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Upprop och ordförandens upplysning angående webbsändningen av
kommunfullmäktigesammanträdet
Val av justerare
Inkomna enkla frågor
Enkel fråga från Kay Wictorin (C) till Simon Chrisander (L) om åtgärdsbehov
efter specialrapport från FN:s klimatpanel
Enkel fråga från Lisbeth Persson-Ekström (SD) till Rose-Marie Carlsson (S) om
barn som smiter från förskolan
Enkel fråga från Anders Skans (V) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om
klimatnödläge
Enkel fråga från Peter Ollén (M) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om
kommunens alkoholpolicy
Enkel fråga från Mohamed Yassin (MP) till Andreas Schönström (S) gällande
finansiering av Guldängen (Bygg- och odlingslekplats)
Enkel fråga från Tony Rahm (M) till Andreas Schönström(S) om att binda
samman busslinjerna med tågstationen i Oxie
Enkel fråga från John Eklöf (M) till Sara Wettergren (L) angående säker
transport av våra elever
Enkel fråga från Helena Nanne (M) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) angående
”ett öppet och tryggare Malmö”
Enkel fråga från Anders Skans (V) till Sara Wettergren (L) om behöriga lärare
Enkel fråga från John Roslund (M) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om att
bekämpa det öppna parallella samhället
Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige efter Noria Manouchi (M) som
avsagt sig uppdraget
Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige efter Niels Paarup-Petersen (C)
som avsagt sig uppdraget
Delårsrapport 2019 Malmö stad
Tidplan för budget och uppföljning 2020
Kommunstyrelsens årliga beslut angående kommunala aktiebolag, nu fråga om
verksamheten 2018
Anhållan om bidragshöjning för ombyggnad av Malmö Stadsteaters huvudscen
HIPP
Ansökan från MKB Fastighets AB om bildandet av Stiftelse för ett tryggare
Malmö
Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Roskilde 1
Försäljning av fastigheten Dagvattnet 2, Hyllie, Solkvarteren, projektnummer
7362
Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om incitamentsystem för fler
goda gärningar av Malmöborna
Motion av Anders Andersson (V) om markupplåtelsepolicy för god ekonomi,
god stadsplanering och billigare hyror
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om färdigställandet av
Lindängelund genom att möjliggöra införandet av träddonationer
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om demokratikrav för kommunalt
bidrag till politiska ungdomsförbund
Valförslag och avsägelser
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§237
§238
§239

Anmälan om inkomna ärenden som ännu inte har underställts
kommunfullmäktiges prövning
Inkomna interpellationer
Interpellation från Tony Rahm (M) till Frida Trollmyr (S) om att regler och
riktlinjer om bidrag ska följas

5

§

210

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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§

211

Val av justerare

Sammanfattning

Ordföranden meddelar att protokollet justeras onsdagen den 13 november 2019 på
stadskontoret.
Kommunfullmäktige utser Rose-Marie Carlsson och Stefana Hoti att jämte ordföranden
justera protokollet.
Paragrafen är justerad
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§

212

Inkomna enkla frågor

Sammanfattning

A. Kay Wictorin (C) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för miljö
och stadsbyggnad Simon Chrisander (L) få framställa en enkel fråga om åtgärdsbehov efter
specialrapport från FN:s klimatpanel.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer besvaras vid dagens
sammanträde.
B. Lisbeth Persson-Ekström (SD) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar
för arbetsmarknad och socialtjänst Rose-Marie Carlsson (S) få framställa en enkel fråga om barn
som smiter från förskolan.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer besvaras vid dagens
sammanträde.
C. Anders Skans (V) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande Katrin
Stjernfeldt Jammeh (S) få framställa en enkel fråga om klimatnödläge.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer besvaras vid dagens
sammanträde.
D. Peter Ollén (M) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt
Jammeh (S) få framställa en enkel fråga om kommunens alkoholpolicy.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer besvaras vid dagens
sammanträde.
E. Tony Rahm (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för teknik
och service Andreas Schönström (S) få framställa en enkel fråga om att binda samman
busslinjerna med tågstationen i Oxie.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer besvaras vid dagens
sammanträde.
F. Helena Nanne (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för
arbetsmarknad och socialtjänst Rose-Marie Carlsson (S) få framställa en enkel fråga angående
kostnader för ekonomiskt bistånd.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer inte besvaras vid dagens
sammanträde.
G. Helena Nanne (M) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt
Jammeh (S) få framställa en enkel fråga angående "ett öppet och tryggare Malmö".
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer besvaras vid dagens
sammanträde.
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H. Anders Skans (V) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för skola
och utbildning Sara Wettergren (L) få framställa en enkel fråga om behöriga lärare.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer besvaras vid dagens
sammanträde.
I. Mohamed Yassin (MP) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för
teknik och service Andreas Schönström (S) få framställa en enkel fråga gällande finansiering av
Guldängen (Bygg- och odlingslekplats).
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer besvaras vid dagens
sammanträde.
J. John Roslund (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för
arbetsmarknad och socialtjänst Rose-Marie Carlsson (S) få framställa en enkel fråga om
rökförbud på restauranger.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer inte besvaras vid dagens
sammanträde.
K. John Eklöf (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för skola och
utbildning Sara Wettergren (L) få framställa en enkel fråga angående säker transport av våra
elever.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer besvaras vid dagens
sammanträde.
L. John Roslund (M) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt
Jammeh (S) få framställa en enkel fråga om att bekämpa det öppna parallella samhället.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer besvaras vid dagens
sammanträde.
Beslutsunderlag









Enkel fråga från Kay Wictorin (C) till Simon Chrisander (L) om åtgärdsbehov efter
specialrapport från FN:s klimatpanel
Enkel fråga från Lisbeth Persson-Ekström (SD) till Rose-Marie Carlsson (S) om
barn som smiter från förskolan
Enkel fråga från Anders Skans (V) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om
klimatnödläge
Enkel fråga från Peter Ollén (M) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om kommunens
alkoholpolicy
Enkel fråga från Tony Rahm (M) till Andreas Schönström(S) om att binda samman
busslinjerna med tågstationen i Oxie
Enkel fråga från Helena Nanne (M) till Rose-Marie Carlsson (S) angående
kostnader för ekonomiskt bistånd
Enkel fråga från Helena Nanne (M) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) angående ”ett
öppet och tryggare Malmö”
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Enkel fråga från Anders Skans (V) till Sara Wettergren (L) om behöriga lärare
Enkel fråga från Mohamed Yassin (MP) till Andreas Schönström (S) gällande
finansiering av Guldängen (Bygg- och odlingslekplats)
Enkel fråga från John Roslund (M) till Rose-Marie Carlsson (S) om rökförbud på
restauranger
Enkel fråga från John Eklöf (M) till Sara Wettergren (L) angående säker transport
av våra elever
Enkel fråga från John Roslund (M) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om att
bekämpa det öppna parallella samhället

Paragrafen är justerad
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§

213

Enkel fråga från Kay Wictorin (C) till Simon Chrisander (L) om
åtgärdsbehov efter specialrapport från FN:s klimatpanel

STK-2019-1371
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 212 A medge Kay Wictorin (C) att till kommunalrådet
med beredningsansvar för miljö och stadsbyggnad Simon Chrisander (L) få framställa en enkel
fråga om åtgärdsbehov efter specialrapport från FN:s klimatpanel.
Simon Chrisander besvarar frågan.
Kay Wictorin yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 1.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Kay Wictorin (C) till Simon Chrisander (L) om åtgärdsbehov efter
specialrapport från FN:s klimatpanel

Paragrafen är justerad
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Bilaga 1

Enkel fråga till kommunalrådet för Miljö och stadsbyggnad,
Simon Chrisander (L) om åtgärdsbehov efter specialrapport
från FN:s klimatpanel
FN:s klimatpanel har nyligen rapporterat om högre takt i
avsmältningen av isar och glaciärer med åtföljande höjning av
havsnivåerna framöver och ökad risk för bl a kraftigare stormfloder
och mera vinterstormar i Europa. Malmö är en snabbväxande kustoch hamnstad i den del av Sverige som påverkas mest av förhöjda
havsnivåer och därför måste ha god framförhållning och beredskap
vad gäller erforderliga anpassningsåtgärder.
Anser du att det utifrån de nya uppgifterna om ökande isavsmältning
och havsnivåhöjning nu behövs ytterligare planerings- och
anpassningsåtgärder från stadens sida?
Malmö 2019-10-14
Kay Wictorin (C)
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§

214

Enkel fråga från Lisbeth Persson-Ekström (SD) till Rose-Marie Carlsson (S)
om barn som smiter från förskolan

STK-2019-1372
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 212 B medge Lisbeth Persson-Ekström (SD) att till
kommunalrådet med beredningsansvar för arbetsmarknad och socialtjänst Rose-Marie Carlsson
(S) få framställa en enkel fråga om barn som smiter från förskolan.
Rose-Marie Carlsson besvarar frågan.
Lisbeth Persson-Ekström yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 2.

Beslutsunderlag



Enkel fråga från Lisbeth Persson-Ekström (SD) till Rose-Marie Carlsson (S) om
barn som smiter från förskolan

Paragrafen är justerad
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Bilaga 2

Enkel fråga till Rose-Marie Carlsson (s)

I Malmö har vi målsättningen att skapa Sveriges bästa förskola. I tidningen både den
5 oktober och den 11 oktober läser vi om hur barn rymmer ifrån eller tappas bort, på
förskolan. Barn ”glöms bort” eller räknas inte in. Vi kan läsa att bara sedan januari
2018 så har detta hänt 113 gånger, på Malmös förskolor. Att som förälder få veta att
ens barn är försvunnet är en fruktansvärd upplevelse.
Juridiskt är säkerheten för våra små i staden glasklar. När man lämnar sitt barn i
förskolan eller skolan så går ansvaret över till skolan. Om ett barn har tendens att
försvinna så ska skolan se till att detta ändå inte händer igen.
Ett av fallen var en liten 1-åring som försvann i Folkets Park. Barnet kom rakt framför
en parkarbetares bil. I panik lyckades han bromsa och inte köra över barnet. Just
detta slutade lyckligt, tack och lov, men kunde likaväl ha gått illa.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande enkla fråga:
-

Kan du som ansvarig ordförande för Malmös förskoleverksamhet garantera att
Malmös förskolebarn och deras föräldrar kan känna sig trygga och inte behöva
oroa sig för att deras barn ”tappas” bort?

………………………………………..

Lisbeth Persson-Ekström (SD)
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§

215

Enkel fråga från Anders Skans (V) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om
klimatnödläge

STK-2019-1381
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 212 C medge Anders Skans (V) att
till kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) få framställa en enkel fråga om
klimatnödläge.
Katrin Stjernfeldt Jammeh besvarar frågan.
Anders Skans yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 3.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Anders Skans (V) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om
klimatnödläge

Paragrafen är justerad

Bilaga 3
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Vänsterpartiet
Enkel fråga
Till Kommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)

I mars lämnades ett Malmöinitiativ in med kravet att Malmö stad ska ta klimatkrisen på
allvar och utlysa ett klimatnödläge. På tre månader fick det 883 personers stöd. Enligt
hemsidan är det under behandling, den 2 september fanns frågan på KSAUs dagordning men
drogs ut och inget beslut togs.
Klimatkrisen kan inte vänta, vi måste agera kraftfullt och vi måste göra det nu. Ett
klimatnödläge är att erkänna klimatkrisens existens och att åtgärder för att minska den
negativa klimatpåverkan ska gå före alla andra avvägande i de kommunala besluten. Jag
undrar varför frågan dras i långbänk, det är bråttom och vi måste agera nu!

Min enkla fråga är:
• När kommer det att fattas politiska beslut kring Malmöinitiativet om ett
klimatnödläge?

Malmö 2019-10-14
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§

216

Enkel fråga från Peter Ollén (M) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om
kommunens alkoholpolicy

STK-2019-1425
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 212 D medge Peter Ollén (M) att till kommunstyrelsens
ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) få framställa en enkel fråga om kommunens
alkoholpolicy.
Katrin Stjernfeldt Jammeh besvarar frågan.
Peter Ollén yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 4.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Peter Ollén (M) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om kommunens
alkoholpolicy

Paragrafen är justerad
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Bilaga 4

Enkel fråga

Enkel fråga till Katrin Stjernfeldt Jammeh angående kommunens
alkoholpolicy
Socialdemokraterna har i Malmö Kommunfullmäktige tagit beslutet att alkohol inte får erbjudas i
kommunala sammanhang, om det inte handlar om extern representation. Moderaterna yrkade att
undantag skulle kunna göras för personalsammankomster en gång om året, men fick då inte
gehör för detta.
Kommunens lärare, socialsekreterare, hemtjänstpersonal och övriga anställda är de som drar det
tunga dagliga lasset i kommunen. De ska nu än en gång ha julfester med sockerdricka och vatten
medan kollegor i den privata sektorn oftast erbjuds att själva få välja mellan en öl, ett glas vin eller
alkoholfria drycker till julmaten.
Min fråga till kommunstyrelsens ordförande är därför:
– Vill verka för att undantag beviljas så att samtliga kommunanställda kan erbjudas vin och öl till
de julbord som de kommunala förvaltningarna förhoppningsvis bjuder dem på nu under
november och december.
Peter Ollén (M)
Malmö
2019-10-24
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§

217

Enkel fråga från Mohamed Yassin (MP) till Andreas Schönström (S)
gällande finansiering av Guldängen (Bygg- och odlingslekplats)

STK-2019-1433
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 212 I medge Mohamed Yassin (MP) att till
kommunalrådet med beredningsansvar för teknik och service Andreas Schönström (S) få
framställa en enkel fråga gällande finansiering av Guldängen (Bygg- och odlingslekplats).
Andreas Schönström besvarar frågan.
Mohamed Yassin yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 5.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Mohamed Yassin (MP) till Andreas Schönström (S) gällande
finansiering av Guldängen (Bygg- och odlingslekplats)

Paragrafen är justerad

Bilaga 5

Enkel fråga gällande finansiering av Guldängen (Bygg- och
odlingslekplats)
Guldängen är ett 3 årigt projekt som i dagsläget finansieras av Arvsfonden och drivs av
Växtverket. Guldängens bygg- och odlingsplats är Malmös enda bemannade lekplats. Det är
en plats som byggs av barnen själva och formas av deras ordning. Ett inspirerande ställe som
gör att barn vill vara ute, leka och skapa med sina händer. Sedan våren 2017 har stadens
verksamheter (förskolor, skolklasser och fritidsgrupper) varit aktiva deltagare i projektet. Det
gör Guldängen till en unik och trygghetsskapande plats i Sofielund för barn och vuxna från
hela Malmö.
Guldängen är nu på sitt sista år i det 3 åriga projekt som beviljades av Arvsfonden.
Förutsättningen för att projektet blev beviljat år 2016 var den avsiktsförklaring föreningen
Växtverket och gatukontoret i Malmö Stad gemensamt skrev under där det framgår följande:
”Malmö Stad har för avsikt att permanenta bygglekverksamheten i Malmö om pilotprojektet
faller väl ut”.
Min fråga till kommunalrådet Andreas Schönström är:

●

Kommer du som kommunalråd med ansvar för tekniska nämnden och för fastighet- och
gatukontoret verka för att att Malmö stad fullföljer den underskrivna avsiktsförklaringen?

__________________________
Mohamed Yassin, ledamot MP

Malmö 2019-010-22
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§

218

Enkel fråga från Tony Rahm (M) till Andreas Schönström(S) om att binda
samman busslinjerna med tågstationen i Oxie

STK-2019-1429
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 212 E medge Tony Rahm (M) att till kommunalrådet
med beredningsansvar för teknik och service Andreas Schönström (S) få framställa en enkel
fråga om att binda samman busslinjerna med tågstationen i Oxie.
Andreas Schönström besvarar frågan.
Tony Rahm yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 6.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Tony Rahm (M) till Andreas Schönström(S) om att binda samman
busslinjerna med tågstationen i Oxie

Paragrafen är justerad

Bilaga 6

Enkel fråga

2019-10-27
I Oxie centrum har det och pågår just nu en stor utbyggnad av bostäder. Detta har gjort att
frågan om buss och tågförbindelser åt aktualiserats. Oxie har den stora förmånen att ha en
tågstation som knutpunkt. Tyvärr har man aldrig nyttjat denna knutpunkt fullt ut genom att
bussarna som går i Oxie också går via tågstationen.
Med anledning av ovan vill jag ställa följande fråga till ansvarigt kommunalråd Andreas
Schönström:
Finns det några planer på att binda samman busslinjerna med tågstationen i Oxie?

Tony Rahm (M)
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§

219

Enkel fråga från John Eklöf (M) till Sara Wettergren (L) angående säker
transport av våra elever

STK-2019-1435
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 212 K medge Johan Eklöf (M) att till kommunalrådet
med beredningsansvar för skola och utbildning Sara Wettergren (L) få framställa en enkel fråga
angående säker transport av våra elever.
Sara Wettergren besvarar frågan.
John Eklöf yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 7.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från John Eklöf (M) till Sara Wettergren (L) angående säker transport
av våra elever

Paragrafen är justerad
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Bilaga 7

Fråga

Kommunfullmäktige 2019-10-31
Fråga till skolkommunalrådet Sara Wettergren: Angående säker
transport av våra elever
Under förra veckan kunde Malmöborna läsa om situationen på Österportskolan. Enligt
Sydsvenskan har föräldrarna slagit larm om bristande rutiner och att kommunikationen på skolan
inte fungerar. Händelserna kring Österportskolan är oroväckande och vad som är särskilt
bekymmersamt är att väldigt små barn lämnas ensamma i stadens mest centrala delar. Det är nog
få som inte kan relatera till den desperation och rädsla som både barn och föräldrar har fått
uppleva.
För Moderaterna är det en självklarhet att ingen femåring ska lämnas utan uppsyn i centrala
Malmö utan att det finns en förälder på plats för att hämta upp. Det bör givetvis också finnas
både kontaktuppgifter till både busschaufför och ansvarig pedagog på plats i bussen.
Men det som sticker ut är att skolledningen väljer att ”dementera” att det har varit en kaotisk
start, trots att både elever och föräldrar vittnar om något annat. Det framgår tydligt att det finns
en avsaknad av rutiner och att kommunikationen inte fungerar.
Framöver krävs det en större respekt för elever och föräldrarnas upplevelser och ett politiskt
ledarskap som sätter in åtgärder för att det här aldrig återupprepas.
Moderaterna tar frågan på största allvar och därför ställer jag följande fråga till
skolkommunalrådet Sara Wettergren:
-

Vilka åtgärder avser du vidta för att säkerställa att det finns fungerande rutiner och en
fungerande kommunikation avseende busstransport av våra elever?

Malmö
Den 28 oktober 2019
John Eklöf

24

§

220

Enkel fråga från Helena Nanne (M) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
angående ”ett öppet och tryggare Malmö”

STK-2019-1431
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 212 G medge Helena Nanne (M) att
till kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) få framställa en enkel fråga
angående "ett öppet och tryggare Malmö".
Katrin Stjernfeldt Jammeh besvarar frågan.
Helena Nanne yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 8.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Helena Nanne (M) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) angående ”ett
öppet och tryggare Malmö”

Paragrafen är justerad
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Bilaga 8

Enkel fråga

Enkel fråga till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) angående ”ett öppet och
tryggare Malmö”
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Roko Kursar (L) skriver i ett debattinlägg i Sydsvenskan
den 27 oktober om Malmös historia av att vara en öppen, välkomnande och inkluderande stad.
Dessa värden beskrivs som stadens DNA och grund i såväl Socialdemokraternas och
Liberalernas samarbete som i förslaget till budget för 2020.
Vidare beskrivs Malmö som Sveriges mest globala stad och det faktum att människor från
186 länder bor här, på goda grunder, som en tillgång. Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Roko
Kursar (L) konstaterar också att det krävs politiska insatser för att skapa en ömsesidig respekt
när människor med rötter från nästan hela världen lever tillsammans på en liten yta.
Malmö är en oerhört splittrad stad. Levnadsvillkor i allmänhet skiljer sig i stort mellan olika
delar av staden och trots korta avstånd kan basala faktorer som livslängd ändå variera stort
beroende på var i staden man växer upp och bor. Följderna av en misslyckad
integrationspolitik är inte bara det utanförskap som enskilda individer och familjer lever i,
utan också en splittring mellan människor i staden. Det är därför en helt korrekt beskrivning
från kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförande att det krävs politiska insatser.
Skrivningar i debattinlägget om öppenhet, mångfald och alla Malmöbors självklara rätt i
staden skapar naturligtvis höga förväntningar på dessa politiska insatser i förslaget till budget
som Socialdemokraterna och Liberalerna kallar ”Tillsammans för ett öppet och tryggare
Malmö”. Besvikelsen blir dock påtaglig när ”satsningen kulminerar” i form av en konferens i
Malmö för världens ledare. Det är i sig positivt att Malmö står värd för regeringens
internationella konferens för hågkomst av Förintelsen, men situationen som råder i staden
kräver, som dessutom skrivs i artikeln, politiska insatser.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga Katrin Stjernfeldt Jammeh (S):
Är värdskapet för en internationell konferens den viktigaste politiska insatsen för ett öppet
och tryggare Malmö under 2020?

Helena Nanne (M)
Malmö den 28 oktober 2019
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§

221

Enkel fråga från Anders Skans (V) till Sara Wettergren (L) om behöriga
lärare

STK-2019-1432
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 212 H medge Anders Skans (V) att till kommunalrådet
med beredningsansvar för skola och utbildning Sara Wettergren (L) få framställa en enkel fråga
om behöriga lärare.
Sara Wettergren besvarar frågan.
Anders Skans yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 9.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Anders Skans (V) till Sara Wettergren (L) om behöriga lärare

Paragrafen är justerad

Bilaga 9
27

Vänsterpartiet
Enkel fråga
Till Kommunalrådet Sara Wettergren (L))

På kommunfullmäktigemötet den 5 september sa du Sara Wettergren ”vi vet ju alla att det
inte är de stora barngrupperna som är problemet i skolan idag, utan problemet är de
obehöriga lärarna”. Jag håller inte med, både barngruppernas storlek och bristen på
behöriga lärare är stora problem.
SCB beräknar att 79 000 lärare kommer att saknas år 2035. Om det inte hade varit för de
obehöriga lärarna så hade många skolor inte haft tillräcklig bemanning och tvingats stänga.
För att kunna organisera och planera verksamheten och skapa stabilitet och trygghet för
såväl personal som elever anser vi därför att det är viktigt att stadens förebyggande insatser
för att motverka lärarbristen intensifieras.
I år sökte flera hundra obehöriga lärare till de 40 platser som skapats för obehöriga att
kunna läsa medan de arbetar. Det visar att trycket på vidareutbildning är högre än den
politiska ambitionen.
Det behövs flera olika lösningar och mycket mer engagemang från politiken.
Utan ytterligare insatser är det i nuläget både för svårt och för dyrt för obehöriga att få
behörighet.
Min enkla fråga är:
• Vad planerar du för initiativ för att se till att alla som redan idag arbetar i skolan kan
bli behöriga?
Malmö 2019-10-28
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§

222

Enkel fråga från John Roslund (M) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om att
bekämpa det öppna parallella samhället

STK-2019-1439
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 212 L medge John Roslund (M) att till
kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) få framställa en enkel fråga om att
bekämpa det öppna parallella sammanträdet.
Katrin Stjernfeldt Jammeh besvarar frågan.
John Roslund yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 10.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från John Roslund (M) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om att
bekämpa det öppna parallella samhället

Paragrafen är justerad

Bilaga 10

29

Enkel fråga

2019-10-28
”I en svart textilfabrik i Malmö syr papperslösa daglönare upp gardiner för 30 kronor i timmen.
Gardiner som sedan säljs till svenska kommuner och myndigheter.” Så inleds en artikel av den
nätbaserade tidningen Arbetet.se. ”Kommuner och myndigheter finns bland köparna. Två skolor, en
lokal förvaltning och ett skattekontor finns namngivna.” Vidare signaleras att ”I Malmö ska det finnas
åtminstone två fabriker till med exakt samma tillverkning.” Således finns enligt uppgift tre
textilfabriker som använder sig av svart arbetskraft med människor som vistas illegalt i riket i vår stad.

Efter avslöjandet tänkte man som bekymrad skattebetalare att något skulle hända, eller åtminstone
att någon ledande politiker från styret skulle reagera och med kraft markera det olämpliga beteendet,
men tystnaden har varit total. Samtidigt slår sig de styrande sig på bröstet och säger att de värnar om
de svaga i samhället, Sverige och i världen.

Malmö stad skryter vidare den 21 oktober på sin hemsida att ”Malmö Fairtrade City är ett föredöme
internationellt”, samtidigt handlar enligt uppgift vår kommun gardiner från ett företag som betalar
30kr/h svart till människor som vistas illegalt i Malmö. Det parallella samhället frodas i det av
socialdemokrater och liberala styrda Malmö.

Malmö stad har i tidigare samverkat med statliga myndigheter för att stävja annan brottslig
verksamhet och med anledning därav vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande på vilket sätt
Malmö stad kommer att agera för att tillsammans med övriga berörda myndigheter seriöst och på
riktigt bekämpa det numera ogenerat öppna parallella samhället?

John Roslund (M)
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§

223

Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige efter Noria Manouchi (M)
som avsagt sig uppdraget

STK-2019-1357
Sammanfattning

Enligt från Länsstyrelsen i Skåne län inkommit protokoll har Farishta Sulaiman (M) utsetts till
ny ledamot och Ingrid Gunnarson (M) till ny ersättare efter Noria Manouchi som avgått.
Beslut

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



Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige efter Noria Manouchi (M) som
avsagt sig uppdraget

Paragrafen är justerad
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§

224

Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige efter Niels Paarup-Petersen
(C) som avsagt sig uppdraget

STK-2019-1358
Sammanfattning

Enligt från Länsstyrelsen i Skåne län inkommit protokoll har Kay Wictorin (C) utsetts till ny
ledamot och Adnan Bibic (C) till ny ersättare efter Niels Paarup-Petersen som avgått.
Beslut

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



Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige efter Niels Paarup-Petersen (C)
som avsagt sig uppdraget

Paragrafen är justerad
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§

225

Delårsrapport 2019 Malmö stad

STK-2019-113
Sammanfattning

Delårsrapporten är årets andra uppföljningsrapport i den nya uppföljningsprocessen.
Delårsrapporten innehåller en bedömning av den förväntade ekonomiska utvecklingen och
prognostiserat ekonomiskt utfall för året i förhållande till beslutade ekonomiska ramar
(kommunbidrag och investeringsramar). Den omfattar också viktiga förändringar under året,
en bedömning av förväntad uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål samt ett delårsbokslut
per utgången av augusti månad.
Det prognostiserade resultatet för kommunen 2019 uppgår till totalt +788 mnkr. Då det
budgeterade resultatet uppgår till +197 mnkr innebär prognosen en budgetavvikelse om
+591 mnkr. För helåret förklaras den prognostiserade avvikelsen främst av högre intäkter än
budgeterat från fastighetsförsäljningar och realisationsvinster samt högre skatteintäkter.
För helåret prognostiserar nämnderna en sammantagen investeringsvolym om cirka 2 700
Mkr, vilket är 1 000 Mkr lägre än budgeterat. I förhållande till 2018 innebär dock årets
prognos en ökad investeringsvolym.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport 2019 för Malmö stad.
2. Kommunfullmäktige fördelar 1 852 tkr till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
samt 3 223 tkr till arbetsmarknads- och socialnämnden i utökat kommunbidrag för
2019 med finansiering genom det tillfälliga statsbidraget till kommuner för
ensamkommande unga asylsökande.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh och Roko Kursar yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Emma-Lina Johansson yrkar bifall till V:s reservation i kommunstyrelsen vilket får anses
innebära ett tilläggsyrkande enligt följande: "Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
omfördela 50 miljoner kronor av det prognostiserade överskottet till arbetsmarknads- och
socialnämnden."
Katrin Stjernfeldt Jammeh yrkar avslag på Emma-Lina Johanssons tilläggsyrkande.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Tony Rahm, Helena Nanne, Magnus Olsson,
Torbjörn Tegnhammar, Kay Wictorin och Stefana Hoti.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
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Ordföranden ställer därefter proposition på att avslå eller tillstyrka Emma-Lina Johanssons
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet.
Särskilda yttranden, reservationer

Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Anders Skans (V) gruppreservation.
Till kommunfullmäktiges beslut har Stefana Hoti (MP) inkommit med ett särskilt yttrande. Det
särskilda yttrandet intas som bilaga 11 till kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut har Håkan Fäldt (M) och Kay Wictorin (C) inkommit med ett
gemensamt särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 12 till
kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och bolag i Malmö stad
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KS 191009 §233 med Reservation (V) och Särskilt yttrande
(M+C), (SD) och (MP)
Förslag till beslut KSAU 191007 §559
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191007 Delårsrapport 2019 Malmö stad
Delårsrapport 2019 Malmö stad
Bilaga till Delårsrapport 2019 - Träffbildsanalys kommunfullmäktigemålen
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2019
Revisionsrapport - Delårsrapport 2019 Malmö stad
Revisorskollegiet beslut 191021 § 101

Paragrafen är justerad

Bilaga 1134
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Bilaga 12
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§

226

Tidplan för budget och uppföljning 2020

STK-2019-1088
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutar årligen om en tidplan för budget- och uppföljningsprocessen
samt intern kontroll i Malmö stad. I detta ärende lämnas förslag på tidplan för kalenderåret
2020. Tidplanen har upprättats i enlighet med kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges
sammanträdestider för 2020, den inriktning för budget- och uppföljningsprocessen som
beslutades av kommunfullmäktige i mars 2018 samt gällande reglemente för intern kontroll.
Tidplanen gäller för Malmö stads nämnder och kommunens helägda bolag.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner tidplan för budget och uppföljning under år 2020 i
enlighet med bilaga.
2. Kommunfullmäktige godkänner att kommunstyrelsen vid behov får besluta om
mindre justeringar av tidplanen.
Beslutsgång

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

Samtliga nämnder, Revisorskollegiet, Malmö Stadshus AB, Boplats Syd AB, Malmö
Kommuns parkeringsaktiebolag, Malmö Leasing AB, Malmö Live Konserthus AB, Malmö
Stadsteater AB, Minc i Sverige AB, MKB Fastighets AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB,
samtliga avdelningschefer på stadskontoret
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KS 191009 §234
Förslag till beslut KSAU 190930 §545
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190923 Tidplan för budget och uppföljning 2020
Bilaga - Tidplan för budget och uppföljning 2020

Paragrafen är justerad
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227

Kommunstyrelsens årliga beslut angående kommunala aktiebolag, nu
fråga om verksamheten 2018

STK-2019-492
Sammanfattning

Kommunstyrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som ett kommunalt bolag
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner
att så inte är fallet, ska den lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Det förordas att kommunstyrelsen beslutar att göra bedömningen att verksamheten som
respektive bolag i fråga har bedrivit under föregående kalenderår får anses ha varit förenlig
med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
Beslutsgång

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

Berörda kommunala aktiebolag
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KS 191009 §236
Förslag till beslut KSAU 190923 §532
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190923 Kommunstyrelsens årliga beslut angående
kommunala aktiebolag; nu fråga om verksamheten 2018

Paragrafen är justerad
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228

Anhållan om bidragshöjning för ombyggnad av Malmö Stadsteaters
huvudscen HIPP

STK-2019-1143
Sammanfattning

Styrelsen i Malmö Stadsteater AB har inkommit med en anhållan om en årlig bidragshöjning
om 7,6 mkr från och med år 2022 med anledning av ombyggnation av Malmö Stadsteaters
huvudscen Hipp.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beviljar Malmö Stadsteater AB:s anhållan om bidragshöjning om
6,6 mkr avseende hyreshöjning från och med 2022 och att detta inarbetas i underlaget
till budget 2022.
2. Kommunfullmäktige anmodar Malmö Stadsteater AB att se över i vilken utsträckning
ombyggnaden av Hipp kan medföra ökade biljettintäkter och andra intäkter för
bolaget.
Beslutsgång

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

Malmö Stadsteater AB
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 191009 §239
Förslag till beslut KSAU 190916 §522
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190916 Anhållan om bidragshöjning för ombyggnad av
Malmö Stadsteaters huvudscen HIPP
Äskande om bidragshöjning för ombyggnad Hipp
Protokoll Malmö Stadsteater AB
Protokoll MSH 190827

Paragrafen är justerad
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229

Ansökan från MKB Fastighets AB om bildandet av Stiftelse för ett tryggare
Malmö

STK-2019-1208
Sammanfattning

MKB Fastighets AB har inkommit med en ansökan om att kommunfullmäktige godkänner
dels att bolaget vidtar erforderliga åtgärder för att verkställa bildandet av en allmännyttig
stiftelse tillsamman med andra aktörer, dels att kommunfullmäktige godkänner att bolaget gör
värdeöverföringar om upp till 50 miljoner kronor till stiftelsen. Stiftelsen ska ha till ändamål
att främja integration och social sammanhållning, omsorg om barn och ungdom, trygghet för
boende och annan likvärdig verksamhet.
Det förordas att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna MKB
Fastighets AB:s ansökan.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner att MKB Fastighets AB vidtar erforderliga åtgärder
för bildande av stiftelse tillsammans med annan aktör på sätt som närmare redogörs
för i ärendet.
2. Kommunfullmäktige godkänner att MKB Fastighets AB gör värdeöverföringar om
upp till 50 miljoner kronor till stiftelsen på de villkor som anges i ärendet.
3. Kommunfullmäktige uppmanar MKB Fastighets AB att vid bildande av stiftelsen
verka för att de utgångspunkter som redovisas i ärendet skrivs in i
stiftelseförordnandet eller motsvarande eller i övrigt realiseras.
4. Kommunfullmäktige beslutar att justera paragrafen i ärendet omedelbart.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Skans yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Måns Berger.
Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner
att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

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

MKB Fastighets AB

41

Beslutsunderlag






Förslag till beslut KS 191009 §235 med Reservation (V)
Förslag till beslut KSAU 191007 §561
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191007 Ansökan från MKB Fastighets AB om bildandet
av Stiftelse för ett tryggare Malmö
Ansökan från MKB Fastighets AB om bildandet av Stiftelse för ett tryggare Malmö

Paragrafen är justerad
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230

Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Roskilde 1

STK-2019-1136
Sammanfattning

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

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat köpeavtal (friköp) avseende
fastigheten Malmö Roskilde 1.
Beslutsgång

Andreas Schönström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Andersson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner
att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

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

Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KS 191009 §238 med Reservation (V)
Förslag till beslut KSAU 190923 §533
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190923 Försäljning (friköp) av fastigheten Roskilde 1
Tekniska nämnden beslut 190620 §192 med reservation (V)
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Köpeavtal (friköp) Roskilde 1
Nämndskarta Roskilde 1

Paragrafen är justerad
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§

231

Försäljning av fastigheten Dagvattnet 2, Hyllie, Solkvarteren,
projektnummer 7362

STK-2019-1209
Sammanfattning

Tekniska nämnden anhåller om kommunfullmäktiges godkännande av försäljning av
fastigheten Malmö Dagvattnet 2. Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen tillstyrker
förslaget.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat köpeavtal avseende försäljning av
fastigheten Malmö Dagvattnet 2.
Beslutsgång

Andreas Schönström och Stefana Hoti yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Andersson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Stefan Plath yrkar avslag till punkten 21.1 i köpeavtalet Dagvattnet 2.
Ordföranden ställer de tre förslagen under proposition, bifall mot avslag, och finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Anders Skans (V) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Magnus Olsson (SD) inkommit med en
gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 13 till kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Stefana Hoti (MP) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 14 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 191009 §237 med Reservation (V) och (SD) och Särskilt
yttrande (MP)
Förslag till beslut KSAU 190923 §534
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190923 Försäljning av fastigheten Dagvattnet 2, Hyllie
Tekniska nämnden beslut 190827 §214 med Reservation (V)
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Nämndskarta Dagvattnet 2
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Köpeavtal Dagvattnet 2
Överenskommelse med Serneke om social hållbarhet

Paragrafen är justerad

Bilaga 13 45

Reservation
Kommunfullmäktige 2019-10-31
Ärende: STK-2019-1209

Försäljning av fastigheten Dagvattnet 2, Hyllie, Solkvarteren,
projektnummer 7362
Sverigedemokraterna yrkade avslag på punkten 21.1 i köpeavtalet. I övrigt har vi inga
invändningar mot själva försäljningen.

Då vårt yrkande ej vann gehör reserverar vi oss i ärendet.

____________________________
Magnus Olsson, gruppledare (SD)

Bilaga 14 46
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§

232

Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om incitamentsystem för
fler goda gärningar av Malmöborna

STK-2019-370
Sammanfattning

Tony Rahm (M) och John Roslund (M) föreslår i en motion att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att ta fram ett förslag på hur ett incitamentssystem, exempelvis stadspoäng, som
syftar till att belöna frivilligarbete kan utformas och implementeras.
Tekniska nämnden och kulturnämnden har getts möjligheter att yttra sig i ärendet.
Nämnderna pekar på att det är svårt att skapa ett sådant system på ett objektivt och
rättssäkert sätt. Dessutom riskerar systemet bli tungt att administrera i en stad av Malmös
storlek.
Förslaget är att kommunfullmäktige avslår motionens yrkande.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige avslår Tony Rahms (M) och John Roslunds (M) motion om
incitamentsystem för fler goda gärningar av Malmöborna.
Beslutsgång

Frida Trollmyr yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
John Roslund yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag (att avslå motionen)
mot bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

Motionärerna
Kulturnämnden
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 191009 §245
Förslag till beslut KSAU 190930 §549
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190930 Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund
(M) om incitamentsystem för fler goda gärningar av Malmöborna
Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om incitamentsystem för fler
goda gärningar av Malmöborna
Tekniska nämnden beslut 190620 §173
Remissvar från tekniska nämnden
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Kulturnämnden beslut 190522 §62 med Reservation (M)
Remissvar från kulturnämnden

Paragrafen är justerad
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§

233

Motion av Anders Andersson (V) om markupplåtelsepolicy för god
ekonomi, god stadsplanering och billigare hyror

STK-2019-544
Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anders Andersson (V) att Malmö stad tar fram
en ny markanvisningspolicy som säger att kommunen från fall till fall avgör upplåtelseform
och att tomträttsupplåtelse ska vara det normala. Motionen har remitterats till
stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden för yttrande. Stadskontoret föreslår att
motionen kan anses besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige anser Anders Anderssons (V) motion om markupplåtelsepolicy
för god ekonomi, god stadsplanering och billigare hyror besvarad med vad som
redovisats i ärendet.
Beslutsgång

Andreas Schönström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Andersson och Stefana Hoti yrkar bifall till motionen.
Håkan Fäldt och Ilvars Hansson yrkar avslag på motionen.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Emma-Lina Johansson.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsen förslag (att anse motionen besvarad)
mot Anders Anderssons och Stefana Hotis yrkande om bifall till motionen och Håkan Fäldts
och Ilvars Hanssons yrkande om avslag på motionen och finner att kommunfullmäktige
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag och ställer sedan övriga
förslag mot varandra, bifall mot avslag, för att utse ett motförslag. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutat att utse Håkan Fäldts och Ilvars Hanssons yrkande om avslag på
motionen till motförslag.
Kommunfullmäktige godkänner därefter följande propositionsordning. De ledamöter som
vill bifalla kommunstyrelsens förslag (att anse motionen besvarad) röstar ja, de ledamöter
som vill avslå motionen röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att avslå
motionen. Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 27 ja-röster
mot 24 nej-röster. 10 ledamöter avstår från att rösta. Voteringslista 1, bilaga 15.
Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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Särskilda yttranden, reservationer

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Anders Skans (V) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Magnus Olsson (SD) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Håkan Fäldt (M) inkommit med en
gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 16 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Motionären
Tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KS 191009 §246 med Muntlig reservation (V) och Reservation
(M)
Förslag till beslut KSAU 190930 §550
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190930 Motion om markupplåtelsepolicy
Motion av Anders Andersson (V) om markupplåtelsepolicy för god ekonomi, god
stadsplanering och billigare hyror
Tekniska nämnden beslut 190620 §171 med Reservation (V) och Muntlig
reservation (SD)
Remissvar från tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 190627 §161 med Muntlig reservation (V)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-10-31

Kommunfullmäktige
Voteringslista: §233

Motion av Anders Andersson (V) om markupplåtelsepolicy för god ekonomi, god
stadsplanering och billigare hyror, STK-2019-544
Ärende:

Voteringslist(or)
Bilaga 15
Ledamot

Ja

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Ledamot
Nicola Rabi (M), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Andréas Schönström (S), 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
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
Mubarik Mohamed Abdirahman (S), 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
Farishta Sulaiman (M), Ledamot
Sadiye Altundal (V), Ledamot
Nima Gholam Ali Pour (SD), Ledamot
Sofia Hedén (S), Ledamot
Kay Lennart Wictorin (C), Ledamot
Håkan Fäldt (M), Ledamot
Björn Gudmundsson (S), Vice ordförande
Jörgen Grubb (SD), Ledamot

X

Nej

Avstår

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
2019-10-31

Kommunfullmäktige
Carina Svensson (S), Ledamot
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
Anders Skans (V), Ledamot
Arwin Sohrabi (S), Ledamot
Tony Rahm (M), Ledamot
Anders Olin (SD), Ledamot
Christina Wessling (S), Ledamot
John Eklöf (M), Ledamot
Eva Hallén (SD), Ledamot
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), Ledamot
Anja Nordberg Sonesson (M), Andre vice ordförande
Dündar Güngör (S), Ledamot
Rickard Åhman Persson (SD), Ledamot
Susanne Jönsson (S), Ersättare
Nils Anders Nilsson (S), Ersättare
Peter Johansson (S), Ersättare
Boel Pettersson (V), Ersättare
Carin Gustafsson (V), Ersättare
Showan Shattak (V), Ersättare
Eva Christina Bertz (L), Ersättare
Janne Grönholm (MP), Ersättare
Michaela Esseen (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
27

24

10
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Bilaga 16

Reservation

Kommunfullmäktige 2019-10-31
Ärende 15. Motion av Anders Andersson (V) om
markupplåtelsepolicy för god ekonomi, god stadsplanering och
billigare hyror
Moderaterna yrkade att motionen skulle avslås.
En markupplåtelsepolicy där tomträttsupplåtelse är det normala riskerar att kraftigt försämra
tillväxten av nya arbetstillfällen och bostäder i Malmö.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Håkan Fäldt (M)

54

§

234

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om färdigställandet av
Lindängelund genom att möjliggöra införandet av träddonationer

STK-2019-642
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att yttra sig över en motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om färdigställandet av Lindängelund. Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige ska
besluta om att ge tekniska nämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att återigen
möjliggöra träddonationer för att påskynda färdigställandet av rekreationsområdet. De
refererar till Millennieskogen, en del av Lindängelund som invigdes 2014 och där medborgare
medverkat till träddonationer. Motionärerna hävdar att det är synnerligen viktigt att, i takt
med Malmös snabba växande och förtätande, Lindängelund så snabbt som möjligt färdigställs
och att ett sätt att påskynda detta kan vara att medborgare och företag ges möjligheten att
donera träd i rekreationsområdet.
Motionen har remitterats till tekniska nämnden som inkommit med yttrande vari framgår att
tekniska nämnden ställer sig positiv till initiativet med den motiveringen att den pågående
utredningen inte står i konflikt med motionärernas förslag. Baserat på detta yttrande föreslår
stadskontoret att motionen bör bifallas.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige bifaller John Roslunds (M) och Tony Rahms (M) motion om
färdigställandet av Lindängelund och uppdrar åt tekniska nämnden att undersöka
möjligheten att återigen möjliggöra träddonationer.
Beslutsgång

Andreas Schönström, John Roslund, Roko Kursar och Stefana Hoti yrkar bifall till motionen.
Beslutet skickas till

Motionärerna
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KS 191009 §244
Förslag till beslut KSAU 190923 §535
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190923 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om färdigställandet av Lindängelund
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om färdigställandet av
Lindängelund
Tekniska nämnden beslut 190827 § 204 med muntlig Reservation (S) och (L)
Remissvar från tekniska nämnden
Tjänsteskrivelse fastighets- och gatukontoret
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Paragrafen är justerad
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§

235

Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om demokratikrav för kommunalt
bidrag till politiska ungdomsförbund

STK-2018-1260
Sammanfattning

Nima Gholam Ali Pour (SD) föreslår i en motion att fritidsnämnden ska ta fram ett regelverk
angående kommunala bidrag till politiska ungdomsförbund. I regelverket ska det finnas ett
tydligt demokratikrav.
Under ärendets beredning har fritidsnämnden getts möjlighet att yttra sig.
Kommunfullmäktige antog vid sammanträdet 25 april 2019 reviderade Regler och riktlinjer för
Malmö stads stöd till idéburen sektor (STK-2018-74). I det ärendet konstateras att det finns flera
dokument som beskriver Malmö stads demokratiska värdegrund. De reviderade reglerna och
riktlinjernas syfte är att skapa en övergripande kommungemensam grund för den samlade
bidragsgivningen.
I fritidsnämndens Allmänna bestämmelser 2019, fastställda 14 mars 2019 i ärendet Bidrag till
politiska ungdomsförbund (FRI-2019-177), finns bland annat angivet de demokratikrav som ställs
för föreningar som söker bidrag. Bedömning är att de regler som finns nu inte behöver
kompletteras med ytterligare ett dokument. Att reglera eller förtydliga samma sak i mer än ett
dokument behöver inte innebära att tydligheten i budskapet blir större.
Förslaget är att motionen ska anses besvarad med hänvisning till vad som framförs i ärendet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige anser Nima Gholam Ali Pours (SD) motion om demokratikrav
för kommunalt bidrag till politiska ungdomsförbund besvarad med vad som redovisas
i ärendet.
Beslutsgång

Frida Trollmyr och Eva Bertz yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nima Gholam Ali Pour yrkar bifall till motionen.
Under överläggningen yttrar sig även Tony Rahm, Emma-Lina Johansson och Showan Shattak.
Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag (att anse motionen
besvarad) mot Nima Gholam Ali Pours yrkande om bifall till motionen och finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. De ledamöter som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag (att anse motionen besvarad) röstar ja, de ledamöter som vill
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bifalla motionen röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att bifalla motionen.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 50 ja-röster mot 11 nejröster. Voteringslista 2, bilaga 17.
Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Mot kommunfullmäktiges beslut har Magnus Olsson (SD) inkommit med en gruppreservation.
Reservationen intas som bilaga 18 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Motionären
Fritidsnämnden

Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 191009 §243 med Reservation (SD)
Förslag till beslut KSAU 190909 §509
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190909 Svar på Motion av Nima Golam Ali Pour (SD)
om demokratikrav för kommunalt bidrag till politiska ungdomsförbund
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om demokratikrav för kommunalt bidrag
till politiska ungdomsförbund
Fritidsnämnden beslut 190314 §38 med Reservation (SD)
Remissvar från fritidsnämnden

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-10-31

Kommunfullmäktige
Voteringslista: §235

Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om demokratikrav för kommunalt bidrag till
politiska ungdomsförbund, STK-2018-1260
Ärende:

Voteringslist(or)
Bilaga 17
Ledamot

Ja

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Ledamot
Nicola Rabi (M), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Andréas Schönström (S), 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
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
Mubarik Mohamed Abdirahman (S), 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
Farishta Sulaiman (M), Ledamot
Sadiye Altundal (V), Ledamot
Nima Gholam Ali Pour (SD), Ledamot
Sofia Hedén (S), Ledamot
Kay Lennart Wictorin (C), Ledamot
Håkan Fäldt (M), Ledamot
Björn Gudmundsson (S), Vice ordförande
Jörgen Grubb (SD), 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
2019-10-31

Kommunfullmäktige
Carina Svensson (S), Ledamot
Emma-Lina Johansson (V), Ledamot
Roko Kursar (L), Ledamot
Juan-Tadeo Espitia (S), Ledamot
Helena Nanne (M), Ledamot
Lisbeth Persson Ekström (SD), Ledamot
Anders Skans (V), Ledamot
Arwin Sohrabi (S), Ledamot
Tony Rahm (M), Ledamot
Anders Olin (SD), Ledamot
Christina Wessling (S), Ledamot
John Eklöf (M), Ledamot
Eva Hallén (SD), Ledamot
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), Ledamot
Anja Nordberg Sonesson (M), Andre vice ordförande
Dündar Güngör (S), Ledamot
Rickard Åhman Persson (SD), Ledamot
Susanne Jönsson (S), Ersättare
Nils Anders Nilsson (S), Ersättare
Peter Johansson (S), Ersättare
Linda Obiedzinski (M), Ersättare
Boel Pettersson (V), Ersättare
Carin Gustafsson (V), Ersättare
Showan Shattak (V), Ersättare
Eva Christina Bertz (L), Ersättare
Janne Grönholm (MP), Ersättare
Michaela Esseen (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
50

11

0
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Bilaga 18
60

Reservation
Kommunfullmäktige 2019-10-31
Ärende: STK-2018-1260

Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om demokratikrav för
kommunalt bidrag till politiska ungdomsförbund
Flera olämpliga händelser som berör olika politiska ungdomsförbund i Malmö visar
att de villkor som finns angående bidragsgivningen, och speciellt demokratikraven,
inte har förmedlats ordentligt till vissa politiska ungdomsförbund. Motionen vill
förtydliga de regler och riktlinjer som redan finns angående bidragsgivning, i ett
dokument riktat till politiska ungdomsförbund. Ett sådant lättillgängligt och tydligt
dokument finns inte idag. Med tanke på de skandaler som ägt rum som involverar
vissa politiska ungdomsförbund i Malmö är det viktigt att just demokratikraven lyfts
fram i ett sådant dokument och att det förtydligas för alla politiska ungdomsförbund
vad som gäller när man mottar bidrag från kommunen.
Det är viktigt att ingen senare kan säga att man inte kände till reglerna angående
bidragsgivning. Idag är det svårt för politiska ungdomsförbund att ta reda på vad som
gäller vid bidragsgivning. Att referera till en tjänsteskrivelse gällande ett ärende i
fritidsnämnden från 14 mars 2019 är inte det mest pedagogiska sättet att förmedla
vilka regler som gäller vid bidragsgivning.
Kommunstyrelsens bedömning gällande motionen är inte förenligt med verkligheten
då vissa ungdomsförbund som får bidrag från kommunen fortsätter hylla diktaturer
utan att bidraget upphör. Därmed innebär det att de regler som gäller för
bidragsgivning inte har förtydligats till den grad att alla politiska ungdomsförbund har
förstått detta.
Sverigedemokraterna anser att det är viktigt att bidragsgivning till politiska
ungdomsförbund som sprider extremism upphör så fort som möjligt.
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Vi yrkar 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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§

236

Valförslag och avsägelser

STK-2019-1352
Sammanfattning

Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2019 har det inkommit avsägelser
av politiska uppdrag. Valberedningen har vid sitt sammanträde den 29 oktober nominerat till
politiska uppdrag på de vakanta platserna enligt redovisat förslag.
Beslut

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna i enlighet med vad som redovisas i
ärendet.
2. Kommunfullmäktige godkänner val till politiska uppdrag i enlighet med vad som
redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Björn Gudmundsson yrkar bifall till valberedningens förslag med följande tillägg:
att nominera Nicklas Tempel (S) till ledamot i Ägarnämnden VA Syd för innevarande
mandatperiod till och med den 31 december 2022, efter Eyüp Kurtulmus som avsagt sig
uppdraget
att nominera Akif Coku (S) till ersättare i Ägarnämnden VA Syd för innevarande
mandatperiod till och med den 31 december 2022, efter Theodor Embäck som avsagt sig
uppdraget
att godkänna Mats Öhmans avsägelse av nominering till nämndeman, samt
att nominera Saeed Mateen (S) till nämndeman för mandatperioden från och med den 1
januari 2020 till och med den 31 december 2023, efter Mats Öhman som avsagt sig sin
nominering.
Beslutet skickas till

Berörda förtroendevalda
Berörda nämnder
Berörda bolag
Malmö tingsrätt
Länsstyrelsen
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse valberedningen 191029 valförslag och avsägelser

Paragrafen är justerad

63

64

§

237

Anmälan om inkomna ärenden som ännu inte har underställts
kommunfullmäktiges prövning

STK-2019-1353
Sammanfattning

Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 26 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 191031 Anmälan av inkomna ärenden som ännu inte har
underställts kommunfullmäktiges prövning

Paragrafen är justerad

65

§

238

Inkomna interpellationer

Sammanfattning

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



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

Paragrafen är justerad

66

§

239

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

STK-2019-1415
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 238 medge Tony Rahm (M) att till kommunalrådet
med beredningsansvar för kultur och fritid Frida Trollmyr (S) få framställa en interpellation
om att regler och riktlinjer om bidrag ska följas.
Frida Trollmyr besvarar interpellationen.
Tony Rahm, Nima Gholam Ali Pour och Eva Bertz yttrar sig.
Beslutsunderlag



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

Paragrafen är justerad

