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§

158

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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§

159

Val av justerare

Sammanfattning

Ordföranden meddelar att protokollet justeras onsdagen den 18 september 2019 på
stadskontoret.
Kommunfullmäktige utser Eva Ann-Britt Sjöstedt och Nicola Rabi att jämte ordföranden
justera protokollet.
Paragrafen är justerad
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§

160

Inkomna enkla frågor

Sammanfattning

A. Nima Gholam Ali Pour (SD) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar
för demokrati och mänskliga rättigheter Eva Bertz (L) få framställa en enkel fråga om
Vänskapsföreningen i Skåne.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer besvaras vid dagens
sammanträde.
B. Helena Grahn (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för teknik
och service Andreas Schönström (S) få framställa en enkel fråga om borttagandet av Metroställ.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer besvaras vid dagens
sammanträde.
C. Helena Grahn (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för teknik
och service Andreas Schönström (S) få framställa en enkel fråga om nedskräpning.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer besvaras vid dagens
sammanträde.
D. Emma-Lina Johansson (V) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för
skola och utbildning Sara Wettergren (L) få framställa en enkel fråga om skolans roll i en
tryggare stad.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer besvaras vid dagens
sammanträde.
E. Emma-Lina Johansson (V) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för
arbetsmarknad och socialtjänst Rose-Marie Carlsson (S) få framställa en enkel fråga om
hemlösheten i Malmö.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer besvaras vid dagens
sammanträde.
F. Anders Andersson (V) 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 undersköterskeupprorets krav.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer besvaras vid dagens
sammanträde.
G. John Eklöf (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för skola och
utbildning Sara Wettergren (L) få framställa en enkel fråga om lärarsituationen i Malmö.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer besvaras vid dagens
sammanträde.
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H. Helena Nanne (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för
arbetsmarknad och socialtjänst Rose-Marie Carlsson (S) få framställa en enkel fråga om ökat
bidragsberoende.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas.
I. Stefana Hoti (MP) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för skola
och utbildning Sara Wettergren (L) få framställa en enkel fråga om hemlösa barn.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas.
J. Måns Berger (MP) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för
arbetsmarknad och socialtjänst Rose-Marie Carlsson (S) få framställa en enkel fråga om hemlösa
barn.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer besvaras vid dagens
sammanträde.
K. Charlotte Bossen (C) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt
Jammeh (S) få framställa en enkel fråga om styrning och kontroll över kommunens resurser.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas.
L. Niels Paarup Petersen (C) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för
arbetsmarknad och socialtjänst Rose-Marie Carlsson (S) få framställa en enkel fråga om
fortskridande arbete i arbetsmarknads- och socialnämnden.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer besvaras vid dagens
sammanträde.
M. Tony Rahm (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för teknik
och service Andreas Schönström (S) få framställa en enkel fråga om upphandlingen av
färdtjänsten.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas.
Paragrafen är justerad
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§

161

Besvarande av enkel fråga från Nima Gholam Ali Pour (SD) till Eva Bertz
(L) om Vänskapsföreningen i Skåne

STK-2019-1152
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 160 A medge Nima Gholam Ali Pour (SD) att till
kommunalrådet med beredningsansvar för demokrati och mänskliga rättigheter Eva Bertz (L)
få framställa en enkel fråga om Vänskapsföreningen i Skåne.
Eva Bertz besvarar frågan.
Nima Gholam Ali Pour yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 1.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Nima Gholam Ali Pour (SD) till Eva Bertz (L) om
Vänskapsföreningen i Skåne

Paragrafen är justerad

Bilaga 1
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Enkel fråga angående Vänskapsföreningen i Skåne
Vänskapsföreningen i Skåne är en förening som har sina lokaler i Rosengård. Enligt föreningens
hemsida är föreningens ändamål bland annat:
-

Att verka för en positiv samhällsutveckling inom ramen för de grundläggande demokratiska
värderingarna vårt samhälle bygger på.

-

Att verka för att bryta segregation och utanförskap.

-

Att, direkt eller via nätverk, samverka med nationella och/eller internationella myndigheter
och organisationer vars syfte är att ge människor bättre förutsättningar för en bättre tillvaro,
i Sverige eller i deras hemländer.

Trots dessa nobla ändamål har Vänskapsföreningen i Skåne en medarbetare, med nyckelroll i
föreningen, som förra året avslöjades i Kvällsposten för att ha uttalat sig rasistisk om judar och
armenier.1
Denna medarbetare har på grund av skandalen fått lämna sina politiska uppdrag i Liberalerna2, men
är kvar och fortsätter ha en framträdande roll i Vänskapsföreningen i Skåne. Bland annat har denna
medarbetare representerat Vänskapsföreningen i Skåne när föreningen kom till stadshuset för att
träffa Liberalerna, den 10 juni.
Det som framkommer i Kvällspostens artiklar, om denna medarbetare till Vänskapsföreningen i
Skåne, är att personen kallat judar och armenier för ”orena oäktingar”. Det framkommer även foton
där medarbetaren till Vänskapsföreningen i Skåne syns med den turkiske islamisten och
hatpredikanten Nihat Hatipoglu.
I Sverige har vi föreningsfrihet. Däremot har Vänskapsföreningen i Skåne fortsatt samarbete med
Malmö stad trots skandalen gällande deras medarbetare. Detta samarbete äger rum bland annat
genom fritidsprogrammet Kul i Malmö och att Vänskapsföreningen i Skåne samarbetar med
Rosengårdsbiblioteket.

1
2

https://www.expressen.se/kvallsposten/l-politiker-om-judar-orena-oaktingar/
https://www.expressen.se/kvallsposten/politiker-stangs-av-fran-uppdrag/
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Viktigt i sammanhanget är att Vänskapsföreningen i Skåne har, utan belägg, bestridit Kvällspostens
påståenden. Däremot har Kvällsposten lagt fram underlag i sina artiklar som verifierar påståendena
om att medarbetaren till Vänskapsföreningen i Skåne uttryckt sig rasistisk och har samröre med
islamister.
Ännu en viktig sak i sammanhanget är att den medarbetare till Vänskapsföreningen i Skåne som
enligt Kvällsposten uttryckt sig rasistisk är kvar som en av Vänskapsföreningen i Skånes mest
framträdande representanter. Det innebär att Vänskapsföreningen i Skåne har inte tagit till sig
Kvällspostens anklagelser överhuvudtaget, trots allvaret i dessa anklagelser. Vänskapsföreningen i
Skåne har inte heller presenterat underlag som vederlägger Kvällspostens anklagelser.
Sverigedemokraterna tycker att Malmö stad ska ta avstånd från organisationer som sprider
extremism och rasism. Därmed anser vi att det är oacceptabelt att Malmö stad har samarbete med
Vänskapsföreningen i Skåne som fortsätter ge en framträdande roll till en person som uttalat sig
rasistisk om judar och armenier.
Med anledning av informationen ovan är min enkla fråga till kommunalrådet Ewa Bertz:
Kommer Malmö stad avsluta allt samröre och samarbete med Vänskapsföreningen i Skåne?

Nima Gholam Ali Pour (SD)
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§

162

Besvarande av enkel fråga från Helena Grahn (M) till Andreas Schönström
(S) angående borttagandet av Metroställ

STK-2019-1177
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 160 B medge Helena Grahn (M) att till kommunalrådet
med beredningsansvar för teknik och service Andreas Schönström (S) få framställa en enkel
fråga om borttagandet av Metroställ.
Andreas Schönström besvarar frågan.
Helena Grahn yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 2.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Helena Grahn (M) till Andreas Schönström (S) angående
borttagandet av Metroställ

Paragrafen är justerad
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Bilaga 2

Enkel fråga

Kommunfullmäktige 2019-09-05
Enkel fråga till Andreas Schönström angående borttagande av
Metroställ
I slutet av mars 2019 trycktes gratistidningen Metro för sista gången. Anledningen till att
tidningen slutade tryckas var att de inte hade betalt tryckeriet. Även distributören meddelade att
tidningen inte skulle delas ut innan skulden var betald. Sedan dess har det varit många turer med
Metro och dess företagsrekonstruktion. I dagsläget har Metrobolagen tillsammans skulder på
närmare 60 miljoner kronor.
Det finns fortfarande många frågetecken kring vad som kommer hända med Metro, men en sak
är säker: papperstidningen kommer inte att komma tillbaka.
Under den tid som ställen har stått tomma har de använts som papperskorgar av stadens
invånare. Överallt i innerstaden kan man se Metroställ fyllda med sopor. Det förskönar inte
precis stadsbilden och ger inte ett vidare trevligt intryck till stadens besökare och turister.
Dessutom är det en sanitär olägenhet och försvårar stadens renhållningsarbete.
Med anledning av ovan vill jag ställa följande fråga till ansvarigt kommunalråd Andreas
Schönström:
Vad avser kommunalrådet konkret göra för att Metroställen ska tas bort?
Helena Grahn (M)
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§

163

Besvarande av enkel fråga från Emma-Lina Johansson (V) till Sara
Wettergren (L) om skolans roll i en tryggare stad

STK-2019-1181
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 160 D medge Emma-Lina Johansson (V) att till
kommunalrådet med beredningsansvar för skola och utbildning Sara Wettergren (L) få
framställa en enkel fråga om skolans roll i en tryggare stad.
Sara Wettergren besvarar frågan.
Emma-Lina Johansson yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 3.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Emma-Lina Johansson (V) till Sara Wettergren (L) om skolans roll
i en tryggare stad

Paragrafen är justerad
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Bilaga 3

Vänsterpartiet
Enkel fråga
Till kommunalrådet Sara Wettergren (L)
Enkel fråga om skolans roll i en tryggare stad
Skolan har ett ansvar att se till att alla barn får en likvärdig utbildning. Att skolan har ett
kompensatoriskt uppdrag är fastslaget i skollagen. Vi i Vänsterpartiet anser att skolan ska
vara till för eleverna och inte för samhällets behov av att sortera människor för kommande
uppgifter i klassamhället. Barn kommer till förskolan och skolan med olika förutsättningar,
skillnader som skolan ska kompensera för. De olika skolformerna från förskola till
vuxenutbildning har alla såväl en demokratisk som en pedagogisk uppgift, men ska
framförallt skapa förutsättningar för varje barn att kunna leva ett gott liv.
Under förra veckan fick KS-ledamöter och övriga kommunalråd möjligheten att träffa både
bl.a. inrikesministern Mikael Damberg och polisområdeschef i Malmö Stefan Sinteus, för
dialog om trygghet och våld i Malmö. Under mötet kunde vi höra polisen säga att det spelar
ingen roll om det är 10, 100 eller 200 fler poliser i Malmö om vi inte arbetar förebyggande på
lång sikt för att förhindra människor från att hamna i kriminalitet. Det han, och många med
honom, lyfter fram är den gemensamma nämnaren skolan. När ungdomar står för tröskeln
att välja mellan gymnasiet eller arbetsliv, då ska inte kriminalitet ens finnas som alternativ.
För att skolan ska kunna arbeta mer förebyggande och ge alla barn det stöd som behövs
måste det finnas mer resurser.
Med anledning av detta ställer jag frågan till skolkommunalrådet Sara Wettergren (L):
●

Kommer förskolan och skolan tillföras de resurser som behövs för att alla barn ska
klara skolan?

Malmö den 2 september 2019
Emma-Lina Johansson (V)
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§

164

Besvarande av enkel fråga från Niels Paarup Petersen (C) till Rose-Marie
Carlsson (S) om fortskridande arbete i arbetsmarknads- och
socialnämnden

STK-2019-1194
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 160 L medge Niels Paarup Petersen (C) att till
kommunalrådet med beredningsansvar för arbetsmarknad och socialtjänst Rose-Marie
Carlsson (S) få framställa en enkel fråga om fortskridande arbete i arbetsmarknads- och
socialnämnden.
Rose-Marie Carlsson besvarar frågan.
Niels Paarup Petersen yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 4.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Niels Paarup Petersen (C) till Rose-Marie Carlsson (S) om
fortskridande arbete i arbetsmarknads- och socialnämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 4

Enkel fråga
Till Rose-Marie Carlsson (S)
Enkel fråga om fortskridande arbete i Arbetsmarknad och
Socialnämnden
Under det första halvåret har vi i Centerpartiet lyft problemen runt
akuthyrorna där resurser flödar ut fritt utan varken större granskningen eller
med långsiktig planering. Centerpartiet i Malmö såg ett stort problem i att
styrande partier har stora svårigheter att kontrollera kostnader.
Nu står vi inför ytterligare ett exempel på där styret ifrån Arbetsmarknad och
Socialnämnden står slapphänt vid sidlinjen och låter avtal med externa aktörer
fortgå med stora utbetalningar utan avtal. Kommunens pengar flödar till olika
områden och aktörer helt utan kontroll och uppföljning. Uppkomsten till att
konkurrensverket valde att granska förvaltningen uppgavs vara att Malmö stad
betalat 70 miljoner kronor för köp av boende med stöd hos den aktuella
utföraren. Det har också kommit fram att Malmö stad inte upphandlat tjänsten
som köpts av utföraren.
Förvaltningens bilaga påvisar att det för många av avtalen endast finns
dokumenterat muntliga avtal och i några fall där det helt saknas avtal. Flera av
dessa avtalslösa köpta tjänsterna uppgår till över 100 000 kr vardera. Så kan
inte en kommun arbeta.
Situationen visar tydligt på styrets ansvarslösa hantering. Det är inte första
gången det kommit fram att det valts att direktupphandla tjänster med olika
aktörer, ofta är via olika mellanhänder som ej borde finnas. Sådana lösningar
skapar instabilitet i kommunens ekonomi samt är juridiskt tvivelaktiga.
Ordinarie ordförande har gjort det tydligt att han inte har några som helst
ambitioner till att få kontroll över sin förvaltning eller till att minska
kostnaderna. Det kan vi inte tolerera.

17

Vi i Centerpartiet ser det som ytterst problematiskt att situationer som dessa
får utarta utan ambition att återvinna kontrollen.

- Ämnar Rose-Marie Carlson (S) göra några insatser för att få kontroll över
situationen?

Malmö den 2 September 2019
Niels Paarup Petersen (Centerpartiet)
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§

165

Besvarande av enkel fråga från Måns Berger (Mp) till Rose-Marie Carlsson
(S) gällande hemlösa barn

STK-2019-1188
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 160 J medge Måns Berger (MP) att till kommunalråd
med beredningsansvar för arbetsmarknad och socialtjänst Rose-Marie Carlsson (S) framställa
en fråga gällande hemlösa barn.
Rose-Marie Carlsson besvarar frågan.
Måns Berger yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 5.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Måns Berger (Mp) till Rose-Marie Carlsson (S) gällande hemlösa
barn

Paragrafen är justerad
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Bilaga 5
Enkel fråga till  Rose-Marie Carlsson (S), kommunalråd för arbetsmarknad och
socialtjänst, gällande hemlösa barn
1347 barn är hemlösa i Malmö, enligt stadens senaste kartläggningen av hemlöshet. Enligt
samma kartläggning så är de allra flesta av dessa barn strukturellt hemlösa, det vill säga att
familjen saknar andra social problem än en bristande förankring på bostadsmarknaden.
Fram tills nu har hemlösa barnfamiljer varit prioriterade att få tillgång till kommunens mer
långsiktiga boendelösningar. Under våren har socialtjänsten ändrat praxis och nu får dessa
barnfamiljer enbart veckovisa beslut på kortsiktiga akutboende, inte sällan med långt
avstånd till Malmö och skolplats. Dessa akutboenden är dyra och sällan anpassade för barn.
Veckovisa beslut kan också innebära att barnen måste flytta till ett nytt akutboende varje
vecka. Civilsamhället har uttryckt en stor oro kring den ändrade praxisen och fackförbundet
SSR har varnat att den nya praxisen med veckovisa beslut kommer att öka
socialsekreterarnas arbetsbelastning. Vi har också svårt att se hur den nya praxisen
överensstämmer med barnkonventionen som blir svensk lag 2020.
Den grundläggande politiska frågan är om fattiga barn i vår stad ska ses som individer med
rättigheter eller som en belastning. Miljöpartiet anser att fattigdom ska inte innebära att
barn kastas veckovis mellan olika kortsiktiga lösningar. Vi anser att dessa barn är en tillgång
till vår stad och att samhället behöver ge dem stöd för att de ska få goda förutsättningar i
livet.
Därför är det mycket brådskande att vi genast hittar en politisk lösning som säkerställer att
barnen får en trygg vardag där de kan fokusera på lek, skola och känna framtidstro. Fram
tills nu har socialtjänsten tillämpat praxisen på nya ärende. Under hösten kommer även
barnfamiljer som bott i långsiktiga lösningar att prövas gentemot den nya praxisen. Detta
riskerar att drabba de ca 1300 hemlösa Malmöbarnen och kasta dem i otrygghet.
Vår fråga till Rose-Marie Carlsson, kommunalråd för arbetsmarknad och socialtjänst är:
-

Är du beredd att sitta ner tillsammans med oss och hitta en värdig politisk lösning för
de hemlösa Malmöbarnen?

__________________________
Måns Berger, ledamot i kommunfullmäktige MP
Malmö 2019-08-29
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Besvarande av enkel fråga från Helena Grahn (M) till Andreas Schönström
(S) angående nedskräpning

STK-2019-1178
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 160 C medge Helena Grahn (M) att till kommunalrådet
med beredningsansvar för teknik och service Andreas Schönström (S) få framställa en enkel
fråga om nedskräpning.
Andreas Schönström besvarar frågan.
Helena Grahn yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 6.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Helena Grahn (M) till Andreas Schönström (S) angående
nedskräpning

Paragrafen är justerad
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Bilaga 6

Enkel fråga

Kommunfullmäktige 2019-09-05
Enkel fråga till Andreas Schönström angående nedskräpning
I Sydsvenskan kunde vi den 3 augusti läsa att det nya rökförbudet på stadens uteserveringar har
inneburit en ökning av fimpar på Malmös gator och torg.1
Enligt Håll Sverige rent slängdes ca 1 miljard fimpar på Sveriges gator och torg innan
rökförbudet infördes. 1 miljard fimpar motsvarar ca 108 ton plast. De ämnen som fastnar i filtret,
bland annat kadium, är farliga för naturen. HSR skriver att lakvattnet från fimpar är akut giftigt
för fiskar, och att ett känt problem är att fimpar hamnar i våra dagvattenbrunnar.2
Ökad nedskräpning innebär att det behövs mer resurser för att städa upp. Nya maskiner har
köpts in för tusentals kronor och turerna med sopmaskiner har fördubblats. Det rinner iväg
många skattekronor som kunde använts till bättre saker, än att städa upp fimpar som inte borde
ha hamnat på marken från första början.
Med anledning av ovan vill jag ställa följande fråga till ansvarigt kommunalråd Andreas
Schönström:
Vad avser kommunalrådet konkret göra för att minska förekomsten av cigarettfimpar och snus
på våra gator och torg?
Helena Grahn (M)

1
2

https://www.sydsvenskan.se/2019-08-03/efter-rokforbudet-fler-fimpar-pa-gator-och-torg?redirected=1
https://www.hsr.se/fakta-om-skrap/samlade-fakta-om-skrap/varsta-skrapet-fimpen
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Besvarande av enkel fråga från Emma-Lina Johansson (V) till Rose-Marie
Carlsson (S) om hemlösheten i Malmö

STK-2019-1182
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 160 E medge Emma-Lina Johansson (V) att till
kommunalrådet med beredningsansvar för arbetsmarknad och socialtjänst Rose-Marie
Carlsson (S) få framställa en enkel fråga om hemlösheten i Malmö.
Rose-Marie Carlsson besvarar frågan.
Emma-Lina Johansson yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 7.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Emma-Lina Johansson (V) till Rose-Marie Carlsson (S) om
hemlösheten i Malmö

Paragrafen är justerad
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Bilaga 7

Vänsterpartiet
Enkel fråga
Till kommunalrådet Rose-Marie Carlsson (S)
Enkel fråga om hemlösheten i Malmö
I veckan släpptes rapporten “De som ingen vill se” av Skåne Stadsmission. Den berättar en
mer komplex bild av hemlösheten i Malmö än vad som räknas in i Malmö Stads egna
statistik, men ställer också önskemål till politiker om vad som behöver göras framöver.
Framförallt önskar rapporten att den politiska viljan för att utrota hemlöshet fanns.
Det gör även vi i Vänsterpartiet. Vi har tidigare ställt frågor i den här församlingen om både
upphandlingsdirektiv och riktlinjer för socialtjänsten, men också lagt motioner om ett
förändrat förhållningssätt till bostadspolitik och hemlöshet.
Rapporten “De som ingen vill se” visar på att bristen på bostäder är en stor bidragande
faktor till den ökande hemlösheten bland unga, liksom psykisk ohälsa, fattigdom och
segregation. Men de påpekar också att samhället brister i sitt ansvar när unga människor
slussas mellan myndigheter där ingen förmår se dem som hela individer, och ingen tar ett
övergripande ansvar.
Med anledning av detta ställer jag frågan till kommunalrådet med ansvar för arbetsmarknadoch socialnämnen, Rose-Marie Carlsson:
●

Tänker du verka för att socialtjänsten i Malmö tar det övergripande ansvaret för varje
hemlös individ i Malmö?

Malmö den 2 september 2019
Emma-Lina Johansson (V)
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Besvarande av enkel fråga från Anders Andersson (V) till Anders Rubin (S)
om undersköterskeupprorets krav

STK-2019-1184
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 160 F medge Anders Andersson (V) att till
kommunalrådet med beredningsansvar för hälsa, vård, och omsorg samt strategisk
personalpolitik Anders Rubin (S) få framställa en enkel fråga om undersköterskeupprorets
krav.
Anders Rubin besvarar frågan.
Anders Andersson yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 8.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Anders Andersson (V) till Anders Rubin (S) om
undersköterskeupprorets krav

Paragrafen är justerad
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Bilaga 8

Vänsterpartiet
Enkel fråga till Anders Rubin
Undersköterskeupproret pågår runt om i landet för att uppmärksamma och förbättra
undersköterskornas arbetsvillkor, så också i Malmö. Undersköterska är det vanligaste
yrket, men yrket har generellt dåliga arbetsvillkor, många arbetsmiljöproblem, både
fysiskt, organisatoriskt och socialt, delade turer och mycket deltid, allt för låg bemanning
och allt för mycket stress. Om undersköterskorna tar slut, vem ska då ta hand om alla
äldre i hemtjänsten och på särskilda boenden frågar undersköterskeupproret?
Inte bara undersköterskeupproret lyfter de problem som undersköterskorna inom
äldreomsorgen drabbas av. Situationen är ohållbar!
Arbetsmiljöverket konstaterar att inom kvinnodominerade sektorer är förutsättningarna
för arbetet och arbetsmiljön sämre. Riskerna för ohälsa är större liksom risken att
tvingas lämna sin anställning till följd av ohälsa eller missnöje med förutsättningarna i
arbetet. Fysisk och emotionell belastning drabbar både kvinnor och män inom dessa
sektorer och är inte en fråga om kön utan är en följd av arbetsvillkor och arbetsmiljö. De
högsta sjuktalen är relaterade till organisatoriska och sociala faktorer i arbetsmiljön.
Hela organisationen, på alla nivåer måste se till att kraven i arbetet balanseras med rätt
resurser konstaterar arbetsmiljöverket.
Sverige och Malmö står inför ett stort rekryteringsbehov av undersköterskor och
vårdbiträden. Samtidigt vill allt färre läsa till undersköterska på gymnasiet. Skolverkets
statistik över hur många som sökt Vård- och omsorgsprogrammet i första hand inför
läsåret 2019/2020 visar att det är det program som minskar allra mest – 14 procent
färre sökande mot året innan.
Undersköterskeupproret förklarar att det inte går att spara mer om vi vill ha en
fungerande välfärd. Istället måste det satsas om det ska utbildas nya undersköterskor.
Äldrevården kostar och det är dags att det budgeteras därefter. Det är dags att se
allvaret i den kris som pågår inom äldreomsorgen – en kris som riskerar att bli ännu värre
om inget görs nu.
Kommer hälsa, vård och omsorgsnämnden att ta initiativ för att tillmötesgå
undersköterskeupprorets krav?

Malmö 2019-09-02

Anders Andersson (V)
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Besvarande av enkel fråga från John Eklöf (M) till Sara Wettergren (L)
angående lärarsituationen i Malmö

STK-2019-1185
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 160 G medge John Eklöf (M) att till kommunalrådet
med beredningsansvar för skola och utbildning Sara Wettergren (L) få framställa en enkel
fråga om lärarsituationen i Malmö.
Sara Wettergren besvarar frågan.
John Eklöf yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 9.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från John Eklöf (M) till Sara Wettergren (L) angående lärarsituationen i
Malmö

Paragrafen är justerad
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Bilaga 9

Fråga
Kommunfullmäktige 2019-09-05
Angående lärarsituationen i Malmö
Inför terminsstarten kunde oroliga malmöbor, föräldrar och elever läsa om
grundskoleförvaltningens svårigheter med att rekrytera behöriga lärare till våra skolor. Situationen
har varit densamma under flera år och trots detta har de politiska förslagen och prioriteringarna
för att vända utvecklingen lyst med sin frånvaro. Så sent som den 14 augusti stod kommunen
inför det faktum att cirka 300 lärare sakande behörighet och 20 tjänster var vid tillfället vakanta.
Höstterminen är således inget undantag jämfört med tidigare år, ändå är retoriken densamma, det
vill säga att problemet är nationellt. Men är det med verkligenheten överensstämmande? Enligt
Sydsvenskans granskning så sticker Malmö ut med andra jämförbara kommuner i Skåne som
exempelvis Helsingborg och Lund. Därutöver har Malmö lägre grad än riksgenomsnittet sett till
andelen behöriga lärare. Malmö är Sveriges tredje största kommun med en lärarutbildning i
staden och med fantastiska karriärmöjligheter. Men trots detta så väljer behöriga lärare att söka
anställning i någon av våra kranskommuner eller någon annanstans i Skåne.
Vi var flera som kunde ta del av lärarupproret som ägde rum i våras. Vid samma tidpunkt valde
lärarnas riksförbund, som även var medarrangör till upproret att genomföra en undersökning
bland deras medlemmar. Resultatet är nedslående och visar på att mer än 80% av de tillfrågade
besväras av stress samtidigt som cirka 10% blev utsatt av någon form av våld under 2018. Nästan
dubbelt så många, det vill säga 20% hade drabbats av någon form av kränkning samtidigt som
hot tillhör vardagen. Undersökningen visade också att över 40% av de tillfrågade upplever att det
inte ges någon möjlighet att äta sin lunch ifred på grund av dåliga arbetsförhållanden. Situationen
är alarmerade och helt oacceptabelt och det är häpnadsväckande att Liberalerna och
Socialdemokraterna verkar stå helt handfallna inför problemet.
Moderaterna tar frågan på största allvar och därför ställer jag följande fråga till
skolkommunalrådet Sara Wettergren:
-

Vilka åtgärder avser du vidta för att förbättra arbetsmiljön för våra lärare, för att på så sätt
stärka Malmö stads rykte som arbetsgivare och öka andelen behöriga lärare i
verksamheten?

Malmö 2019-08-30
John Eklöf (M)
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Ny ersättare kommunfullmäktige efter Ellen Kasimir (MP) som avsagt sig
uppdraget

STK-2019-1041
Sammanfattning

Enligt från Länsstyrelsen i Skåne län inkommet protokoll har Karolin Johansson utsetts till ny
ersättare efter Ellen Kasimir som avgått.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige lägger länsstyrelsens protokoll till handlingarna.
Beslutsunderlag



Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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Policy för publik laddinfrastruktur i Malmö

STK-2019-694
Sammanfattning

Elektrifieringen av fordonsflottan är idag ett faktum. Det finns därför ett behov av att
förtydliga Malmö stads ståndpunkter när det gäller laddplatser för elbilar. Därför har ett
förslag till policy för publik laddinfrastruktur tagits fram, efter remiss till berörda nämnder
och bolag. Nästa steg i processen föreslås bli en gemensam handlingsplan som utgår ifrån
policyn. Policyn föreslås vara giltig från den 1 oktober 2019 till den 31 december 2022.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige antar Policy för publik laddinfrastruktur i Malmö att gälla från
den 1 oktober 2019 till den 31 december 2022.
2. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden, servicenämnden
och miljönämnden i uppdrag att gemensamt ta fram, besluta om och genomföra en
handlingsplan utifrån Policy för publik laddinfrastruktur i Malmö och att detta arbete
ska ske i samverkan med MKB Fastighets AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB,
Malmö Leasing AB och Malmö Kommuns Parkerings AB.
3. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att i samråd med berörda
nämnder och bolag återkomma till kommunfullmäktige med förslag på reviderad
policy när denna löper ut.
Beslutsgång

Andreas Schönström, Magnus Olsson, Stefana Hoti och Charlotte Bossen yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

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

Tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Servicenämnden
Miljönämnden
MKB Fastighets AB
Parkeringsövervakning i Malmö AB
Malmö Leasing AB
Malmö Kommuns Parkerings AB
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KS 190814 §187 med Särskilt yttrande (M) och (SD)
Förslag till beslut KSAU 190812 §469
G-Tjänsteskrivelse Reviderad KSAU 190812 Policy för publik laddinfrastruktur i
Malmö
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Bilaga 1 Rapport
Bilaga 2 Förslag policy
Bilaga 3 Samrådsredogörelse
Bilaga 4 Skiss handlingsplan
Tekniska nämnden beslut 190424 §118
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
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Bilaga 10

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige 2019-09-05
Ärende: STK-2019-694

Policy för publik laddinfrastruktur

Ärendet gäller policy för publik laddinfrastruktur i Malmö. Elektrifieringen av
fordonsflottan är i dag ett faktum, det finns därför behov av att förtydliga Malmö stads
ståndpunkter när det gäller laddplatser för elbilar. Därför har ett förslag tagits fram.
Sverigedemokraterna tycker arbetet är bra men ser även att vi i framtiden behöver ta
fram en infrastruktur för laddning men även ta en större diskussion om hur vi ska
kunna leverera el till alla elbilar i framtiden.
I detta förslag till policy ser vi att laddning inte ska etableras på allmän platsmark,
vilket i en framtid med endast hybrid och elbilar skulle betyda att alla bilar skulle
behöva laddas i ett garage eller på egen mark. Vi vill därför belysa den problematik
som uppkommer med de planer och bygglov som lyfts fram där normen sänks vilket
inte går hand i hand med framtidens verklighet där vi skulle behöva fler garage.
Vi Sverigedemokrater tycker att man redan i dag ska ha detta i beaktan för
kommande planer och bygglov, vilket annars skulle få förödande konsekvenser.

____________________________
Magnus Olsson, gruppledare (SD)
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Uppdrag budget 2017 - Policy för marksanering

STK-2017-317
Sammanfattning

I budgeten för 2017 gav kommunfullmäktige under målområde 8, En ekologisk hållbar stad,
ett uppdrag till kommunstyrelsen att tillsammans med berörda nämnder ta fram en policy för
marksanering. Förslag till policy med kompletterande riktlinjer har tagits fram. Dessa har varit
utskickade på remiss till berörda nämnder. Arbetet har resulterat i slutsatsen att det är svårt
att ta fram en policy avseende marksanering eftersom hanteringen i stor utsträckning regleras
av lagar och riktlinjer. Kommunen har dubbla roller både som exploatör och som
myndighetsutövare vilket kan vara problematiskt att hantera. En policy måste vara förenlig
med lagstiftning och normering och får inte påverka myndighetsutövningen. Förslaget är att
istället för policy ska gemensamma riktlinjer och rutiner tas fram för vägledning vid hantering
av förorenade områden. Dessa ska fastställas på tjänstepersonsnivå. Riktlinjer för
ekonomistyrning och redovisning av saneringsutgifter har tagits fram och finns publicerade i
stadens ekonomihandbok. I budget 2019 har tekniska nämnden fått en särskild budgetram
för saneringsutgifter.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner svar på uppdrag från budget 2017, Policy för
marksanering i enlighet med vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Simon Chrisander, Arwin Sohrabi och Magnus Olsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Håkan Fäldt.
Särskilda yttranden, reservationer

Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Håkan Fäldt (M) och Charlotte Bossen (C)
inkommit med ett gemensamt särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 11 till
kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Magnus Olsson (SD) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 12 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
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Kulturnämnden
Miljönämnden
Revisorskollegiet
Servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag




















Förslag till beslut KS 190814 §186 med Särskilt yttrande (M+C) och (SD)
Förslag till beslut KSAU 190805 §450
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190805 Policy för marksanering
Förskolenämnden beslut 180321 § 42
Remissvar från förskolenämnden
Grundskolenämnden beslut 180222 §23
Remissvar från grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen beslut 180223 § 22 med Särskilt
yttrande (SD)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Miljönämnden beslut 180222 §32
Remissvar från miljönämnden
Servicenämnden beslut 180320 § 33
Remissvar från servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 180215 § 51
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Beslut tekniska nämnden 180220 § 54 med Särskilt yttrande (M)
Remissvar från tekniska nämnden
Tekniska nämnden Särskilt yttrande (M)

Paragrafen är justerad
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Bilaga 12
35

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige 2019-09-05
Ärende: STK-2017-317

Uppdrag budget 2017 – Policy för marksanering
Förslag till policy med kompletterande riktlinjer har tagits fram. Dessa har varit
utskickade på remiss till berörda nämnder. Arbetet har resulterat i slutsatsen att det
är svårt att ta fram en policy avseende marksanering eftersom hanteringen i stor
utsträckning regleras av lagar och riktlinjer. Kommunen har dubbla roller både som
exploatör och som myndighetsutövare vilket kan vara problematiskt att hantera. En
policy måste vara förenlig med lagstiftning och normering och får inte påverka
myndighetsutövningen. Förslaget är att istället för policy ska gemensamma riktlinjer
och rutiner tas fram för vägledning vid hantering av förorenade områden. Dessa ska
fastställas på tjänstepersonsnivå.

Om olika förvaltningar och tjänstemän gör olika tolkningar på den nivå som anges i
ärendet, kommer det behövas en policy.

____________________________
Magnus Olsson, gruppledare (SD)
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Årsrapport 2018 Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i
Malmö stad

STK-2019-831
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har antagit tre utvecklingsplaner: Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot
diskriminering i Malmö stad (antogs 2010), Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering antogs 2011)
samt Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter i Malmö stad (antogs 2017). Samtliga planer
gäller till och med 2020. Stadskontoret har i uppdrag att stödja, samordna och följa upp
arbetet med planerna. Detta ärende behandlar årsrapport 2018 för Strategisk utvecklingsplan för
arbetet mot diskriminering i Malmö stad.
Tjänsteskrivelsens första del innehåller en redogörelse för gemensamma aktiviteter som
genomförts under 2018 liksom en beskrivning av gemensamma utmaningar för de tre
uppdragen. En övergripande utmaning är organisationens förmåga att ”hålla i och hålla ut”,
en utmaning som kommer med allt implementerings- och förändringsarbete. En annan
utmaning är att integrera jämställdhet, antidiskriminering och barnets rättigheter i ordinarie
målstyrning och uppföljning, liksom ett behov av att utveckla former för uppföljning av
effekterna av arbetet i ordinarie målstyrning och uppföljningssystem.
Tjänsteskrivelsens andra del redogör för uppföljningen av Malmö stads samlade arbete med
fokus på antidiskriminering för 2018. Uppföljningen påvisar att det skett
positionsförflyttningar framåt. Till exempel visar analysen av kommunfullmäktigemålen att
det finns formuleringar som, när de ses som en helhet, kan bidra med riktning för stadens
arbete för ett mer jämlikt Malmö. Det finns även tydligare samt fler mål och åtaganden som
specifikt fokuserar på arbetet för lika rättigheter och möjligheter och som formuleras inom
fler målområden än enbart målområde 4 (En öppen stad). Utöver detta kan nämnas att fler
nämnder än tidigare förtydligar att arbetet med antidiskriminering utgör en del av
kärnuppdraget. Uppföljningen visar även att det finns kvarstående utmaningar för staden att
förhålla sig till. Mål, åtaganden och insatser utifrån det juridiskt bindande ramverket för
mänskliga rättigheter behöver stärkas, liksom att det finns behov av ökade ansträngningar
med koppling till diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet (inklusive hudfärg), religion
eller annan trosuppfattning.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner årsrapport 2018 för antidiskriminering och
översänder den till alla nämnder för beaktande i det fortsatta arbetet med
antidiskriminering.
Beslutsgång

Ewa Bertz yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Tony Rahm, Anders Rubin, Nima Gholam Ali
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Pour, Frida Trollmyr, Emma-Lina Johansson, Charlotte Bossen och John Roslund.
Särskilda yttranden, reservationer

Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Håkan Fäldt (M) och Charlotte Bossen (C)
inkommit med ett gemensamt särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 13 till
kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Andreas Skans (V) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 14 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KS 190814 §191 med Särskilt yttrande (SD) och (M+C)
Förslag till beslut KSAU 190805 §454
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190805 Årsrapport 2018 Strategisk utvecklingsplan för
arbetet mot diskriminering i Malmö stad
Årsrapport 2018 - Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i
Malmö stad
Bilaga Årsrapport 2018 Antidiskriminering - Malmö stads arbete för lika rättigheter
och möjligheter

Paragrafen är justerad
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Bilaga 14

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige 2019-09-05: Ärende 8. Årsrapport 2018 Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot
diskriminering i Malmö stad

Årsrapporten för 2018 gällande det strategiska antidiskriminerande arbetet har i syfte att synliggöra
hur staden systematiskt arbetat mot diskriminering och för främjande av lika rättigheter och
möjligheter. Det är glädjande att läsa att flera nämnder har förtydligat att de ser det arbetet som en
del av kärnuppdraget, men det är också oerhört oroväckande att läsa om hur det brister. Vi lever i en
fantastisk stad, framförallt tack vare alla de människor som bor och verkar här. I Malmö kan en hitta
ett föreningsliv som engagerar sig i allt från keramik, dans och antipatriarkalt broderi, till hemlöshet,
tillgänglighet och asylrätt.
Inte minst är många Malmöbor engagerade i kampen mot olika rasismer. Det är beklämmande att se
hur de saknar stöd från Malmö Stad i det arbetet. Vi vet att olika rasismer är förekommande i
Malmö, de tar sig olika uttryck mot olika grupper, men vi vet att det existerar. Trots det har stadens
arbete mot rasism helt tappat fart. Det finns inga riktade medel för antirasistiska organisationer att
söka, ingen dialog om vad staden behöver. Det saknas idag arbete mot rasism i alla stadens nämnder
och på central nivå. Det finns inga plattformar för att skapa strategiskt arbete och inte heller något
centralt drivet arbete.
Ska Malmö stad bli en stad fri från diskriminering krävs makt och resurser - precis som med allt annat
arbete i staden. Vi vet att människor diskrimineras på grund av sin hudfärg, etnicitet, religion eller
trosuppfattning. Vi vet att det är våra grannar, vänner, kollegor och kärlekar som utsätts, men vi vet
också att det är våra grannar, vänner, kollegor och kärlekar som utsätter människor för rasismer i
Malmö. Det är ingenting som kommer försvinna av sig självt, det kräver ett systematiskt arbete i
dialog med Malmöborna, oavsett om det handlar om antisemitism, antiziganism, afrofobi, hat mot
muslimer eller andra typer av rasism. Vi i Vänsterpartiet kräver att ni agerar nu.

Malmö 2019-09-05
Anders Skans
Gruppledare för Vänsterpartiet
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174

Årsrapport 2018 Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter i
Malmö stad

STK-2019-832
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har antagit tre utvecklingsplaner: Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot
diskriminering i Malmö stad (antogs 2010), Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering (antogs 2011)
samt Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter i Malmö stad (antogs 2017). Samtliga planer
gäller till och med 2020. Stadskontoret har i uppdrag att stödja, samordna och följa upp
arbetet med planerna. Detta ärende behandlar årsrapport 2018 för Utvecklingsplan för arbetet med
barnets rättigheter i Malmö stad. I årsrapporten framgår dels vad som sker nationell med fokus på
att barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020, dels vilka aktiviteter och insatser inom
ramen för arbetet med utvecklingsplanen som skett stadsövergripande och på de olika
förvaltningarna och dels redogörs för resultatet av en analys av i vilken omfattning barnets
rättigheter finns i kommunfullmäktigemål, nämndsmål, åtaganden och nämndernas
årsanalyser.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner årsrapporten för Utvecklingsplan för arbetet med
barnets rättigheter i Malmö stad för 2018 och översänder den till alla nämnder för
beaktande i det fortsatta arbetet med barnets rättigheter.
Beslutsgång

Ewa Bertz och Rose-Marie Carlsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Helena Nanne, Anders Skans, Nima Gholam Ali
Pour, Roko Kursar, Stefana Hoti och Anton Sauer.
Särskilda yttranden, reservationer

Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Håkan Fäldt (M) och Charlotte Bossen (C)
inkommit med ett gemensamt särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 15 till
kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Magnus Olsson (SD) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 16 till kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Anders Skans (V) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 17 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Beslutsunderlag
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Förslag till beslut KS 190814 §192 med Särskilt yttrande (SD) och (M+C)
Förslag till beslut KSAU 190805 §455
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190805 Årsrapport 2018 Utvecklingsplan för arbetet med
barnets rättigheter i Malmö stad
Årsrapport 2018 Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter i Malmö stad

Paragrafen är justerad
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Bilaga 15
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Bilaga 16

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige 2019-09-05
Ärende: STK-2019-832

Årsrapport 2018 Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter
i Malmö stad
Malmö har under en lång tid haft den högsta barnfattigdomen i hela landet. Den höga
barnfattigdomen nämns inte överhuvudtaget i denna rapport. Det är viktigt att barnets
rättigheter inte endast blir något som ska sysselsätta kommunala tjänstemän.
Sverigedemokraterna vill göra följande för att minska barnfattigdomen i Malmö:
•

Kommunfullmäktige ska tillsätta en barnombudsman som ska motverka
barnfattigdomen i Malmö genom att lyfta frågan och samordna
förvaltningarnas arbete inom området.

•

Malmö stad ska genomföra årliga kartläggningar av barnfattigdomen i Malmö
för att skapa underlag för de goda krafter som vill motverka den.

•

Inleda en diskussion med civilsamhället och näringslivet i syfte att upprätta en
kommunal kommission mot barnfattigdom som ska inventera hur
samhällsaktörer kan motverka barnfattigdom samt hur samverkan kan stärka
olika insatser.

•

Utreda hur arbetet med barnkonsekvensanalyser kan bli en integrerad del av
den kommunala verksamheten.

•

Expandera barnomsorg på obekväm arbetstid.

•

Fritidsaktiviteter med svenska språket och svenska normer i fokus ska
erbjudas för att öka barnens sociala och kulturella kapital.

•

Praktik som villkor för försörjningsstöd.

•

Öka antalet personal som arbetar inom elevhälsan.

•

Samtliga barn i låg- och mellanstadiet ska ges undervisning i kost/hälsa och
schemalagd motion varje dag enligt Bunkeflomodellen.
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____________________________
Magnus Olsson, gruppledare (SD)
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Bilaga 17

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige 2019-09-05: Ärende 9. Årsrapport 2018 Utvecklingsplan för arbetet med barnets
rättigheter i Malmö stad

Vi har nu fått en rapport om arbetet med barns rättigheter i Malmö stad. Det känns mycket märkligt
med denna rapport. Vi vet alla att vi har Sveriges högsta barnfattigdom i Malmö, vi vet alla att vi har
jättemånga barn som går igenom skolan utan att lyckas, vi vet alla att vi placerar hemlösa barn på
hotell och härbärgen, vi vet alla att vi numera inte hjälper strukturellt hemlösa barnfamiljer
långsiktigt utan de tvingas till ständig Malmö omprövning och flyttas runt. Trots att vi vet allt detta så
är det knappt omnämnt i rapporten om barns rättigheter.
Vi vet att en stark välfärd är viktig för resurssvaga grupper, vi vet att många barn är i stort behov av
en stark välfärd. Att skriva en rapport och debattera barns rättigheter utan att sätta det i relation till
vilka pengar som satsas, eller ska vi kanske säga brist på satsningar, är meningslöst.
Barngrupperna i förskolan är för stora, andelen utbildad personal för låg. I grundskolan växer
klasserna och de pedagogiska resurserna per elev minskar. Allt detta har sin utgångspunkt i politiska
beslut, såväl nationellt som i Malmö väljer det politiska styret att hellre sänka och hålla skatterna
låga än satsa pengar på barnen. När detta inte utgör en del i rapporten blir det en meningslös debatt.
Vi vet alla att ekonomi och välfärdens styrka hör ihop.
Revisonen har kritiserat hur barns perspektiv tas tillvara i när det gäller biståndsbedömningen, trots
att detta har uppmärksammats har inte några förbättringar skett.
I rapporten framkommer att det inte finns någon styrning av nämndernas arbete med barns
rättigheter. Är ni nöjda eller tänker ni föreslå åtgärder? Det står också att barn som grupp inte
synliggörs som målgrupp, är det att bygga en barnvänlig stad?
Min fråga till S och L styret i Malmö är, kommer ni att i kommande budget satsa på barnen eller är
denna debatt bara ett spel för galleriet?

Malmö 2019-09-05
Anders Skans
Gruppledare för Vänsterpartiet

46

§

175

Utökad låneram för kommunkoncernen, MKB Fastighets AB och Malmö
kommuns parkeringsaktiebolag

STK-2019-437
Sammanfattning

Kommunkoncernens lånebehov beräknas öka på grund av omfattande investeringar i bland
annat bostäder, parkeringshus och skolor. I syfte att med god framförhållning möjliggöra
effektiv upplåning önskar Internbanken utöka kommunkoncernens totala låneram med 5 000
Mkr till totalt 25 000 Mkr. I ärendet föreslås även en utökning av MKB Fastighets AB,
(MKB) låneram med 3 000 Mkr till 15 000 Mkr och för Malmö Kommuns Parkerings AB
(Parkering Malmö) en utökning av låneramen med 400 Mkr till 1 000 Mkr
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige utökar kommunkoncernens låneram från 20 000 Mkr till 25 000
Mkr.
2. Kommunfullmäktige utökar MKB Fastighet AB:s låneram från 12 000 Mkr till 15 000
Mkr.
3. Kommunfullmäktige utökar Malmö Kommuns Parkerings AB låneram från 600 Mkr
till 1 000 Mkr.
4. Kommunfullmäktige beslutar att Sydvattens borgens- och låneram om 851 Mkr kan
användas så att borgensåtagandena maximalt får uppgå till 851 Mkr samtidigt som
utlåningen maximalt får uppgå till 851 Mkr.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
MKB Fastighets AB
Malmö Kommuns Parkerings AB
Sydvatten
Beslutsunderlag











Förslag till beslut KS 190814 §189
Förslag till beslut KSAU 190805 §452
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190805 Utökad låneram för kommunkoncernen, MKB
Fastighets AB och Malmö kommuns parkeringsaktiebolag
MKB Fastighets AB - Likviditetsprognos 2018 - 2022
Låneutrymme för framtida investeringar
Hemställan om utökning av låneram för MKB Fastighets AB
Malmö kommuns parkeringsaktiebolag - Protokoll 190508
Begäran om utökning av låneram för MKB Fastighets AB
MKB Fastighets AB - Lividitetsprognos 2018-2022
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Malmö kommuns parkeringsaktiebolag - Samling kreditram maj 2019

Paragrafen är justerad
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§

176

Försäljning av Löpöglan 2, Hyllie, projekt nr 7342

STK-2019-824
Sammanfattning

Tekniska nämnden anhåller om kommunfullmäktiges godkännande av försäljning av
fastigheten Löpöglan 2 i Malmö (Hyllie). Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen
tillstyrker förslaget.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat köpeavtal avseende fastigheten
Löpöglan 2 i Malmö.
Beslutsgång

Andreas Schönström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Andersson yrkar avslag på kommunstyrelsens förlag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Stefana Hoti.
Ordföranden ställer bägge förslagen under proposition, bifall mot avslag och finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Till kommunstyrelsens förslag har Stefana Hoti (MP) inkommit med ett särskilt yttrande. Det
särskilda yttrandet intas som Bilaga 18 till fullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Anders Skans (V) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KS 190814 §188 med Reservation (V) och Särskilt yttrande (MP)
Förslag till beslut KSAU 190805 §451
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190805 Försäljning av Löpöglan 2, Hyllie, projekt nr
7342
Tekniska nämnden beslut 190424 §131 med Skriftlig reservation (V) och Särskilt
yttrande (MP)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Köpeavtal avseende fastigheten Malmö Löpöglan 2
Nämndskarta Löpöglan 2

Paragrafen är justerad
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§

177

Motion av Magnus Olsson (SD) om att trygga framtiden för
Museispårvägen

STK-2018-270
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) har inkommit med en motion angående att trygga framtiden för
Museispårvägen i Malmö. Motionären föreslår att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att ta
fram ett förslag för att möjliggöra en permanent hall för Museispårvägens spårvagnar för
uppställning, underhåll och renovering, med syftet att möjliggöra fortsatt verksamhet och
trafik från 2019, samt att under kommande budgetberedning för 2019 tillföra de ekonomiska
resurser som krävs för Museispårvägens fortsatta verksamhet och förvaring av spårvagnarna.
Motionen har remitterats till stadsbyggnadsnämnden, kulturnämnden, tekniska nämnden och
servicenämnden för yttrande. Av nämndernas yttranden framgår att det redan finns förslag på
ersättningshall för museispårvagnarna, samt förslag på hur investeringskostnaden för en
sådan ska hanteras. Stadskontoret föreslår därför att motionen kan anses besvarad med vad
som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige anser Magnus Olssons (SD) motion om att trygga framtiden för
Museispårvägen besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Frida Trollmyr och Kay Wictorin yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Magnus Olsson yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer bägge förslagen under proposition, kommunstyrelsens förslag mot bifall
till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Magnus Olsson (SD) reservation till förmån för eget
förslag.
Beslutet skickas till

Motionären
Servicenämnden
Kulturnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KS 190814 §193 med Reservation (SD)
Förslag till beslut KSAU 190805 §456
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G-Tjänsteskrivelse KSAU 190805 Motion av Magnus Olsson (SD) om att trygga
framtiden för Museispårvägen
Motion av Magnus Olsson (SD) om att trygga framtiden för Museispårvägen
Stadsbyggnadsnämnden beslut 180517 § 151
Reservation (SD) från stadsbyggnadsnämnden
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden
Kulturnämnden beslut 180524 §71
Tjänsteskrivelse från kulturnämnden
Servicenämnden beslut 180528 §63 med muntlig Reservation (M+L) och (SD)
Remissvar från servicenämnden
Remissvar från tekniska nämnden

Paragrafen är justerad
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§

178

Motion från Kay Wictorin (C) om att Malmö stad ska söka medlemskap i
WHO:s nätverk för äldrevänliga städer

STK-2018-1357
Sammanfattning

Kay Wictorin (C) föreslår i en motion för kommunfullmäktige att ställa sig positiv till att
Malmö stad blir medlem i Världshälsoorganisationens (WHO:s) nätverk för äldrevänliga
städer samt att uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta ett förslag till medlemsansökan från
Malmö stad. Yttrande finns från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, servicenämnden,
stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. I ärendet redovisas information om WHO:s
nätverk, Malmö stads insatser kring åldersvänlighet samt forskning om äldre. Förslaget är att
avslå motionens två yrkanden.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige bifaller motionens första att-sats, och ställer sig positiv till att
Malmö stad blir medlem i WHO:s nätverk för äldre.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ansöka om medlemskapet och
att i sedvanlig ordning framöver utvärdera medlemskapet och fatta samtliga
erforderliga beslut rörande stadens deltagande i nätverket.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh yrkar bifall till följande justerade förslag till beslut i ärendet:
Kommunfullmäktige bifaller motionens första att-sats, och ställer sig positiv till att Malmö
stad blir medlem i WHO:s nätverk för äldre.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ansöka om medlemskapet och att i
sedvanlig ordning framöver utvärdera medlemskapet och fatta samtliga erforderliga beslut
rörande stadens deltagande i nätverket.
Anders Andersson yrkar avslag på motionen.
Måns Berger, Kay Wictorin och Roko Kursar biträder Katrin Stjernfeldt Jammehs justerade
förslag.
Ordföranden ställer bägge förslagen under proposition, bifall mot avslag och finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens justerade förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Mot kommunfullmäktiges beslut har Anders Skans (V) inkommit med en gruppreservation.
Reservationen intas som bilaga 19 till fullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Motionären
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Hälsa-, vård och omsorgsnämnden
Servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag















Förslag till beslut KS 190814 §194 med Muntlig reservation (V)
Förslag till beslut KSAU 190805 §457 med muntlig Reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190805 Motion om att Malmö stad ska söka
medlemsskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer
Motion från Kay Wictorin (C) om att Malmö stad ska söka medlemskap i WHO:s
nätverk för äldrevänliga städer
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens beslut 190328 §47 med Reservation
(M+C+KD)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 190314 § 59 med Reservation (M+C)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Tjänsteskrivelse stadsbyggnadsnämnden
Servicenämnden beslut 190326 §34 med Muntlig reservation (S+L)
Remissvar från servicenämnden
Tekniska nämnden beslut 190328 §80 med muntlig Reservation (S+L)
Remissvar från tekniska nämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 19

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunfullmäktige 2019-09-05: Ärende 13. Motion från Kay Wictorin (C) om att Malmö stad ska söka
medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer

Vänsterpartiet anser i likhet med förvaltningen inom hälsa, -vård och omsorg att medlemskapet är
onödigt. Medlemskapet ger inte Malmös äldre mer resurser till en bra vård, istället kommer
medlemskapet komma att kosta resurser i form av resor och möten.
Malmö 2019-09-05
Anders Skans
Gruppledare för Vänsterpartiet
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§

179

Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om att
testa och utveckla ansiktsigenkänning på Malmö stads skolor

STK-2019-120
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) har inkommit med en motion om att
testa och utveckla ansiktsigenkänning på Malmö stads skolor. Motionärerna föreslår
kommunstyrelsen att ge grundskolenämnden i uppdrag att, tillsammans med berörda
förvaltningar och med projektet i Skellefteå som grund, ta fram ett förslag om att testa och
utveckla ett liknande system med ansiktsigenkänning i skolmiljö på Malmös skolor.
Då rättsläget för att använda denna teknik i skolan för närvarande utvärderas nationellt av
datainspektionen samt att datainspektionen har en tillsynsplan 2019 – 2020 som omfattar
prioriterade områden inom bland annat skolan bör Malmö stad avvakta pågående utredning.
Grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har yttrat sig i ärendet.
Båda nämnderna bedömer att ett införande av ansiktsigenkänning inte står i rimlig proportion
till det behov som motionärerna åsyftar.
I avvaktan på datainspektionens granskning och tillsyn samt med utgångspunkt från
åtgärdsförslag i det föreslagna programdirektivet Digital identitet och närliggande tjänster samt att
ett eventuellt projekt med ansiktsigenkänning berör minderåriga föreslås att motionen avslås.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige avslår Magnus Olssons (SD) och Nima Gholam Ali Pours (SD)
motion om att testa och utveckla ansiktsigenkänning på Malmö stads skolor.
Beslutsgång

Sara Wettergren, Juan-Tadeo Espitia och Mohamed Yassin yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Magnus Olsson yrkar bifall till motionen.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Anton Sauer och John Eklöf.
Ordföranden ställer bägge förslagen under proposition, bifall mot avslag och finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. De
ledamöter som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, de ledamöter som vill bifalla
motionen röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att bifalla motionen.
Omröstningen genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 49 ja-röster mot 11 nej-
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röster. En ledamot är frånvarande vid omröstningen. Voteringslista 1, bilaga 20.
Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Magnus Olsson (SD) inkommit med en
reservation. Reservationen intas som bilaga 21 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Motionärerna
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KS 190814 §195 med Reservation (SD)
Förslag till beslut KSAU 190805 §458
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190805 Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima
Gholam Ali Pour (SD) om att testa och utveckla ansiktsigenkänning på Malmö
stads skolor
Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om att testa och
utveckla ansiktsigenkänning på Malmö stads skolor
Grundskolenämnden beslut 190417 §62 med Reservation (SD)
Remissvar från grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 190425 §51 med Reservation (SD)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-09-05

Kommunfullmäktige
Voteringslista: §179

Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om att testa och
utveckla ansiktsigenkänning på Malmö stads skolor, STK-2019-120
Ärende:

Voteringslist(or)
Bilaga 20
Ledamot

Ja

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Ledamot
Nicola Rabi (M), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Peter Ollén (M), Ledamot
Frida Trollmyr (S), Ledamot
Stefan Robert Plath (SD), Ledamot
Simon Chrisander (L), Ledamot
Mohamed Yassin (MP), Ledamot
Anders Rubin (S), Ledamot
Josefin Anselmsson Borg (M), Ledamot
Gunilla Ryd (V), Ledamot
Anton Sauer (C), Ledamot
Carina Nilsson (S), Ordförande
David Blomgren (M), Ledamot
Elin Kramer (S), Ledamot
Anders Pripp (SD), Ledamot
Helena Grahn (M), Ledamot
Anders Andersson (V), Ledamot
Sara Wettergren (L), Ledamot
Torbjörn Tegnhammar (M), Ledamot
Rose-Marie Carlsson (S), Ledamot
Ilvars Hansson (SD), Ledamot
Stefana Hoti (MP), Ledamot
Ilmar Reepalu (S), Ledamot
Sadiye Altundal (V), Ledamot
Nima Gholam Ali Pour (SD), Ledamot
Sofia Hedén (S), Ledamot
Håkan Fäldt (M), Ledamot
Björn Gudmundsson (S), Vice ordförande
Emma-Lina Johansson (V), Ledamot
John Roslund (M), Ledamot
Roko Kursar (L), Ledamot
Juan-Tadeo Espitia (S), Ledamot
Helena Nanne (M), Ledamot

X
X

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avstår
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Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-09-05

Kommunfullmäktige
Lisbeth Persson Ekström (SD), Ledamot
Måns Berger (MP), Ledamot
Eva Ann-Britt Sjöstedt (S), Ledamot
Anders Skans (V), Ledamot
Arwin Sohrabi (S), Ledamot
Tony Rahm (M), Ledamot
Christina Wessling (S), Ledamot
John Eklöf (M), Ledamot
Jan Olsson (S), Ledamot
Eva Hallén (SD), Ledamot
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), Ledamot
Charlotte Bossen (C), Ledamot
Anja Nordberg Sonesson (M), Andre vice ordförande
Dündar Güngör (S), Ledamot
Rickard Åhman Persson (SD), Ledamot
Susanne Jönsson (S), Ersättare
Peter Johansson (S), Ersättare
Birgit Hansson (S), Ersättare
Mats Sjölin (S), Ersättare
Linda Obiedzinski (M), Ersättare
Michael Hård af Segerstad (SD), Ersättare
Bo Stefan Claesson (SD), Ersättare
Håkan Ask (SD), Ersättare
Showan Shattak (V), Ersättare
Eva Christina Bertz (L), Ersättare
Kay Lennart Wictorin (C), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
49

11

0
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Bilaga

Reservation
Kommunfullmäktige 2019-09-05
Ärende: STK-2019-120

Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om
att testa och utveckla ansiktsigenkänning på Malmö stads skolor
Elevernas närvaro har stor betydelse för elevernas måluppfyllelse. 85 procent av
eleverna i Malmö med en frånvaro på 0–5 procent i årskurs 9 läsåret 2017/2018
uppnådde gymnasiebehörighet. Motsvarande resultat för eleverna med över 50
procent frånvaro är endast 15 procent. 20 procent av eleverna i Malmös grundskolor
är frånvarande mer än 10 procent av tiden i skolan. Därmed kan man konstatera att
skolfrånvaro är ett problem i Malmö stad som sänker skolresultaten och berövar
många barn en ljus framtid.
I kommunstyrelsens förslag till beslut kan man läsa att det pågår ett
förändringsarbete mot ett elektroniskt passersystem för låssystemen. Den som
arbetat med elever vet att många elever glömmer både läromedel, taggar och digitala
verktyg. Däremot kan ingen elev glömma sitt ansikte hemma.
När ansiktsigenkänning testades vid Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå bedömde
Skellefteå kommun och företaget Tieto i en rapport, att lärarna skulle spendera 40 –
60 % mindre tid på att registrera elevernas närvaro, när systemet var utbyggt. Den
tiden kan lärarna ägna åt att undervisa.
Faktum är att ansiktsigenkänning som verktyg för att registrera närvaro har blivit
prisad och fått positiv respons av både elever, föräldrar och lärare.
I svaret till motionen tar man upp att det råder ett ojämlikt förhållande mellan en elev
och skolan samt att det inte kan antas att ett samtycke till ansiktsigenkänning har
lämnats frivilligt. I rapporten Future Classroom står det tydligt att vårdnadshavarna
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fick samtycka att eleverna skulle delta. Vårdnadshavarna till 21 av 30 elever gav sitt
samtycke. De 9 som inte gav sitt samtycke deltog inte.
I svaret till motionen menar man att det redan finns väl etablerade och fungerande
system för närvarokontroll. Detta påstående lägger man fram utan att redovisa hur
fungerande dessa system är. Hur mycket avlastas lärarna från administrativa
uppgifter? Hur hög är närvaron?
I svaret till motionen har man helt och hållet lyckats undvika att diskutera fördelarna
med metoden med ansiktsigenkänning.
Datainspektionens sanktionsavgift till Skellefteå kommun för att ha överträtt
bestämmelserna i dataskyddsförordningen har överklagats.

Vi Sverigedemokrater yrkade avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut och bifall
till motionen.
Då vårt yrkande ej vann gehör reserverar vi oss i ärendet.

____________________________
Magnus Olsson, gruppledare (SD)
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§

180

Motion av Charlotte Bossen (C) om att införa huskurage i Malmö stad

STK-2019-138
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har mottagit motion om att införa huskurage i Malmö. I motionen
”Inför huskurage i Malmö stad” föreslås att Malmö stad ska verka för att huskurage införs i
kommunens bostadsbolag samt verka för att privata fastighetsägare gör detsamma samt tillse
att Malmö stad genomför utbildnings och informationsinsatser. Huskurage är en ideell
förening som förespråkar att bostadsbolag antar en policy om hur grannar ska agera vid oro
för våld i sin närhet.
Huskurage har som mål att förebygga och förhindra våld i nära relation som förutom
våldsoffret även utsätter barn som tvingas leva i denna hemmiljö. Huskurage bygger på en
policy som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg och att projektet är gratis. Såsom
framkommit i slutrapport och resonemang från expertgrupp är huskurage komplext och
kräver extern samverkan på flera nivåer från bland annat kommun, polis och fastighetsbolag.
Projektet saknar de grundkrav som ställs i Malmö stads trygghets- och säkerhetspolicy
gällande att Malmö ska sträva efter att implementera insatser som är kunskapsbaserade och
grundade på forskning samt att det inte ska finnas risk för att insatserna gör skada eller
förvärrar situationen. Huskurage är inte ordentligt utvärderat, saknar förändringsteori eller
underlag för påvisad effekt. Arbetsmarknads- och socialnämnden samt MKB yrkar båda på
avslag i sina remissyttrande.
Stadskontoret föreslår avslag på motionen utifrån att ha tagit del av rapporter, resonemang av
experter samt inkomna remissvar.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige avslår Charlotte Bossens (C) motion om att införa Huskurage i
Malmö stad med vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Rose-Marie Carlsson, Roko Kursar och Måns Berger yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Charlotte Bossen, Nima Gholam Ali Pour och Håkan Fäldt yrkar bifall till motionen.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Anton Sauer och Kay Wictorin.
Ordföranden ställer bägge förslagen under proposition, bifall mot avslag och finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. De
ledamöter som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, de ledamöter som vill bifalla
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motionen röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att bifalla motionen.
Omröstningen genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 34 ja-röster mot 27 nejröster. Voteringslista 2, bilaga 22. Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Mot kommunfullmäktiges beslut har Charlotte Bossen (C) inkommit med en gruppreservation.
Reservationen intas som bilaga 23 till fullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Magnus Olsson (SD) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Håkan Fäldt (M) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Motionären
Arbetsmarknads- och socialnämnden
MKB
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 190805 §459 med muntlig Reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190805 angående motion om att införa Huskurage i
Malmö stad
Motion av Charlotte Bossen (C) om att införa huskurage i Malmö stad
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190426 §127 med Reservation (SD)
och Särskilt yttrande (V)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Remissvar från MKB Fastighets AB

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-09-05

Kommunfullmäktige
Voteringslista: §180
Ärende:

Motion av Charlotte Bossen (C) om att införa huskurage i Malmö stad, STK-2019-138

Voteringslist(or)
Bilaga 22
Ledamot

Ja

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Ledamot
Nicola Rabi (M), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Peter Ollén (M), Ledamot
Frida Trollmyr (S), Ledamot
Stefan Robert Plath (SD), Ledamot
Simon Chrisander (L), Ledamot
Mohamed Yassin (MP), Ledamot
Anders Rubin (S), Ledamot
Josefin Anselmsson Borg (M), Ledamot
Gunilla Ryd (V), Ledamot
Anton Sauer (C), Ledamot
Carina Nilsson (S), Ordförande
Elin Kramer (S), Ledamot
Anders Pripp (SD), Ledamot
Helena Grahn (M), Ledamot
Anders Andersson (V), Ledamot
Sara Wettergren (L), Ledamot
Torbjörn Tegnhammar (M), Ledamot
Rose-Marie Carlsson (S), Ledamot
Ilvars Hansson (SD), Ledamot
Stefana Hoti (MP), Ledamot
Ilmar Reepalu (S), Ledamot
Sadiye Altundal (V), Ledamot
Nima Gholam Ali Pour (SD), Ledamot
Sofia Hedén (S), Ledamot
Håkan Fäldt (M), Ledamot
Björn Gudmundsson (S), Vice ordförande
Emma-Lina Johansson (V), Ledamot
John Roslund (M), Ledamot
Roko Kursar (L), Ledamot
Juan-Tadeo Espitia (S), Ledamot
Helena Nanne (M), Ledamot
Lisbeth Persson Ekström (SD), Ledamot
Måns Berger (MP), Ledamot

X

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avstår
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Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-09-05

Kommunfullmäktige
Eva Ann-Britt Sjöstedt (S), Ledamot
Anders Skans (V), Ledamot
Arwin Sohrabi (S), Ledamot
Tony Rahm (M), Ledamot
Christina Wessling (S), Ledamot
John Eklöf (M), Ledamot
Jan Olsson (S), Ledamot
Eva Hallén (SD), Ledamot
Daniel Sestrajcic (V), Ledamot
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), Ledamot
Charlotte Bossen (C), Ledamot
Anja Nordberg Sonesson (M), Andre vice ordförande
Dündar Güngör (S), Ledamot
Rickard Åhman Persson (SD), Ledamot
Susanne Jönsson (S), Ersättare
Peter Johansson (S), Ersättare
Birgit Hansson (S), Ersättare
Mats Sjölin (S), Ersättare
Linda Obiedzinski (M), Ersättare
Niclas Röhr (M), Ersättare
Michael Hård af Segerstad (SD), Ersättare
Bo Stefan Claesson (SD), Ersättare
Håkan Ask (SD), Ersättare
Showan Shattak (V), Ersättare
Eva Christina Bertz (L), Ersättare
Kay Lennart Wictorin (C), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
34

X
27

0
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Bilaga 23

Reservation
Kommunfullmäktige 2019-09-05
Ärende 15: STK-2019-138 Motion av Charlotte Bossen (C) om att införa huskurage i
Malmö stad

Centerpartiet i Malmö ser en stor utmaning i Malmö stad. Våld i nära relationer är ett
enormt problem i Sverige, med stora mörkertal. 2017 anmäldes omkring 12 000
misshandelsbrott där förövaren vara i nära relation till offret. Det uppskattas också att
runt 200 000 barn upplever våld i sin närmiljö. Vi behöver göra mer. Polisen behöver
mer resurser för att utreda brott, men lyfter själva i sina rapporter behovet av
civilsamhällets engagemang i upplysning och anmälande.
Centerpartiet i Malmö har sedan längre tid tryckt på vikten av arbetet mot våld i nära
relationer och vill inkludera civilsamhället mer, i enighet med Polisens
rekommendation. MKB Fastighets AB, Malmös kommunala fastighetsbolag som
ansvarar för runt 24 000 lägenheter i Malmö Stad. Att börja med dessa hade varit ett
stort steg i arbetet mot våld i nära relationer. Tanken är ej att föra över ansvar för att
anmäla liksom hantera brott på civilsamhället men att skapa fler kanaler för att
rapportera om dess förekomst.
Metoden framtagen av organisationen Huskurage går ut på utbildning- och
informationsinsatser för att ge grannar kunskapen i hur man ska agera för att
uppmärksamma att någon far illa. Till exempel genom att knacka på hos berörd
granne, hämta hjälp bland andra i byggnaden samt att ringa polisen vid behov. Helt
enkelt medel för att organisera civilkurage för att säkerställa säkerhet i hemmet för
dem i vår närhet, huskurage.
Vi yrkar avslag på förslaget till yttrande från kommunstyrelsen, samt bifall till
motionen.
Då vårt yrkande inte gillades av majoritet i kommunfullmäktige, reserverar vi oss mot
detta beslut till förmån för eget förslag.

……………………………………
Charlotte Bossen (C)
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§

181

Valförslag och avsägelser

STK-2019-1095
Sammanfattning

Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni 2019 har det inkommit avsägelser av
politiska uppdrag. Valberedningen har vid sitt sammanträde den 3 september 2019 nominerat
till politiska uppdrag på de vakanta platserna enligt redovisat förslag.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna i enlighet med vad som redovisats i
ärendet.
2. Kommunfullmäktige godkänner val till politiska uppdrag i enlighet med vad som
redovisats i ärendet.
Beslutsgång

Björn Gudmundsson yrkar bifall till valberedningens förslag med den kompletteringen att Jacob
Branting avsäger sig sitt uppdrag från och med den 7 september 2019.
Beslutet skickas till

Berörda förtroendevalda och nämnder
Malmö tingsrätt
MKB Fastighets AB
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd
Beslutsunderlag









Kommunfullmäktige 190905 Valförslag och avsägelser
Nomineringar (S)
Nomineringar (L)
Nomineringar (MP)
Nomineringar (M) och (C)
Nomineringar (V)
Nomineringar (SD)

Paragrafen är justerad
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§

182

Anmälan av inkomna ärenden som ännu inte underställts
kommunfullmäktiges prövning

STK-2019-1096
Sammanfattning

Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni 2019 har det till kommunfullmäktige
inkommit ärenden som ännu inte underställts kommunfullmäktiges prövning.
Beslut

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



Tjänsteskrivelse KF 190905 Anmälan av inkomna ärenden som ännu inte
underställts kommunfullmäktiges prövning

Paragrafen är justerad
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§

183

Inkomna interpellationer

Sammanfattning

Inga interpellationer har inkommit.
Paragrafen är justerad

