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§

184

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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§

185

Val av justerare

Sammanfattning

Ordföranden meddelar att protokollet justeras onsdagen den 9 oktober 2019 på
stadskontoret.
Kommunfullmäktige utser Roko Kursar och Håkan Fäldt att jämte ordföranden justera
protokollet.
Paragrafen är justerad
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§

186

Inkomna enkla frågor

Sammanfattning

A. Måns Berger (MP) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt
Jammeh (S) få framställa en enkel fråga om förtur för barnfamiljer i Boplats Syd.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer besvaras vid dagens
sammanträde.
B. Stefana Hoti (MP) har anhållit om att till skolkommunalrådet Sara Wettergren (L) få framställa
en enkel fråga om hemlösa barn.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer besvaras vid dagens
sammanträde.
C. 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
kostnader för ekonomiskt bistånd.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer inte besvaras vid dagens
sammanträde.
D. Torbjörn Tegnhammar (M) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande Katrin
Stjernfeldt Jammeh (S) få framställa en enkel fråga om ledarskap för ansvarsfull ekonomisk
hushållning.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer besvaras vid dagens
sammanträde.
E. John Roslund (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 hygien i hemtjänsten.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer besvaras vid dagens
sammanträde.
F. John Roslund (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 kostnader för kommunal restaurangverksamhet.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer besvaras vid dagens
sammanträde.
G. Nicola Rabi (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för kultur
och fritid Frida Trollmyr (S) få framställa en enkel fråga om tryggheten på våra bibliotek.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer besvaras vid dagens
sammanträde.
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H. Lars-Johan Hallgren (SD) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande Katrin
Stjernfeldt Jammeh (S) få framställa en enkel fråga om ökad anhöriginvandring till Malmö.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer besvaras vid dagens
sammanträde.
I. Daniel Sestrajcic (V) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt
Jammeh (S) få framställa en enkel fråga om Malmö stads engagemang för The Shift.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer besvaras vid dagens
sammanträde.
J. Charlotte Bossen (C) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt
Jammeh (S) få framställa en enkel fråga om åtgärder för att förbättra stadens företagsklimat.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer besvaras vid dagens
sammanträde.
Beslutsunderlag












Enkel fråga från Måns Berger (MP) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om förtur i
bostadskön
Enkel fråga från Stefana Hoti (MP) till Sara Wettergren (L) gällande hemlösa barn
Enkel fråga från Helena Nanne (M) till Rose-Marie Carlsson (S) om kostnader för
ekonomiskt bistånd
Enkel fråga från Torbjörn Tegnhammar (M) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om
ledarskap för ansvarsfull ekonomisk hushållning
Enkel fråga från John Roslund (M) till Anders Rubin (S) om hygien i hemtjänsten
Enkel fråga från John Roslund (M) till Anders Rubin (S) om kostnader för
kommunal restaurangverksamhet
Enkel fråga från Nicola Rabi (M) till Frida Trollmyr (S) om tryggheten på våra
bibliotek
Enkel fråga från Lars-Johan Hallgren (SD) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om
ökad anhöriginvandring till Malmö
Enkel fråga från Daniel Sestrajcic (V) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om Malmö
stads engagemang för The Shift
Enkel fråga från Charlotte Bossen (C) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om stadens
företagsklimat

Paragrafen är justerad
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§

187

Enkel fråga från Måns Berger (MP) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om
förtur i bostadskön

STK-2019-1260
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 186 A medge Måns Berger (MP) att till
kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) få framställa en enkel fråga om
förtur för barnfamiljer i Boplats Syd.
Katrin Stjernfeldt Jammeh besvarar frågan.
Måns Berger yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 1.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Måns Berger (MP) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om förtur i
bostadskön

Paragrafen är justerad
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Bilaga 1

Enkel fråga gällande förtur för barnfamiljer i Boplats Syd till
finanskommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).
1347 barn är hemlösa i Malmö, enligt stadens senaste kartläggningen av hemlöshet. Enligt
samma kartläggning 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.
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.
Sedan Miljöpartiet lämnade styret har situationen för stadens mest utsatta barn kraftigt
försämrats. Beskeden från den nya kommunledningen kring hur dessa barns situation ska
hanteras är mycket otydlig.
Kommunstyrelsens vice ordförande har i en artikel i Sydsvenskan (Sydsvenskan 1/15) tydliggjort
att han inte är nöjd med den nuvarande situationen och att han står fast vid sitt löfte att ge
förtur i bostadskön för samtliga barnfamiljer.
Miljöpartiet anser att det hade varit en bättre ordning att politiskt besluta att socialtjänsten ska
erbjuda långsiktiga boendelösningar för alla barn och barnfamiljer, men i brist på ett sådant
beslut kan en förtur vara en väg att gå för att säkerställa att alla Malmös barn får tillgång till
långsiktiga boendelösningar.

Vår fråga till Katrin Stjernfeldt Jammeh är:
-

Kommer du verka för att hemlösa barnfamiljer får en förtur i Boplats Syd?

__________________________
Måns Berger, ledamot i kommunfullmäktige (MP)
Malmö 2019-09-11
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§

188

Enkel fråga från Lars-Johan Hallgren (SD) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
om ökad anhöriginvandring till Malmö

STK-2019-1281
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 186 H medge Lars-Johan Hallgren (SD) att till
kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) få framställa en enkel fråga om
ökad anhöriginvandring till Malmö.
Katrin Stjernfeldt Jammeh besvarar frågan.
Lars-Johan Hallgren yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 2.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Lars-Johan Hallgren (SD) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om
ökad anhöriginvandring till Malmö

Paragrafen är justerad
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Bilaga 2

Enkel fråga till finanskommunalrådet Katrin Stjernfeldt-Jammeh (S) om ökad
anhöriginvandring till Malmö.
Tisdagen den 18.e juni 2019 så beslutade samtliga riksdagspartier utom M och SD
att ytterligare underlätta anhöriginvandring till Sverige.
Hur många det rör sig om är det ingen som gjort någon analys kring.
Migrationsverket uppger att det kan röra sig om ytterligare 11000 till 13000 från
redan höga nivåer.
Med tanke på att denna myndighet ständigt har fel i underkant när det gäller antalet
människor som kommer till Sverige kan man med fog anta att deras uppskattning är i
underkant även denna gång.
Det rör sig hursomhelst om ett ansenligt antal individer förutom de som invandrar
utan anhöriganknytning.
Med tanke på Malmös redan höga popularitet för invandrare/asylsökande är det
högst väntat att en icke oansenlig del kommer att välja att söka sig till Malmö.
Med ovan framfört vill jag ställa följande enkla fråga till finanskommunalrådet
Katrin Stjernfeldt-Jammeh (S):
- Har Malmö kommun de resurser som krävs för de extra kostnader och sociala
problem som ytterligare ännu högre invandring innebär för Malmö?

_______________________
Lars-Johan Hallgren (SD)
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§

189

Enkel fråga från Daniel Sestrajcic (V) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om
Malmö stads engagemang för The Shift

STK-2019-1282
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 186 I medge Daniel Sestrajcic (V) att till
kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) få framställa en enkel fråga om
Malmö stads engagemang för The Shift.
Katrin Stjernfeldt Jammeh besvarar frågan.
Daniel Sestrajcic yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 3.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Daniel Sestrajcic (V) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om Malmö
stads engagemang för The Shift

Paragrafen är justerad

Bilaga 3
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Vänsterpartiet

Enkel fråga
Till kommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh

Enkel fråga om Malmö stads engagemang för The Shift
En bostad till en rimlig hyra kräver att bostaden ses som en social rättighet och inte en
handelsvara. Det är dessutom avgörande för att en stad som Malmö ska kunna både växa
och växa ihop och bli en stad öppen för alla. Det kräver inte bara en aktivare bostadspolitik det kräver en bostadspolitik som inte ger marknaden större makt och inflytande över
bostadspolitiken. Det är alltså upp till de politiska beslut som fattas i nämnder och
kommunfullmäktige vilken väg frågan om rätten till bostad i Malmö tar: ska det på allvar bli
en social rättighet för alla eller ska det fortsätta som nu med fortsatt bostadskris och
bostadsbrist som följd där bara de med tjock plånbok kan lösa sin bostadssituation?
Nu när Malmö stad undertecknade FN-initiativet The Shift vars ambitionen är att
åstadkomma ett skifte i bostadspolitiken från att se bostaden som en handelsvara till att se
bostaden som en social rättighet fanns förhoppningen att Malmös styre att på allvar skulle
lägga fram kraftfulla åtgärder för att åstadkomma detta skifte.
Den politik med privatisering av kommunal mark och kommunala bostäder parat med en
diskussion om att näringslivsförtur ska införas i den kommunala bostadskön rimmar illa med
det skifte man skrivit under på. Samtidigt köper flera internationella riskkapitalbolag upp
fastigheter i Malmö med hyreshöjningar och renovräkningar som följd.
Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till finanskommunalrådet Katrin
Stjernfeldt Jammeh


Vilka konkreta beslut har fattats eller förbereds för att efter signerandet av FNinitiativet The Shift uppfylla målet och intentionen med The Shift.

Malmö den 23 september
Daniel Sestrajcic, Vänsterpartiet Malmö
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§

190

Enkel fråga från Charlotte Bossen (C) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om
stadens företagsklimat

STK-2019-1283
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 186 J medge Charlotte Bossen (C) att till
kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) få framställa en enkel fråga om
åtgärder för att förbättra stadens företagsklimat.
Katrin Stjernfeldt Jammeh besvarar frågan.
Charlotte Bossen yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 4.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Charlotte Bossen (C) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om stadens
företagsklimat

Paragrafen är justerad

Bilaga 4
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ENKEL FRÅGA
Svenskt näringsliv publicerar varje år en ranking över företagsklimatet i
Sveriges samtliga kommuner. I årets ranking tappar Malmö ytterligare 13
placeringar i rankingen ner till plats 172.
Malmö stad borde ha möjligheterna att lyckas mycket bättre. Som en del av en
storregion: Greater Copenhagen Region har vi ett brett underlag av
arbetskraft. Många företag väljer att etablera sig i regionen, flera av dessa har
valt och kommer välja Malmö som sin bas. Malmö har ett Universitet, utmärkta
kommunikationer med Öresundsbron och närheten till Kastrups internationella
flygplats skapar i sig enormt goda förutsättningar för staden att lyckas. Som
företagarkommun har vi många av de yttre förutsättningar som krävs för att
lyckas betydligt bättre. Men det som rankingen mäter är just kommunens
inställning till företag och där är styret ytterst ansvarigt.
De yttre förutsättningarna för ett spirande företagsklimat i kommunen finns
men de inre förutsättningarna, de som vi själva kan påverka, är undermåliga.
Istället för att underlätta för företagen är styret i en ständig kamp att försöka
försvåra. Mer regler, fler avgifter och sämre förutsättningar för nya företag att
etablera sig i kommunen har blivit en signum för styret. Att Malmö inte lyckas
bättre är inget annat än ett misslyckande ifrån kommunens sida. Centerpartiet
har sedan vårt återtåg i kommunfullmäktige vid ett flertal tillfällen poängterat
just detta. Ett gott företagsklimat är en grundbult till att kunna skapa fler arbetstillfällen i staden. Ska vi kunna komma till bukt med utanförskap och hög
arbetslöshet krävs det fler företag som blomstrar i staden, inte färre. Men med
det nuvarande styrets politik fortsätter förutsättningarna att försämras, vi tappar i rankingarna och man visar inga tecken på att vilja förändra detta då den
negativa trenden fortsätter nedåt.
Med anledning av ovan vill jag ställa följande fråga till Kommunstyrelsens
ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh
Avser Katrin Stjernfeldt Jammeh i egenskap av kommunstyrelsens ordförande
och ytterst ansvarig för kommunens verksamheter vidta några åtgärder för att
förbättra stadens företagsklimat?
Charlotte Bossen
2019-09-24
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§

191

Enkel fråga från Stefana Hoti (MP) till Sara Wettergren(L) gällande hemlösa
barn

STK-2019-1261
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 186 B medge Stefana Hoti (MP) att till
skolkommunalrådet Sara Wettergren (L) få framställa en enkel fråga om hemlösa barn.
Sara Wettergren besvarar frågan.
Stefana Hoti yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 5.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Stefana Hoti (MP) till Sara Wettergren (L) gällande hemlösa barn

Paragrafen är justerad

Bilaga 5

Enkel fråga gällande hemlösa barn till skolkommunalrådet Sara Wettergren
(L).
1347 barn är hemlösa i Malmö, enligt stadens senaste kartläggningen av hemlöshet. Det
motsvarar ungefär att ett barn per varje klass i Malmös grundskolor. Enligt samma
kartläggning så räknas de allra flesta av dessa barn som strukturellt hemlösa, det vill säga
att familjen saknar andra social problem än en bristande förankring på bostadsmarknaden.
Länge har hemlösa barnfamiljer varit prioriterade att få hjälp och stöd genom att bland annat
få tillgång till kommunens mer långsiktiga boendelösningar. Men efter en praxisändring som
inte har beslutats politiskt, är nu dessa barnfamiljer hänvisade till kortsiktiga akutboende och
veckovisa beslut om boende, inte sällan med långt avstånd till Malmö och skolplats.
En fungerande skolgång är viktigt för alla barn men för hemlösa barn kan skolan vara en av
få trygga punkter i tillvaron. En av de viktigaste skyddsfaktorerna för att barn inte ska
utveckla psykosocial problematik är just fungerande skolgång. Hemlöshet ökar risken för
psykisk och fysisk ohälsa hos barn, men det kan också påverka koncentrationsförmågan,
möjligheten att läsa läxor och möjligheten att komma utsövd till skolan. Med stadens nya
praxis finns det också en överhängande risk att barnen behöver flytta runt vilket skulle
innebära ytterligare stress, långa reseavstånd till skolan och stor psykisk påfrestning. Vi i
Miljöpartiet är oroliga för att den nya praxisen kommer innebär en betydligt svårare situation
för barnen med ökade stress, oro men också svårigheter att ta sig till skolan, vilket riskerar
att skolgång och måluppfyllelse blir lidande.
Vår fråga till skolkommunalrådet Sara Wettergren är:
-

Vilka åtgärder kommer skolan vidta för att kunna stödja en god skolgång och
välmående för barn som nu kommer att få en ännu tuffare boendesituation på grund
av Malmös nya praxis?

__________________________
Stefana Hoti, gruppledare Miljöpartiet
Malmö 2019-08-29
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§

192

Enkel fråga från Torbjörn Tegnhammar (M) till Katrin Stjernfeldt Jammeh
(S) om ledarskap för ansvarsfull ekonomisk hushållning

STK-2019-1277
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 186 D medge Torbjörn Tegnhammar (M) att till
kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) få framställa en enkel fråga om
ledarskap för ansvarsfull ekonomisk hushållning.
Katrin Stjernfeldt Jammeh besvarar frågan.
Torbjörn Tegnhammar yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 6.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Torbjörn Tegnhammar (M) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om
ledarskap för ansvarsfull ekonomisk hushållning

Paragrafen är justerad

19

Bilaga 6

Enkel fråga

Enkel fråga till Katrin Stjernfeldt Jammeh ledarskap för ansvarsfull
ekonomisk hushållning
I Malmö stads budget för 2019 gav det socialdemokratiska styret arbetsmarknads- och
socialnämnden i uppdrag att minska kostnaderna för försörjningsstöd med 100 miljoner
kronor. Utvecklingen har istället blivit den motsatta och Malmö stads utveckling har ökat till
den högsta nivån på många år.

Trots detta har styret i Arbetsmarknads- och socialnämnden konsekvent röstat emot initiativ
från den borgerliga oppositionen som syftar till att uppnå budget i balans. Samtidigt har
kommunfullmäktige befriat nämnden resultatansvar för samtliga budgetramar.
Min fråga till kommunstyrelsens ordförande är därför
–

Vad avser kommunstyrelsens ordförande göra inom ramen för kommunstyrelsens
tillsynsplikt för att tillse att arbetsmarknads- och socialnämnden uppnår en budget i
balans?

Malmö 2019-09-23
Torbjörn Tegnhammar (M)

20

§

193

Enkel fråga från John Roslund (M) till Anders Rubin (S) om hygien i
hemtjänsten

STK-2019-1278
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 186 E medge John Roslund (M) att till kommunalrådet
med beredningsansvar för hälsa, vård och omsorg samt strategisk personalpolitik Anders
Rubin (S) få framställa en enkel fråga om hygien i hemtjänsten.
Anders Rubin besvarar frågan.
John Roslund yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 7.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från John Roslund (M) till Anders Rubin (S) om hygien i hemtjänsten
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Bilaga 7

Enkel fråga

Enkel fråga till Anders Rubin Angående hygien i hemtjänsten
Redan under Krimkriget 1853–1856 insåg Florence Nightingale värdet av god hygien i
vårdsituationer. Hon lyckades sänka dödligheten på militärsjukhusen från 42% till 2% där
med säkerhet den största orsaken var just god hygien.
165 år senare i Malmö 2019 lyckas endast 23% av den kommunala personalen på ordinärt
boende följa basala hygienrutiner och klädregler trots att datum för kontroll i förväg var känt.
Följande förväntas vår kommunala hemtjänstpersonal följa:
Basala hygienrutiner: Korrekt desinfektion av händerna före och efter patientnära arbete,
korrekt desinfektion av händerna efter patientnära arbete, korrekt användning av handskar vid
kontakt eller risk för kontakt med kroppsvätskor, korrekt användning av engångsförkläde av
plast.
Klädregler: korrekt arbetsdräkt, fri från ringar, klockor, armband, bandage och stödskenor,
naglar ska hållas korta samt fria från nagellack och konstgjort material, hår ska vara kort eller
uppsatt.
Inte allt för avancerade saker kan man tycka, men trots att man årligen mäter basala
hygienrutiner och klädregler vid samma tidpunkt enligt SKL:s definierade nationella
granskningsmetod, punktprevalensmätning som görs under vecka 12-13 i hela Sverige i både
kommuner och landsting försämrades resultatet kraftigt jämfört med ifjol. Man gick från
30% måluppfyllelse till 23%.
Vår personal går från hem till hem och om åtta av tio i vår personal inte är rätt klädda och
tvättar sig enligt våra rutiner är de en smittspridningskälla. Ett influensavirus kan vara direkt
fatalt för en äldre och jag är rädd för att många av våra äldre har drabbats hårt av att våra
tjänstemän inte följer våra basala hygienrutiner och klädregler. Det är fullständigt
oacceptabelt att vi som kommun inte gör vårt yttersta för att stoppa smittspridning mellan
våra brukare och personal.
Min fråga till ansvarigt kommunalråd Anders Rubin (S) är:
Har Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden för avsikt att på allvar ta tag i det urusla resultatet av
basala hygienrutiner och klädregler i ordinärt boende?
Malmö 2019-09-23
John Roslund (M)
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§

194

Enkel fråga från John Roslund (M) till Anders Rubin (S) om kostnader för
kommunal restaurangverksamhet

STK-2019-1279
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 186 F medge John Roslund (M) att till kommunalrådet
med beredningsansvar för hälsa, vård och omsorg samt strategisk personalpolitik Anders
Rubin (S) få framställa en enkel fråga om kostnader för kommunal restaurangverksamhet.
Anders Rubin besvarar frågan.
John Roslund yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 8.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från John Roslund (M) till Anders Rubin (S) om kostnader för
kommunal restaurangverksamhet

Paragrafen är justerad
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Bilaga 8

Enkel fråga

Enkel fråga till Anders Rubin kostnader för kommunal
restaurangverksamhet
Malmö stad har ett antal mötesplatser för äldre. Tanken är att förutom de aktiviteter som finns
på mötesplatserna så förekommer restaurangverksamhet på Lekatten, Dammfri,
Mathildenborg och på Tuppen. Man serverar lagad mat och restaurangerna är öppna för
allmänheten. Således är det fyra kommunala restauranger som med skattemedel konkurrerar
på den öppna marknaden.
Nu har det dessutom visat sig att dessa restauranger inte klarar bära sina egna kostnader, utan
prognostiserar ett underskott på totalt fem miljoner kronor av våra skattemedel som var tänkt
att gå till våra kärnverksamheter för de äldre. Det är naturligtvis fullkomligt orimligt att våra
skattemedel ska användas för att täcka miljonunderskott på kommunalt drivna restauranger.
Av ovanstående resonemang önskar jag ställa följande fråga till ansvarigt kommunalråd
Anders Rubin (S):
Kommer Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden verka för att omedelbart avbryta de kommunala
restaurangverksamheterna på Lekatten, Dammfri, Mathildenborg och Tuppen för att i stället
erbjuda utomstående restauratörer att driva verksamheterna på ett marknadsmässigt sätt?
Malmö 2019-09-23
John Roslund (M)
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§

195

Enkel fråga från Nicola Rabi (M) till Frida Trollmyr (S) om tryggheten på
våra bibliotek

STK-2019-1280
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 186 G medge Nicola Rabi (M) att till kommunalrådet
med beredningsansvar för kultur och fritid Frida Trollmyr (S) få framställa en enkel fråga om
tryggheten på våra bibliotek.
Frida Trollmyr besvarar frågan.
Nicola Rabi yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 9.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Nicola Rabi (M) till Frida Trollmyr (S) om tryggheten på våra
bibliotek

Paragrafen är justerad
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Bilaga 9

Enkel fråga

En enkel fråga till Frida Trollmyr (s) angående tryggheten på våra
bibliotek.
Idag ser vi hur otryggheten i Malmö spridit sig även till våra trygghetszoner inom kulturen. I
kontakt med Malmöborna som besöker våra bibliotek så har de berättat att de känner sig störda
och rädda för att säga till när det blir stökigt på våra bibliotek.
Med anledning av denna oro ställs frågan till ansvariga kommunalrådet Frida Trollmyr (S).
Hur säkerställer ni tryggheten för personal och besökare på våra bibliotek?

Malmö 2019-09-23
Nicola Rabi (M)
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§

196

Uppföljning av Nordiskt forum

STK-2017-1122
Sammanfattning

I enlighet med kommunstyrelsens uppdrag följer Malmö stad upp det undertecknade
slutdokumentet från Nordiskt forum. Kommunstyrelsens uppföljning sker i enlighet med det
undertecknade slutdokumentet samt det av kommunstyrelsens arbetsutskott godkända
uppföljningsdirektivet. Uppföljningen för 2018 visar att staden arbetar i enlighet med
slutdokumentet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av uppföljningen av Malmö stads
åtaganden i enlighet med slutdokumentet från Nordiskt forum.
2. Kommunfullmäktige beslutar att uppföljningen fortsättningsvis sker som en
integrerad del i den ordinarie uppföljningen av kommunens jämställdhetsarbete.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Emma-Lina Johansson yrkar bifall till beslutspunkt 1 och avslag till beslutspunkt 2 och föreslår
istället ersätta beslutspunkt 2 enligt följande:
"2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppföljningen fortsättningsvis sker i nuvarande
form."
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Karolin Johansson och Kay Wictorin.
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige prövar beslutspunkt för beslutspunkt och
finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag avseende
den första beslutspunkten.
Ordföranden ställer sedan den andra beslutspunkten under proposition, bifall till
kommunstyrelsens förslag mot bifall till Emma-Lina Johanssons yrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Anders Skans (V) gruppreservation.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Stefana Hoti (MP) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 10 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Analys- och hållbarhetsavdelningen

27

Beslutsunderlag






Förslag till beslut KS 190911 §219 med Reservation (V) och Särskilt yttrande (MP)
Förslag till beslut KSAU 190827 §483
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190826 Uppföljning av slutdokument Nordiskt forum
Malmö stads underskrift och åtaganden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 10
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§

197

Arrangemangsplats 30 - 50 000 besökare - Slutrapport om ny
arrangemangsplats

STK-2019-895
Sammanfattning

Tekniska nämnden har haft i uppdrag att utreda en plats lämplig för utomhusarrangemang
med kapacitet för 30-50 000 besökare. En plats är nu framtagen som svarar mot en rad olika
krav både från extern arrangör och Malmö stad som till exempel: logistik, kommunikation,
transport, hårdgjord yta, el och vatten samt minimalt med ljudstörning. Tekniska nämnden
föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med utredningen och ger tekniska
nämnden i uppdrag att genomföra arbetena med start arrangemangsåret 2020. Stadskontoret
tillstyrker förslaget till beslut.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner utredningen och ger tekniska nämnden i uppdrag att
genomföra arbetena med start arrangemangsåret 2020.
Beslutsgång

Andreas Schönström och Kay Wictorin yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Daniel Sestrajcic yrkar i första hand att ärendet återremitteras för att genomföra en
behovsanalys av arrangemangsplatsen, innehållande vilka lokala arrangörer som utredaren
talat med och deras bedömda behov och i andra hand avslag på kommunstyrelsens förslag.
Andreas Schönström yrkar avslag på återremissyrkandet.
Ordföranden ställer först återremissyrkandet under proposition, bifall mot avslag och finner
att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. De
ledamöter som vill avslå återremissyrkandet röstar ja, de ledamöter som vill bifalla
återremissyrkandet röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att återremittera
ärendet. Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 54 ja-röster mot 7
nej-röster. Voteringslista 1, bilaga 11. Kommunfullmäktige har således beslutat att avslå
återremissyrkandet.
Ordföranden ställer sedan bägge förslagen under proposition, bifall mot avslag och finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Anders Skans (V) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden

30

Beslutsunderlag











Förslag till beslut KS 190911 §215 med Reservation (V)
Förslag till beslut KSAU 190902 §494
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190902 Arrangemangsplats 30-50 000 besökare Slutrapport om ny arrangemangsplats
Tekniska nämnden beslut 190523 §155
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Utredning - Arrangemangsplats 30-50 000 besökare
Layout Nyhamnen 2019
Bilaga 1 - Kostnadskalkyl för iordningsställande av arrangemangsyta
Bilaga 2 - SWOT Ny arrangemangsplats

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-09-26

Kommunfullmäktige
Voteringslista: §197

Arrangemangsplats 30 - 50 000 besökare - Slutrapport om ny arrangemangsplats, STK2019-895
Ärende:

Voteringslist(or)
Bilaga 11
Ledamot

Ja

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Ledamot
Nicola Rabi (M), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Andréas Schönström (S), Ledamot
Hanna Kristina Thomé (V), Ledamot
Frida Trollmyr (S), 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
Lars-Johan Hallgren (SD), Ledamot
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
Ilvars Hansson (SD), Ledamot
Stefana Hoti (MP), Ledamot
Sadiye Altundal (V), Ledamot
Nima Gholam Ali Pour (SD), Ledamot
Sofia Hedén (S), Ledamot
Håkan Fäldt (M), Ledamot
Björn Gudmundsson (S), Vice ordförande
Jörgen Grubb (SD), Ledamot
Carina Svensson (S), Ledamot
Emma-Lina Johansson (V), Ledamot
John Roslund (M), Ledamot
Roko Kursar (L), Ledamot
Juan-Tadeo Espitia (S), Ledamot

X
X
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

Avstår
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Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-09-26

Kommunfullmäktige
Lisbeth Persson Ekström (SD), Ledamot
Måns Berger (MP), Ledamot
Eva Ann-Britt Sjöstedt (S), Ledamot
Anders Skans (V), Ledamot
Arwin Sohrabi (S), 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
Harris Cheema (S), Ersättare
Nils Anders Nilsson (S), Ersättare
Peter Johansson (S), Ersättare
Farishta Sulaiman (M), Ersättare
Linda Obiedzinski (M), Ersättare
Niclas Röhr (M), Ersättare
Andreas Bruzelius (M), Ersättare
Anna Isaksson (SD), Ersättare
Michael Hård af Segerstad (SD), 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
X
54

7

0
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§

198

Förslag till justering av verksamhetsområde för den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen i Malmö

STK-2019-868
Sammanfattning

Kommunfullmäktige föreslås godkänna i ärendet redovisat förslag till utökning av
verksamhetsområde för VA Syds allmänna vatten- och avloppsanläggning vid fem olika
platser i Malmö (Klagshamn, Fortunavägen, Elinelund, Vintrievägen och Hyllie i Malmö).
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat förslag till utökning av
verksamhetsområde för VA Syds allmänna vatten- och avloppsanläggningar vid
- Ängavägen och Järnolofs väg i Klagshamn, Malmö
- Fortunavägen, Malmö
- Elinelund, Malmö
- Vintrievägen, Malmö, samt
- Hyllie, Malmö.
Beslutsgång

Andreas Schönström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

VA Syd
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag












Förslag till beslut KS 190911 §218
Förslag till beslut KSAU 190827 §481
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190826 Utökat verksamhetsområde
Ägarnämnd Malmö, protokoll 190513
Förslag till justering av verksamhetsområde för den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen i Malmö
Karta, verksamhetsområde Klagshamn
Karta, verksamhetsområde Fortunavägen
Karta, verksamhetsområde Elinelund
Karta, verksamhetsområde Vintrievägen
Karta, verksamhetsområde Hyllie
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§

199

Revidering av taxa för upplåtelser på offentlig plats

STK-2019-894
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med förslag till revidering av gällande taxor för upplåtelse
på offentlig plats. Revideringen omfattar viss förtydligande text, en ny upplåtelsetyp
(”fritidsanläggningar med säsongsbetonad verksamhet”), förändrad avgift (”återställning efter
grävningsarbeten”) men även tre nya avgiftsfria upplåtelser. Vidare förslås att tekniska
nämndens arbetsutskott ska medges rätt att tillfälligt fastställa upplåtelseavgifter för det fall att
tillstånd till upplåtelse söks för en verksamhet som inte finns reglerad i taxan. Stadskontoret
förordar att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige antar i ärendet redovisat förslag till ändrad taxa med
förtydligande text, allmänna bestämmelser samt därtill hörande områdeskartor (”A”,
”AB”, ”ABC” och ”D”) med ikraftträdande den 1 november 2019.
Beslutsgång

Andreas Schönström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag














Förslag till beslut KS 190911 §216 med Särskilt yttrande (SD)
Förslag till beslut KS 190911 §216
Förslag till beslut KSAU 190902 §501
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190902 Taxa offentlig plats
Tekniska nämnden beslut 190523 §150 med Reservation (SD)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Allmänna bestämmelser för upplåtelser på offentlig plats
Malmö stads taxa för upplåtelse på offentlig plats
Taxa område A
Taxa område AB
Taxa område ABC
Taxa område D Ribersborgsstranden

Paragrafen är justerad
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§

200

Försäljning av fastigheten Gåspennan 1, projektnummer 7343, Dp 5508

STK-2019-905
Sammanfattning

Tekniska nämnden anhåller om kommunfullmäktiges godkännande av försäljning av
fastigheten Gåspennan 1 i Malmö (Hyllie). Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen
tillstyrker förslaget.
Beslut

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

Andreas Schönström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Andersson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
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

Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Anders Skans (V) gruppreservation.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Stefana Hoti (MP) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 12 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KS 190911 §217 med Reservation (V) och Särskilt yttrande (MP)
Förslag till beslut KSAU 190827 §482
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190826 Försäljning av fastigheten Gåspennan 1,
projektnummer 7343, Dp 5508
Tekniska nämnden beslut 190523 §161 med Reservation (V) och Särskilt yttrande
(MP)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Köpeavtal
Nämndskarta
Avtalskarta
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Bilaga 12

38

§

201

Översiktsplan för Nyhamnen (ÖP 2037)

STK-2019-614
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har efter uppdrag från kommunstyrelsen utarbetat ett förslag på
Översiktsplan för Nyhamnen (ÖP 2037). Planen föreslår en omvandling av Nyhamnen från
dagens hamn- och industriområde till en blandad stadsbebyggelse med bland annat 7 000–9
000 bostäder och 12 000–16 000 arbetsplatser. Planen föreslår en etappvis utbyggnad av
området som sträcker sig fram till år 2050.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med uppdrag att utveckla planen i syfte
att få bredare politisk förankring av planen, så att kommunfullmäktige kan anta denna
med förutsättningar att gälla över tid, oberoende av skiftande majoriteter. Detta kan
till exempel ske genom en partssammansatt grupp från de i kommunstyrelsen
ingående partierna.
Beslutsgång

Simon Chrisander yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Susanne Jönsson tilläggsyrkar att kommunfullmäktige tar de riskbedömningar som
Räddningstjänsten Syd gjort i beaktande i det fortsatta arbetet med Nyhamnens omvandling.
Simon Chrisander och Magnus Olsson biträder Susanne Jönssons tilläggsyrkande.
John Eklöf yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med uppdrag att utveckla
planen i syfte att få bredare politisk förankring av planen, så att kommunfullmäktige kan anta
denna med förutsättningar att gälla över tid, oberoende av skiftande majoriteter. Detta kan till
exempel ske genom en partssammansatt grupp från de i kommunstyrelsen ingående partierna.
Sofia Hedén, Ewa Bertz och Anders Skans yrkar avslag på John Eklöfs återremissyrkande.
Magnus Olsson och Charlotte Bossen biträder John Eklöfs återremissyrkande.
Anders Skans yrkar att ärendet återremitteras till stadsbyggnadsnämnden för att utreda hur
Nyhamnen ska kunna bli ett bostadssocialt framgångsprojekt med extra höga målsättningar
för att bygga en stadsdel där det finns bostäder för alla, samt hur ljusinsläppet påverkas om
byggskalan blir högre än den normala i Malmö.
Björn Gudmundsson yrkar avslag på Anders Skans återremissyrkande.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även John Eklöf, Anders Skans, Gunilla Ryd, Daniel
Sestrajcic, Charlotte Bossen, Emma-Lina Johansson och Stefana Hoti.
Ordföranden ställer först John Eklöfs återremissyrkande under proposition, bifall mot avslag,
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och finner att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. De ledamöter som vill att
ärendet ska avgöras idag röstar ja, de ledamöter som vill återremittera ärendet röstar nej.
Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 34 ja-röster mot 27 nejröster. Voteringslista 2, bilaga 13. Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med 5
kap. 50 § kommunallagen (minoritetsåterremiss) att återremittera ärendet.
Ordföranden ställer sedan Anders Skans återremissyrkande under proposition, bifall mot
avslag, och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå återremissyrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. De ledamöter som vill att
ärendet ska avgöras idag röstar ja, de ledamöter som vill återremittera ärendet röstar nej.
Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet till
stadsbyggnadsnämnden. Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med
54 ja-röster mot 7 nej-röster. Voteringslista 3, bilaga 14. Kommunfullmäktige har således
beslutat att avslå återremissyrkandet.
Beslutsunderlag











Förslag till beslut KS 190911 §214 med Reservation (M+C), (V), (SD) och Särskilt
yttrande (MP)
Förslag till beslut KSAU 190902 §502 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190902 Översiktsplan för Nyhamnen (ÖP2037)
Översiktsplan för Nyhamnen - utlåtande
Stadsbyggnadsnämnden beslut 190411 §88 med Reservation (SD), (V), (MP) och
(C+M)
Miljökonsekvensbeskrivning
Översiktsplan för Nyhamnen - utställningsyttranden
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden
Fördjupning av Översiktsplan för Malmö - Antagandehandling april 2019

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-09-26

Kommunfullmäktige
Voteringslista: §201
Ärende:

Översiktsplan för Nyhamnen (ÖP 2037), STK-2019-614

Voteringslist(or)
Bilaga 13
Ledamot

Ja

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Ledamot
Nicola Rabi (M), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Andréas Schönström (S), Ledamot
Frida Trollmyr (S), 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
Lars-Johan Hallgren (SD), Ledamot
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
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
Jörgen Grubb (SD), Ledamot
Carina Svensson (S), Ledamot
Emma-Lina Johansson (V), Ledamot
John Roslund (M), Ledamot
Roko Kursar (L), Ledamot
Juan-Tadeo Espitia (S), Ledamot
Lisbeth Persson Ekström (SD), 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
2019-09-26

Kommunfullmäktige
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
Daniel Sestrajcic (V), Ledamot
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), Ledamot
Charlotte Bossen (C), Ledamot
Anja Nordberg Sonesson (M), Andre vice ordförande
Rickard Åhman Persson (SD), Ledamot
Susanne Jönsson (S), Ersättare
Harris Cheema (S), Ersättare
Nils Anders Nilsson (S), Ersättare
Peter Johansson (S), Ersättare
Farishta Sulaiman (M), Ersättare
Linda Obiedzinski (M), Ersättare
Niclas Röhr (M), Ersättare
Anna Isaksson (SD), Ersättare
Michael Hård af Segerstad (SD), Ersättare
Boel Pettersson (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

Ledamot

Ja

Nej

Avstår

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Ledamot
Nicola Rabi (M), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Andréas Schönström (S), Ledamot
Frida Trollmyr (S), 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

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Bilaga 14

X
X
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Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-09-26

Kommunfullmäktige
Carina Nilsson (S), Ordförande
Lars-Johan Hallgren (SD), Ledamot
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
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
Jörgen Grubb (SD), Ledamot
Carina Svensson (S), Ledamot
Emma-Lina Johansson (V), Ledamot
John Roslund (M), Ledamot
Roko Kursar (L), Ledamot
Juan-Tadeo Espitia (S), Ledamot
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
Daniel Sestrajcic (V), Ledamot
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), Ledamot
Charlotte Bossen (C), Ledamot
Anja Nordberg Sonesson (M), Andre vice ordförande
Rickard Åhman Persson (SD), Ledamot
Susanne Jönsson (S), Ersättare
Harris Cheema (S), Ersättare

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
X
X
X
X
X
X
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Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-09-26

Kommunfullmäktige
Nils Anders Nilsson (S), Ersättare
Peter Johansson (S), Ersättare
Farishta Sulaiman (M), Ersättare
Linda Obiedzinski (M), Ersättare
Niclas Röhr (M), Ersättare
Anna Isaksson (SD), Ersättare
Michael Hård af Segerstad (SD), Ersättare
Boel Pettersson (V), Ersättare
Eva Christina Bertz (L), Ersättare
Kay Lennart Wictorin (C), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
54

7

0
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§

202

Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS som
inte verkställts inom tre månader, kvartal 2 2019

STK-2019-11
Sammanfattning

Samtliga socialnämnder ska en gång i kvartalet lämna statistikrapport till kommunfullmäktige
över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, samt beslut som inte verkställts på nytt
inom tre månader från den dag då verkställigheten har avbrutits.
Antalet rapporterade beslut enligt 9 § LSS har ökat från 46 beslut till 47 beslut.
Antalet rapporterade beslut enligt 4 kap 1 § SoL har ökat från 35 beslut till 39 beslut.
Samtliga socialnämnder har haft gynnande beslut, som inte verkställts inom tre månader från
dagen för beslut, att rapportera.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna.
Beslutsgång

Anders Rubin och Roko Kursar yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Charlotte Bossen och Måns Berger.
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.
Beslutet skickas till

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






Förslag till beslut KS 190911 §220 med Särskilt yttrande (M+C)
Förslag till beslut KSAU 190827 §480
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190826 Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 §
SoL och enligt LSS 9 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för
beslut, kvartal 2 2019
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190827 § 282 med Särskilt yttrande
(SD) och (M+C)
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Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 190820 § 92 med Särskilt
yttrande (M)

Paragrafen är justerad

Bilaga 15
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§

203

Motion av Lisbeth Persson-Ekström (SD) om att belysa framstående
kvinnor i Malmö

STK-2019-212
Sammanfattning

Lisbeth Persson-Ekström (SD) har inkommit med en motion om att belysa framstående
kvinnor i Malmö. Motionären föreslår att lämpliga nämnder ges i uppdrag att ta fram ett
förslag hur Malmö stad kan ligga i framkant med att berätta om Malmös fantastiska och
historiska kvinnor, samt berätta om och uppmärksamma deras arbete i Malmö. Motionen har
remitterats till kulturnämnden, som i sitt yttrande svarar att uppmärksammandet av
kvinnohistoria är av stor vikt och därmed tas frågan i beaktande i det dagliga arbetet inom
kulturnämndens samtliga verksamhetsområden. Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad.
Stadskontoret föreslår att motionen ska anses besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige anser Lisbeth Persson-Ekströms (SD) motion om att belysa
framstående kvinnor i Malmö besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Frida Trollmyr och Ewa Bertz yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lisbeth Persson-Ekström yrkar bifall till motionen.
Nicola Rabi, Anton Sauer och Håkan Fäldt yrkar bifall till motionens första att-sats.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Kay Wictorin.
Ordföranden ställer först förslagen avseende motionens första att-sats under proposition,
bifall till kommunstyrelsens förslag (att anse motionen besvarad) mot bifall till motionens
första att-sats, 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 motionens första att-sats
röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att bifalla motionens första att-sats.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 34 ja-röster mot 27 nejröster. Voteringslista 4, bilaga 16. Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer sedan förslagen avseende motionens andra att-sats under proposition,

48

bifall till kommunstyrelsens förslag (att anse motionen besvarad) mot bifall till motionens
andra att-sats och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Magnus Olsson (SD) inkommit med en
gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 17 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Motionären
Kulturnämnden
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 190911 §221 med Reservation (SD)
Förslag till beslut KSAU 190819 §474
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190819 Motion av Lisbeth Persson-Ekström (SD) om att
belysa framstående kvinnor i Malmö
Motion av Lisbeth Persson-Ekström (SD) om att belysa framstående kvinnor i
Malmö
Kulturnämnden beslut 190522 §63 med Muntlig reservation (SD)
Remissvar från kulturnämnden

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-09-26

Kommunfullmäktige
Voteringslista: §203

Motion av Lisbeth Persson-Ekström (SD) om att belysa framstående kvinnor i Malmö,
STK-2019-212
Ärende:

Voteringslist(or)
Bilaga 16
Ledamot

Ja

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Ledamot
Nicola Rabi (M), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Andréas Schönström (S), Ledamot
Frida Trollmyr (S), 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
Lars-Johan Hallgren (SD), Ledamot
David Blomgren (M), Ledamot
Elin Kramer (S), Ledamot
Anders Pripp (SD), Ledamot
Helena Grahn (M), Ledamot
Anders Andersson (V), Ledamot
Sara Wettergren (L), 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
Jörgen Grubb (SD), Ledamot
Carina Svensson (S), Ledamot
Emma-Lina Johansson (V), Ledamot
John Roslund (M), Ledamot
Roko Kursar (L), Ledamot
Juan-Tadeo Espitia (S), Ledamot
Lisbeth Persson Ekström (SD), 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

Avstår
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Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-09-26

Kommunfullmäktige
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
Daniel Sestrajcic (V), Ledamot
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), Ledamot
Charlotte Bossen (C), Ledamot
Anja Nordberg Sonesson (M), Andre vice ordförande
Rickard Åhman Persson (SD), Ledamot
Susanne Jönsson (S), Ersättare
Harris Cheema (S), Ersättare
Nils Anders Nilsson (S), Ersättare
Peter Johansson (S), Ersättare
Farishta Sulaiman (M), Ersättare
Linda Obiedzinski (M), Ersättare
Niclas Röhr (M), Ersättare
Lilian Gerleman (M), Ersättare
Anna Isaksson (SD), Ersättare
Michael Hård af Segerstad (SD), Ersättare
Boel Pettersson (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
34

X
27

0
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Bilaga 17

Reservation
Kommunfullmäktige 2019-09-26
Ärende: STK-2019-212

Motion av Lisbeth Persson-Ekström (SD) om att belysa framstående
kvinnor i Malmö
Det finns ett stort behov av att Malmö stad lyfter upp historiska kvinnliga förebilder
från Malmös historia. Att göra detta kommer nog inte skapa fler jobb för byråkrater,
som jämställdhetsintegreringen gör. Däremot kommer det stärka unga tjejer, kvinnor
och jämställdheten. Vi sverigedemokrater tycker att detta är viktigt.
Genom att inte bifalla motionen visar Socialdemokraterna och deras stödpartier
Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, att de vill glömma dem kvinnor, som utan
att få några arvoden eller höga löner, kämpade för att Sverige skulle bli ett jämställt
land. Detta gjorde de utan någon jämställdhetsintegrering där man räknar kvinnor
och män i helt irrelevanta och meningslösa sammanhang, och utan någon
genusvetenskap, som egentligen handlar om att rasera de traditionella könsroller
som är grunden för ett stabilt samhälle och en fungerande kärnfamilj.

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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§

204

Motion av Helena Nanne (M) och Torbjörn Tegnhammar (M) angående
etableringsboende

STK-2019-379
Sammanfattning

Helena Nanne (M) och Torbjörn Tegnhammar (M) föreslår i en motion att
kommunfullmäktige uppdrar åt arbetsmarknads- och socialnämnden att återkomma med
förslag på hur etableringsboende för nyanlända invandrare som anvisas till kommunen enligt
lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandare för bosättning ska kopplas
samman med etableringstiden. Att sammankoppla boendefrågan med etableringen i övrigt
skulle, menar motionärerna, skapa incitament för den nyanlände att snabbt försöka ordna sin
boendesituation och därmed undvika att fastna i socialt utanförskap.
Bedömningen är att förkortad möjlig boendetid för kommunanvisade nyanlända inte innebär
att bostadssituationen för den enskilde löses. Förslaget kan komma att motverka nyanlända
personers etablering och riskerar att leda till ökad hemlöshet. Det i sin tur ger högre
kostnader för kommunen då tillfälligt kortvariga boendelösningar oftast är dyrare än de
boende som tillhandahålls enligt bosättningslagen. Den boendetid på max fyra år som idag
gäller för nyanlända anvisade till Malmö är rimlig och hör ihop med den faktiska tid som det
tar att kunna få erbjudande om bostad på den ordinarie bostadsmarknaden i Malmö. Barn
drabbas särskilt hårt av hemlöshet och det är därför viktigt att särskilt säkerställa att
barnfamiljer har en trygg bostadssituation. För att möjliggöra etablering och underlätta
målsättningen att hitta en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden så snart som möjligt, så
ställs det redan från start krav på att söka bostad och det ges även stöd i hur det går till.
Mot bakgrund av ovanstående resonemang är förslaget att motion angående hur
etableringsboende kan införas genom att sammankoppla boendefrågan med etableringen i
övrigt, bör motionen anses besvarad.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige avslår Helena Nannes (M) och Torbjörn Tegnhammars (M)
motion angående etableringsboende.
Beslutsgång

John Eklöf, Nima Gholam Ali Pour, Anton Sauer och Lars-Johan Hallgren yrkar bifall till motionen.
Anders Andersson, Måns Berger, Roko Kursar och Anders Nilsson yrkar att motionen ska avslås.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även John Roslund.
Ordföranden ställer bägge förslagen under proposition, bifall mot avslag och finner att
kommunfullmäktige beslutat att avslå motionen.
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Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. De ledamöter som vill avslå
motionen röstar ja, de ledamöter som vill bifalla motionen röstar nej, har nej vunnit har
kommunfullmäktige beslutat att bifalla motionen.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 34 ja-röster mot 27 nejröster. Voteringslista 5, bilaga 18. Kommunfullmäktige har således beslutat att avslå motionen.
Särskilda yttranden, reservationer

Mot kommunfullmäktiges beslut har Magnus Olsson (SD) inkommit med en gruppreservation.
Reservationen intas som bilaga 19 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Håkan Fäldt (M) och Charlotte Bossen (C)
gruppreservation.
Beslutet skickas till

Motionärerna
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KS 190911 §222 med Reservation (SD) och (MP) och Muntlig
reservation (M) och (V)
Förslag till beslut KSAU 190902 §503 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190902 Motion av Helena Nanne (M) och Torbjörn
Tegnhammar (M) angående etableringsboende
Motion av Helena Nanne (M) och Torbjörn Tegnhammar (M)angående
etableringsboende
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190521 §158 med Reservation (SD)
och (M+C)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Tekniska nämnden beslut 190523 §145 med muntlig Reservation (M+C) och (SD)
Remissvar från tekniska nämnden

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-09-26

Kommunfullmäktige
Voteringslista: §204

Motion av Helena Nanne (M) och Torbjörn Tegnhammar (M) angående
etableringsboende, STK-2019-379
Ärende:

Voteringslist(or)
Bilaga 18
Ledamot

Ja

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Ledamot
Nicola Rabi (M), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Andréas Schönström (S), Ledamot
Frida Trollmyr (S), 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
Lars-Johan Hallgren (SD), Ledamot
David Blomgren (M), Ledamot
Elin Kramer (S), Ledamot
Anders Pripp (SD), Ledamot
Helena Grahn (M), Ledamot
Anders Andersson (V), Ledamot
Sara Wettergren (L), 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
Jörgen Grubb (SD), Ledamot
Carina Svensson (S), Ledamot
Emma-Lina Johansson (V), Ledamot
John Roslund (M), Ledamot
Roko Kursar (L), Ledamot
Juan-Tadeo Espitia (S), Ledamot
Lisbeth Persson Ekström (SD), 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

Avstår
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Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-09-26

Kommunfullmäktige
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
Daniel Sestrajcic (V), Ledamot
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), Ledamot
Charlotte Bossen (C), Ledamot
Anja Nordberg Sonesson (M), Andre vice ordförande
Rickard Åhman Persson (SD), Ledamot
Susanne Jönsson (S), Ersättare
Harris Cheema (S), Ersättare
Nils Anders Nilsson (S), Ersättare
Peter Johansson (S), Ersättare
Farishta Sulaiman (M), Ersättare
Linda Obiedzinski (M), Ersättare
Niclas Röhr (M), Ersättare
Andreas Bruzelius (M), Ersättare
Anna Isaksson (SD), Ersättare
Michael Hård af Segerstad (SD), Ersättare
Boel Pettersson (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
34

X
27

0

55

56

Bilaga 19

Reservation
Kommunfullmäktige 2019-09-26
Ärende: STK-2019-379

Motion av Helena Nanne (M) och Torbjörn Tegnhammar (M)
angående etableringsboende
Helena Nanne och Torbjörn Tegnhammar har skrivit en motion där syftet är att
sammankoppla boendefrågan med etableringstiden och därmed sänka tiden för
kommunens hyreskontrakt till nyanlända från fyra år till två år. Efter två år ska den
nyanlände som blivit anvisad till Malmö enligt bosättningslagen, hitta bostad på den
ordinarie bostadsmarknaden.
Sverigedemokraterna stödjer detta förslag. Just nu finns det ungefär 1000 olika
boenden av olika slag, lokaliserade i Skåne, utannonserade på Blocket, som går att
hyra. Det krävs inte fyra år att hitta en bostad eller boende i Sverige. Det är en
verklighet i Sverige att många som snabbt behöver ett boende vänder sig till sidor
som Blocket eller andra annonstavlor.
Ett annat sätt att under kort tid hitta en bostad är att flytta till en annan kommun.
Kommunerna Ånge, Nordanstig, Eda och Hagfors uppger i Boverkets
bostadsmarknadsenkät att de har ett överskott av bostäder. Det kommer vara mycket
lättare att hitta en bostad i dessa kommuner.
Om man väljer att lämna ett annat säkert europeiskt land och komma till Sverige så
är det viktigt att man planerar var man ska bo. I slutändan handlar det om människor
som lämnat länder som Danmark och Tyskland och anlänt till Sverige utan att tänka
på var man ska bo.
Om studenter, som ofta har en svag ekonomi, lyckas hitta bostäder inom ett år, så
kan nyanlända hitta en bostad inom två år. Det är viktigt att de nyanlända bekantar
sig med Sveriges tuffa bostadsmarknad så fort som möjligt och använder sig av
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andra kanaler än bostadskön för att hitta bostad, precis som alla andra tvingas göra i
Sverige.
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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§

205

Motion av Anders Skans (V) om koloniområde med kooperativ hyresrätt

STK-2019-497
Sammanfattning

I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska uppdra åt stadsbyggnadsnämnden att planera
för ett eller flera nya koloniområden samt att det villkoras att de nya koloniföreningarna
tillämpar kooperativ hyresrätt. Ärendet har remitterats till stadsbyggnadsnämnden och
tekniska nämnden som menar att eventuella uppdrag om att planera för nya koloniområden
inte bör föregå pågående utredning om ytkrävande fritidsanläggningar och den kommande
översiktsplanen, och att idén om att arrendet av koloniområdet ska villkoras av att
koloniföreningen tillämpar så kallad kooperativ hyresrätt, bygger på att det finns föreningar
som är intresserade av detta upplägg. I dag finns det inga hinder emot ett sådant upplägg. Det
finns en risk i att utpeka ett koloniområde som ett område där endast kooperativ hyresrätt får
tillämpas, vilket kan motverka den flexibilitet som kan vara nödvändig för ett långsiktigt
nyttjande av området. Stadskontoret instämmer i stadsbyggnadsnämnden och tekniska
nämndens yttranden och anser motionen besvarad.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige anser Anders Skans (V) motion om koloniområde med
kooperativ hyresrätt besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Andreas Schönström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Skans yrkar bifall till motionen.
Håkan Fäldt och Charlotte Bossen yrkar bifall till motionens första att-sats och avslag på
motionens andra att-sats.
Ordföranden ställer först förslagen avseende motionens första att-sats under proposition,
bifall till kommunstyrelsens förslag (att anse motionen besvarad) mot bifall till motionens
första att-sats, 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 motionens första att-sats
röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att bifalla motionens första att-sats.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 38 ja-röster mot 23 nejröster. Voteringslista 6, bilaga 20. Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer sedan förslagen avseende motionens andra att-sats under proposition,
bifall till kommunstyrelsens förslag (att anse motionen besvarad) mot bifall till motionens
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andra att-sats och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Anders Skans (V) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Motionären
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KS 190911 §223 med Reservation (M+C) och Muntlig reservation
(V)
Förslag till beslut KSAU 190827 §484
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190826 Motion av Anders Skans (V) om koloniområde
med kooperativ hyresrätt
Motion av Anders Skans (V) om koloniområde med kooperativ hyresrätt
Tekniska nämnden beslut 190620 §170 med Reservation (V)
Remissvar från tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 190516 § 124 med Reservation (V)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-09-26

Kommunfullmäktige
Voteringslista: §205
Ärende:

Motion av Anders Skans (V) om koloniområde med kooperativ hyresrätt, STK-2019-

497
Voteringslist(or)
Bilaga 20
Ledamot

Ja

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Ledamot
Nicola Rabi (M), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Andréas Schönström (S), Ledamot
Frida Trollmyr (S), Ledamot
Simon Chrisander (L), Ledamot
Mohamed Yassin (MP), Ledamot
Josefin Anselmsson Borg (M), Ledamot
Gunilla Ryd (V), Ledamot
Anton Sauer (C), Ledamot
Carina Nilsson (S), Ordförande
Lars-Johan Hallgren (SD), Ledamot
David Blomgren (M), Ledamot
Elin Kramer (S), Ledamot
Anders Pripp (SD), Ledamot
Helena Grahn (M), Ledamot
Anders Andersson (V), Ledamot
Sara Wettergren (L), 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
Jörgen Grubb (SD), Ledamot
Carina Svensson (S), Ledamot
Emma-Lina Johansson (V), Ledamot
John Roslund (M), Ledamot
Roko Kursar (L), Ledamot
Juan-Tadeo Espitia (S), 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

Avstår
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Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-09-26

Kommunfullmäktige
Eva Ann-Britt Sjöstedt (S), Ledamot
Anders Skans (V), Ledamot
Arwin Sohrabi (S), Ledamot
Tony Rahm (M), 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
Rickard Åhman Persson (SD), Ledamot
Susanne Jönsson (S), Ersättare
Harris Cheema (S), Ersättare
Nils Anders Nilsson (S), Ersättare
Mats Sjölin (S), Ersättare
Anna-Karin Bengtsdotter (S), Ersättare
Electra Ververidis (S), Ersättare
Linda Obiedzinski (M), Ersättare
Niclas Röhr (M), Ersättare
Andreas Bruzelius (M), Ersättare
Darko Simic (M), Ersättare
Anna Isaksson (SD), Ersättare
Michael Hård af Segerstad (SD), Ersättare
Boel Pettersson (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
38

X
23

0
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§

206

Valförslag och avsägelser

STK-2019-1220
Sammanfattning

Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 5 september 2019 har det inkommit avsägelser
av politiska uppdrag. Valberedningen har vid sitt sammanträde den 24 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 har redovisats i
ärendet.
2. Kommunfullmäktige godkänner val till politiska uppdrag i enlighet med vad som har
redovisats i ärendet.
Beslutsgång

Björn Gudmundsson yrkar bifall till valberedningens förslag med tillägget att till ersättare i
grundskolenämnden för perioden till och med den 31 december 2022, efter Linda Eklund (L)
som avsagt sig uppdraget, utses Charlotte Hedendahl (L).
Beslutet skickas till

Berörda förtroendevalda
Berörda nämnder
Länsstyrelsen
Malmö tingsrätt
Beslutsunderlag



Kommunfullmäktige 190926 Valförslag och avsägelser

Paragrafen är justerad
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§

207

Anmälan om inkomna ärenden som ännu inte har underställt
kommunfullmäktiges prövning

STK-2019-1236
Sammanfattning

Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 5 september 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 190926

Paragrafen är justerad
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§

208

Inkomna interpellationer

Sammanfattning

Tony Rahm (M) har inkommit med en interpellation till kommunalrådet med beredningsansvar
för kultur och fritid Frida Trollmyr (S) angående regler och riktlinjer om bidrag ska följas.
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får framställas.
Beslutsunderlag



Interpellation från Tony Rahm (M) till Frida Trollmyr (S) angående regler och
riktlinjer om bidrag ska följas

Paragrafen är justerad
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§

209

Interpellation från Tony Rahm (M) till Frida Trollmyr (S) angående regler
och riktlinjer om bidrag ska följas

STK-2019-1207
Sammanfattning

Tony Rahm yttrar sig och meddelar att han inte önskar debattera interpellationen på dagens
sammanträde, utan avser inkomma med samma interpellation till nästa
fullmäktigesammanträde.
Beslutsunderlag



Interpellation från Tony Rahm (M) till Frida Trollmyr (S) angående regler och
riktlinjer om bidrag ska följas

Paragrafen är justerad

