivitet för att öka biodiversiteten och stärka
ekosystemtjänsterna i kommunen.
Det är enligt vår uppfattning inte Länsstyrelsens inblandning som gör att ekosystemtjänsterna
stärks och att igenväxningen bromsas, utan detta sker genom att verkställa den skötselplan som
kommunfullmäktige antar. Moderaterna inser därför inte vitsen med att lämna området i
Länsstyrelsens händer utan några positiva effekter. Det är fortfarande kommunfullmäktige som

Bilaga 13
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fastställer skötselplanen, stadsbyggnadsnämnden som kan revidera den och tekniska nämnden
som ansvarar för att området sköts på rätt sätt.
Avslutningsvis vill vi understryka att vi moderater är väldigt positiva till naturområdet och
skötseln av detsamma men negativa till att just bilda ett naturreservat. Konsekvensen av att
inrätta ett naturvårdsområde blir INTE en bättre skötsel av området, INTE en bättre
tillgänglighet utan endast att kommunfullmäktige fråntar sina efterträdare om 20, 50 eller 100 år
en rimlig rådighet över området och möjlighet att exempelvis tillåta att ridklubben utökar sin
anläggning för att möta den ökande efterfrågan från nya Malmöbor.

Vi yrkar därför att attsats 1 och 2 slås samman till en attsats med lydelsen:
-

Kommunfullmäktige fastställer skötselplan för Klagshamnsuddens naturområde enligt de
avgränsningar och reservatsföreskrifter som redovisas i ärendet.

Samt bifall till attsats 3
- Kommunfullmäktige ger stadsbyggnadsnämnden delegation att vid behov revidera den
fastställda skötselplanen.
Då vi inte får gehör för vårt yrkande anför vi härmed reservation

Håkan Fäldt (M)
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§

120

Detaljplan för fastigheten Innerstaden 31:11 med flera i Hamnen i Malmö
(Dp 5478)

STK-2019-495
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden godkände vid sitt sammanträde den 11 april 2019 förslag till
detaljplan för fastigheten Innerstaden 31:11 med flera (Dp 5478). Då detaljplanen bedöms
vara av principiell beskaffenhet och innebära ekonomiska konsekvenser för kommunen ska
kommunfullmäktige ta ställning till planen. Planen gäller ett område öster om
Centralstationen och norr om bangården. Planens syfte är att möjliggöra en omvandling av
industrimark till tät, varierad och funktionsblandad bebyggelse. Aktuell plan är en början på
Nyhamnens omvandling till blandad stad.
Beslutsgång

Simon Chrisander och Sofia Hedén yrkar bifall till förslaget.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige antar detaljplan för fastigheten Innerstaden 31:11 med flera (Dp 5478).
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag












Förslag till beslut KS 190508 §121 med Särskilt yttrande (V)
Förslag till beslut KSAU 190506 §292
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190506 Detaljplan för fastigheten Innerstaden 31:11 med
flera
Stadsbyggnadsnämnden beslut 190411 §91 med Särskilt yttrande (V)
Tjänsteskrivelse stadsbyggnadsnämnden
Planbeskrivning Dp 5478
Illustrationskarta godkännande, Dp 5478
Utlåtande efter granskning godkännande, Dp 5478
Samrådsredogörelse, Dp 5478
Plankarta godkännande, Dp 5478

Paragrafen är justerad
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§

121

Ansökan om objektsgodkännande för Elisedal, Rosengård 173:3 m.fl. Dp
5550, projektnummer 6660

STK-2019-366
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för Elisedal,
Rosengård 173:3 m.fl. detaljplan 5550 projektnummer 6660 till en beräknad bruttoutgift om
79 mkr. Projektet Elisedal syftar till att ta fram verksamhetsmark för tillverkning, kontor,
lager, veterinärklinik samt återvinningscentral. Området beräknas kunna ge cirka 800-1 000
arbetsplatser.
Beslutsgång

Andréas Schönström yrkar bifall till förslaget.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för Elisedal,
Rosengård 173:3 m.fl. Detaljplan 5550 projektnummer 6660 till en beräknad bruttoutgift om
79 mkr.
2. Kommunfullmäktige godkänner årliga driftkonsekvenser om 5 mkr under förutsättning att
de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutad ram för driftkonsekvenser för gällande år
för tekniska nämnden.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KS 190508 §124
Förslag till beslut KSAU 190429 §270
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190429 Ansökan Tekniska nämnden
Objektsgodkännande för Elisedal, Rosengård 173:3 m.fl. Dp 5550, proj nr 6660
Tekniska nämnden beslut 190220 §53
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Underlag till objektsgodkännande
Nämndskarta Rosengård 173:3
Bilaga 1 - Jägersrovägen inom detaljplanen

Paragrafen är justerad
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§

122

Anhållan från tekniska nämnden om försäljning av fastigheten Malmö
Hamnen 22:31 samt delar av fastigheterna Malmö Hamnen 22:3, Malmö
Hamnen 22:33 och Malmö Medusa 1, projnr 7402, Dp 5595

STK-2019-582
Sammanfattning

Tekniska nämnden anhåller hos kommunfullmäktige om godkännande av försäljning av
fastigheten Malmö Hamnen 22:31 samt delar av fastigheterna Malmö Hamnen 22:3, Malmö
Hamnen 22:33 och Malmö Medusa 1 för uppförande av kontorsbyggnad. Kommunstyrelsen
förordar att förslaget tillstyrks.
Beslutsgång

Andréas Schönström, Måns Berger och Charlotte Bossen yrkar bifall till förslaget.
Anders Andersson yrkar avslag till förmån för eget yrkande.
Ordföranden ställer yrkandena under proposition, bifall till kommunstyrelsens förslag mot
bifall till V:s yrkande, och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat förslag till köpeavtal avseende fastigheten
Malmö Hamnen 22:31 samt delar av fastigheterna Malmö Hamnen 22:3, Malmö Hamnen
22:33 och Malmö Medusa 1.
Särskilda yttranden, reservationer

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Anders Skans (V) inkommit med en muntlig
gruppreservation till förmån för eget yrkande.
Till kommunfullmäktiges beslut har Måns Berger (MP) inkommit med ett särskilt yttrande. Det
särskilda yttrandet intas som Bilaga 14 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Stadskontorets ekonomiavdelning
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KS 190508 §122 med Reservation (V) och Särskilt yttrande (MP)
G-Tjänsteskrivelse Reviderad version KS 190508 Hamnen 22:31 m m
Förslag till beslut KSAU 190506 §293
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190506 Hamnen 22:31 m m
Tekniska nämnden beslut 190424 §132 med Reservation (V) och Särskilt yttrande
(MP)
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Överenskommelse om social hållbarhet
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Överenskommelse om fastighetsreglering
Socialt hållbarhetsprogram Castellum EON
Köpeavtal Hamnen 22_31 m f
Bilaga 2.4 Hamnen 223, 2233, Medusa 1
Bilaga 2.3 Hamnen 22:31
Nämndskarta Hamnen 22:31 m fl
Avtalskarta Hamnen 22:31 m fl

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige, 190523
Försäljning av fastigheten Hamnen 22:31 m fl
Diarienr: STK-2019-582
Vi vänder oss inte mot försäljningen av Hamnen 22:31 m fl, men vi ser med viss
oro på i vilken takt kommunens mark nu säljs av. Det finns tillfällen då det är
befogat att sälja mark, men det är också ett faktum att markvärdet i Malmö
stigit mycket de senaste åren. Den mark som sålts tidigare är idag värd mer, ofta
till följd av kommunens investeringar, men det är en värdeökning som
kommunens invånare inte kommer få ta del av. Mark är en ändlig resurs, och
det ögonblicksvärde som vi säljer marken för motsvarar inte nödvändigtvis den
framtida potentiella intäkten.
Vi ser därför fram emot revideringen av markanvisningspolicyn och tror att
översynen behöver landa i en större restriktivitet vad gäller markförsäljning än
den nuvarande.
För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Måns Berger, 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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§

123

Motion av John Roslund (M) avseende att återinföra titeln borgmästare i
Malmö stad

STK-2016-1432
Sammanfattning

John Roslund (M) har i motion 20 december 2016 yrkat att kommunfullmäktige återinför
titeln borgmästare till kommunfullmäktiges ordförande.
Historiskt sett har borgmästare förekommit i Sverige sedan 1200-talet. Titeln borgmästare
upphörde 1971. Vissa kommuner i Sverige använder titeln borgmästare för någon av sina
politiker, vanligen i form av engelskans mayor, i samband med internationella kontakter. I
Malmö stad används titeln bland annat vid representation med internationella gäster eller vid
representation utomlands och då av såväl kommunfullmäktiges ordförande som av
kommunstyrelsens ordförande. Någon enhetlig praxis på området finns inte och det finns
inget hinder att använda titeln borgmästare när så anses lämpligt.
Med hänsyn till att borgmästarfunktionen i Sverige historiskt sett inte i första hand var av
politisk karaktär, att titeln sedan länge är avskaffad och att användandet av titeln saknas stöd i
kommunallagen är det svårt att argumentera för att titeln borgmästare generellt borde införas
som en benämning på kommunfullmäktiges ordförande i Malmö.
Beslutsgång

Björn Gudmundsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
John Roslund yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer de båda yrkandena – bifall till kommunstyrelsens förslag och bifall till
motionen – under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige anser John Roslunds (M) motion om att återinföra titeln borgmästare i
Malmö stad besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslutet skickas till

Motionären
Kommunfullmäktiges presidium
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KS 190508 §130
Förslag till beslut KSAU 190408 §225
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190408 Motion av John Roslund (M) avseende att
återinföra titeln borgmästare i Malmö stad
Remissvar från Kommunfullmäktiges presidium
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Motion av John Roslund (M) avseende att återinföra titeln borgmästare i Malmö
stad

Paragrafen är justerad
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§

124

Motion av Ilvars Hansson (SD) om att installera solcellsdrivna parkbänkar

STK-2018-1193
Sammanfattning

Ilvars Hansson (SD) föreslår i en motion att tekniska nämnden ska ges i uppdrag att utreda
möjligheterna för att Malmö stad installerar solcellsdrivna parkbänkar med möjlighet till
anslutning av kommunal wi-fi, laddning av mobiler samt laddningsfunktioner för elcyklar.
Motionen har remitterats till tekniska nämnden för yttrande. Mot bakgrund av att fastighetsoch gatukontoret har påbörjat ett arbete med att undersöka förutsättningarna för
solcellsdrivna bänkar i Malmö, förordas att motionen ska anses besvarad.
Beslutsgång

Andréas Schönström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ilvars Hansson yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer de båda yrkandena – bifall till kommunstyrelsens förslag och bifall till
motionen – under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige anser Ilvars Hanssons (SD) motion om att installera solcellsdrivna
parkbänkar besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Särskilda yttranden, reservationer

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Magnus Olsson (SD) inkommit med en
gruppreservation till förmån för eget yrkande. Reservationen intas som Bilaga 15 till
kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Motionären
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 190508 §131 med Reservation (SD)
Förslag till beslut KSAU 190429 §275
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190429 Motion av Ilvars Hansson (SD) om att installera
solcellsdrivna parkbänkar
Tekniska nämnden beslut 190328 §82 med Muntlig reservation (SD)
Remissvar från tekniska nämnden
Motion av Ilvars Hansson (SD) om att installera solcellsdrivna parkbänkar

Paragrafen är justerad
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Bilaga 15
52

Reservation
Kommunfullmäktige 2019-05-23
Ärende: STK-2018-1193

Motion av Ilvars Hansson (SD) om att installera solcellsdrivna
parkbänkar

Om det nu är faktiskt så att tekniska nämnden undersöker förutsättningarna för att
placera ut solcellsdrivna bänkar på torg och offentliga platser i Malmö är det märkligt
att kommunfullmäktige inte bifaller motionen.
Dessutom fick Ilvars Hanssons motion stor uppmärksamhet i medierna då det finns
ett intresse för miljövänliga tekniska lösningar. Samtidigt har den utredning som
tekniska nämnden refererar till inte fått någon uppmärksamhet överhuvudtaget, vilket
är märkligt. I ärendet bifogas inget underlag som visar hur långt tekniska nämndens
kommit i sin undersökning angående förutsättningarna för att placera ut
solcellsdrivna bänkar på torg och offentliga platser i Malmö.
Det enda konkreta bevis som finns på tekniska nämndens undersökning är att de
påstår att de bedriver en sådan undersökning samt arbetsmaterial där det saknas
datumangivelse.
Vi yrkar avslag på förslaget till beslut och bifall till motionen.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

____________________________
Magnus Olsson, gruppledare (SD)
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§

125

Motion av Märta Stenevi (MP) om säkerställande av papperslösa barns
rättigheter

STK-2018-1231
Sammanfattning

Märta Stenevi (MP) föreslår i en motion säkerställande av papperslösa barns rättigheter i
förhållande till arbetsmarknads- och socialförvaltningens handläggning. Motionären menar att
det är viktigt att arbetsmarknads- och socialnämnden följer riktlinjerna för handläggning av
försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt, även när det gäller
papperslösa barns rättigheter. I riktlinjerna finns ett stycke som handlar om barn som inte har
tillstånd att vistas i Sverige. Trots denna skrivning säger frivilligorganisationerna att
socialtjänsten blivit mycket restriktiv med stöd till papperslösa barn. Motionären menar att i
vissa fall har socialtjänsten vägrat ta emot orosanmälningar som gäller dessa barn. Små barn
och deras mammor har fått sova på gatan för att socialtjänsten inte ger dem något typ av
bistånd, trots att riktlinjerna är tydliga med att barn ska beviljas bistånd till en skälig
levnadsnivå.
Motionären yrkar på:
1. Att kommunfullmäktige ger Arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att
genast tillsätta en utredning av omfattningen och bakgrunden till att papperslösa
barns rättigheter åsidosätts.
2. Att kommunfullmäktige ger Arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att
genast tillsätta en arbetsgrupp tillsammans med Röda Korset, Rädda barnen och
Stadsmissionen och ev andra intresserade aktörer för att dra upp formerna för ett
långsiktigt samarbete för att hjälpa de mest utsatta hemlösa familjerna i Malmö.
3. Att resultatet av båda uppdragen återrapporteras till kommunfullmäktige senast mars
2019 för att kunna beaktas i budgetarbetet för 2020.
Motionen har skickats på remiss till arbetsmarknads- och socialnämnden. Förslaget är att
motionens första yrkande får anses besvarad då nämnden har pågående insatser för att
säkerställa att Malmö stads riktlinjer för ekonomiskt bistånd följs av verksamheten och att
likabehandling, avseende hur dessa ärenden ska bedömas ökar genom att biståndsprövningen
för den aktuella målgruppen samlas i en gemensam avdelning. Enligt socialtjänstlagen ska
varje ärende bedömas individuellt men i en samlad avdelning kan kompetenshöjning och
erfarenhetsutbyte ske på ett enkelt sätt vilket gynnar rättssäkerheten för målgruppen. Yrkande
nummer två får anses besvarad då nämnden har en pågående dialog med civilsamhället och
som nämnden påpekar, det är viktigt att klargöra att det är kommunen som ansvarar för
insatser enligt socialtjänstlagen.
Beslutsgång

Sedat Arif yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Janne Grönholm, Emma-Lina Johansson och Måns Berger yrkar bifall till andra beslutssatsen.
Nima Gholam Ali Pour yrkar avslag på motionen.
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Under överläggningen yttrar sig även Charlotte Bossen och Niels Paarup-Petersen.
Beslutssats 1
Ordföranden ställer yrkandena – bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på motionen
– under proposition och finner att kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. De ledamöter som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag röstar ja, de ledamöter som vill avslå motionen röstar nej. Vinner
nej har kommunfullmäktige beslutat att avslå motionen.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 48 ja-röster mot 11 nejröster. 2 ledamöter var frånvarande. Voteringslista 2, Bilaga 16.
Beslutssats 2
Ordföranden ställer yrkandena – bifall till kommunstyrelsens förslag, bifall till motionen och
avslag på motionen – under proposition och finner att kommunfullmäktige har bifallit
kommunstyrelsens förslag.
Beslutssats 3:
Ordföranden ställer yrkandena – bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på motionen
– under proposition och finner att kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsens förslag.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Kommunfullmäktige anser motionens yrkande om att ge arbetsmarknads- och
socialnämnden i uppdrag att genast tillsätta en utredning av omfattningen och bakgrunden till
att papperslösa barns rättigheter åsidosätts besvarad med vad som redovisas i ärendet.
2. Kommunfullmäktige anser motionens yrkande om att ge arbetsmarknads- och
socialnämnden i uppdrag att genast tillsätta en arbetsgrupp tillsammans med Röda Korset,
Rädda barnen och Stadsmissionen och eventuellt andra intresserade aktörer för att dra upp
formerna för ett långsiktigt samarbete för att hjälpa de mest utsatta hemlösa familjerna i
Malmö besvarad med vad som redovisas i ärendet.
3. Kommunfullmäktige avslår motionens yrkande om att resultatet av båda uppdragen
återrapporteras till kommunfullmäktige senast mars 2019 för att kunna beaktas i
budgetarbetet för 2020.
Särskilda yttranden, reservationer

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Magnus Olsson (SD) inkommit med en
gruppreservation till förmån för eget yrkande. Reservationen intas som Bilaga 17 till
kommunfullmäktiges protokoll.
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Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Måns Berger (MP) inkommit med en
gruppreservation till förmån för eget yrkande. Reservationen intas som Bilaga 18 till
kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Anders Skans (V) inkommit med en muntlig
gruppreservation till förmån för eget yrkande.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Välfärdsavdelningen, stadskontoret
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 190508 §132 med Reservation (MP) och (SD) och Muntlig
reservation (V)
Förslag till beslut KSAU 190429 §276
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190429 - Motion av Märta Stenevi (MP) om
säkerställande av papperslösa barns rättigheter
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190328 §96 med Reservation (SD) och
(MP) och Särskilt yttrande (V)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Motion av Märta Stenevi (MP) om säkerställande av papperslösa barns rättigheter

Paragrafen är justerad
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Reservation
Kommunfullmäktige 2019-05-23
Ärende: STK-2018-1231

Motion av Märta Stenevi (MP) om säkerställande av papperslösa
barns rättigheter
Märta Stenevi har skrivit en motion som helt och hållet baseras på hörsägen från så
kallade ”frivilligorganisationer”. Det står inte i motionen vilka frivilligorganisationer
som förmedlat informationen till Miljöpartiet om att socialtjänsten i Malmö brutit mot
socialtjänstlagen eller om att socialtjänsten har hotat illegala invandrare.
Vi i Sverigedemokraterna kallar dessa uppgifter hörsägen eftersom alla
frivilligorganisationer använder sig av skriftlig dokumentation. Till exempel är det en
självklarhet att Rädda Barnen eller Röda korset skulle publicerat ett
pressmeddelande om dessa händelser som Märta Stenevi hänvisar till faktiskt hade
ägt rum.
Märta Stenevi hänvisar överhuvudtaget inte till någon skriftlig dokumentation eller
någon specifik frivilligorganisation. Det går inte att verifiera att någon
frivilligorganisation förmedlat dessa uppgifter till Miljöpartiet och Märta Stenevi.
Märta Stenevi riktar grova anklagelser mot socialtjänsten i Malmö. Socialsekreterare
ska ha negligerat alla föreskrifter och kommunala riktlinjer. Dessa handlingar skulle
hänt utan att någon på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen reagerat. Den enda
person som sedan fått reda på denna händelseutveckling och reagerat är Märta
Stenevi och Miljöpartiet. Det är en löjlig beskrivning. Märta Stenevi har uppenbarligen
inte någon aning om hur socialtjänsten arbetar och hur Malmö stads intern kontroll
fungerar.
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Om socialtjänsten vägrat ta emot orosanmälningar gällande barn och hotat föräldrar
så är det märkligt att Märta Stenevi skrivit en motion till kommunfullmäktige istället för
att vända sig till tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det är
ju viktigare att denna information, om det nu är sant, når IVO istället för att Märta
Stenevi ska plocka politiska poäng genom en motion.
På kommunfullmäktiges sammanträde angav Miljöpartiets representanter
Stadsmissionen och Rädda Barnen som källor för de uppgifter som Miljöpartiet
förmedlar i motionen. Om detta stämmer är det rätt allvarligt att Rädda Barnen och
Stadsmissionen inte har anmält dessa händelser till IVO. Det innebär att istället för
att hindra socialtjänstens påstådda lagbrott har Rädda Barnen och Stadsmissionen
vidarebefordrat dessa uppgifter till Miljöpartiet för att de i sin tur ska göra politik av
det hela.
Om det verkligen är så att Rädda Barnen och Stadsmissionen har suttit på dessa
uppgifter utan att göra en anmälan till IVO och utan att kontakta arbetsmarknads- och
socialförvaltningen är det inget mindre än en skandal och kräver att Malmö stad
omprövar sitt samarbete med dessa organisationer.
Vi yrkar att motionen i sin helhet avslås.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

____________________________
Magnus Olsson, gruppledare (SD)

Bilaga 18
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Reservation
Kommunfullmäktige, 190523
Motion av Märta Stenevi (MP) om säkerställande av papperslösa barns
rättigheter
Diarienummer: STK-2018-1231
Vi har under en tid levt med en debattklimat som går hårt åt de mest utsatta i
samhället. Papperslösa barn är en av de grupper som används som slagträn i en
havererad migrationspolitisk debatt. I detta debattklimat slogs Miljöpartiet i
Malmö hårt för att försvara rättigheterna för papperslösa barn och lyckades
säkerställa deras rättigheter i stadens nya riktlinjer.
Under hösten och vintern fick vi oroande uppgifter från ideella organisationer
om att flera papperslösa barn inte fick den hjälp de var berättigade till.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har nu gjort en utredning som visar
att det finns variationer i bedömningarna beroende på vilken avdelning som
jobbar med ärendet. Vidare visar utredningen att det finns enskilda
tjänstepersoner som ifrågasätter politiskt beslutade riktlinjer gällande
papperslösa. För att säkerställa en likvärdig bedömning kommer förvaltningen
nu att samla alla ärenden som rör papperslösa till en specialicerad sektion,
vilket Miljöpartiet i Malmö välkomnar.
Det andra syftet med motionen var att få till stånd ett fördjupat samarbete
mellan ideella organisationer och Malmö stad. De idéburna organisationerna
har ofta nätverk som gör att de kan nå ut till utsatta målgrupper, så som
hemlösa papperslösa familjer, och utgöra ett viktigt komplement till
kommunens arbete.
Därför yrkade vi på bifall till motionens andra attsats:
Att kommunfullmäktige ger arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag
att genast tillsätta en arbetsgrupp tillsammans med Röda korset, Rädda
barnen och Stadsmissionen och eventuellt andra intresserade aktörer för att
dra upp formerna för ett långsiktigt samarbete för att hjälpa de mest utsatta
hemlösa familjerna i Malmö
Vi beklagar att Socialdemokraterna och Liberalerna avslog vårt förslag. Tyvärr
är det fortfarande få partier som vågar stå upp för de mest utsatta i vårt
samhälle.
För Miljöpartiet de gröna
Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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_____________________________
Måns Berger, 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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§

126

Valförslag och avsägelser

STK-2019-700
Sammanfattning

Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2019 har det inkommit avsägelser av
politiska uppdrag. Valberedningen har vid sitt sammanträde den 21 maj 2019 nominerat till
politiska uppdrag på de vakanta platserna enligt redovisat förslag.
Beslutsgång

Björn Gudmundsson yrkar bifall till förslagen med följande kompletteringar.
Kommunfullmäktige föreslås godkänna avsägelse från Therese Traneborn (L) avseende
uppdrag som ersättare i miljönämnden från den 12 juni 2019.
Kommunfullmäktige föreslås välja Léakim Eventhén (L) till ny ersättare i miljönämnden efter
Therese Traneborn för perioden den 12 juni 2019 till och med den 31 december 2022.
Kommunfullmäktige föreslås välja Therese Traneborn (L) till ledamot tillika vice ordförande i
överförmyndarnämnden för perioden till och med den 31 december 2022 efter Tore
Robertsson som avsagt sig uppdraget.
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.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet skickas till

Berörda förtroendevalda, nämnder och bolag, Länsstyrelsen i Skåne län samt
Kommunförbundet Skåne
Beslutsunderlag







Kommunfullmäktige 190523 Valförslag och avsägelser
Avsägelse från uppdrag avseende kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
tekniska nämnden
Avsägelse från uppdrag som ombud i Kommunförbundet Skåne (MP)
Avsägelse från uppdrag i funktionsstödsnämnden
Avsägelse från uppdrag som ersättare i Miljönämnden (L)

Paragrafen är justerad
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§

127

Anmälan av inkomna ärenden som ännu inte underställts
kommunfullmäktiges prövning

STK-2019-701
Sammanfattning

Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 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 190523 Anmälan av inkomna ärenden som ännu inte
underställts kommunfullmäktiges prövning

Paragrafen är justerad
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§

128

Inkomna interpellationer

Sammanfattning

Niels Paarup-Petersen (C) har inkommit med en interpellation till kommunalrådet med
beredningsansvar för skola och utbildning Sara Wettergren (L) angående att alla barn i Malmö
ska ha en chans.
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får framställas. Den kommer inte att
besvaras vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag



Interpellation från Niels Paarup-Petersen (C) till Sara Wettergren (L) om att alla
barn i Malmö ska ha en chans

Paragrafen är justerad
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§

129

Besvarande av interpellation från Charlotte Bossen (C) till Sedat Arif (S)
om att stärka stödet till kvinnojourer

STK-2019-627
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 102 vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25
april 2019 medge Charlotte Bossen (C) att till kommunalrådet med beredningsansvar för
arbetsmarknad och socialtjänst Sedat Arif (S) få framställa en interpellation om att stärka
stödet till kvinnojourer.
Sedat Arif besvarar interpellationen.
Under interpellationen yttrar sig Charlotte Bossen, Frida Trollmyr, Emma-Lina Johansson och Janne
Grönholm.
Beslutsunderlag




Interpellation från Charlotte Bossen (C) till Sedat Arif (S) om att stärka stödet till
kvinnojourer
Svar på interpellation

Paragrafen är justerad

