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Christina Wessling (S)
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Peter Johansson (S) §§274-280 ersätter Sofia Hedén (S)
Linda Obiedzinski (M) §§248-260 ersätter John Roslund (M), §§268-280
ersätter Peter Ollén (M)
Niclas Röhr (M) §§268-280 ersätter Torbjörn Tegnhammar (M)
Anna Isaksson (SD) §§248-260 ersätter Anders Olin (SD)
Carin Gustafsson (V) ersätter Hanna Kristina Thomé (V)
Showan Shattak (V) §§260-280 ersätter Daniel Sestrajcic (V)
Eva Christina Bertz (L) ersätter Louise Eklund Bergström (L)
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§279
§280

Motion av Anders Andersson (V) om att införa en anställningsgaranti för de som
utbildar sig till undersköterska och barnskötare
Motion av John Roslund (M), Tony Rahm (M), Håkan Fäldt (M) och Torbjörn
Tegnhammar (M) om Skyskrapeprogram för Malmö
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§

248

Upprop och ordförandens upplysning angående
webbsändningen av kommunfullmäktigesammanträdet
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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§

249

Val av justerare

Ordföranden meddelar att protokollet justeras fredagen den 17 januari 2020 på stadskontoret.
Kommunfullmäktige utser Andreas Schönström och Magnus Olsson att jämte ordföranden
justera protokollet.
Paragrafen är justerad
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§

250

Inkomna enkla frågor

A. Måns Berger (MP) har anhållit om att till kommunalrådet med ansvar för arbetsmarknad
och socialtjänst Rose-Marie Carlsson (S) få framställa en enkel fråga om hemlösa barn.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer besvaras vid dagens
sammanträde.
B. Ander Skans (V) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för skola
och utbildning Sara Wettergren (L) få framställa en enkel fråga om nedskärningar i skolan.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer besvaras vid dagens
sammanträde.
C. Torbjörn Tegnhammar (M) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande Katrin
Stjernfeldt Jammeh (S) få framställa en enkel fråga om regeringens prognos för ökade kostnader
för försörjningsstöd.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer inte att besvaras vid
dagens sammanträde.
D. Peter Ollén (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för kultur och
fritid Frida Trollmyr (S) få framställa en enkel fråga rörande äldres möjlighet att dansa på
fredagskvällar.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer besvaras vid dagens
sammanträde.
E. Anton Sauer (C) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för skola och
utbildning Sara Wettergren (L) få framställa en enkel fråga om lärares arbetsvillkor.
Beslutsunderlag







Enkel fråga från Måns Berger (MP) till Rose-Marie Carlsson (S) om hemlösa barn
Enkel fråga från Anders Skans (V) till Sara Wettergren (L) om nedskärningar i
skolan
Enkel fråga från Torbjörn Tegnhammar (M) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om
regeringens prognos för ökade kostnader för försörjningsstöd
Enkel fråga från Peter Ollén (M) till Frida Trollmyr (S) rörande äldres möjlighet att
dansa på fredagskvällar
Enkel fråga från Anton Sauer (C) till Sara Wettergren (L) om lärares arbetsvillkor

Paragrafen är justerad
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§

251

Enkel fråga från Måns Berger (MP) till Rose-Marie Carlsson (S)
om hemlösa barn

STK-2019-1686
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 250 A medge Måns Berger (MP) att till kommunalrådet
med beredningsansvar för arbetsmarknad och socialtjänst Rose-Marie Carlsson (S) få framställa
en enkel fråga om hemlösa barn.
Rose-Marie Carlsson besvarar frågan.
Måns Berger yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 1.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Måns Berger (MP) till Rose-Marie Carlsson (S) om hemlösa barn

Paragrafen är justerad

Bilaga 1

9

Enkel fråga gällande hemlösa barn till kommunalråd Rose-Marie Carlsson (S)

I sydsvenskan den andra december kan man återigen läsa om den bedrövliga
situationen för stadens hemlösa barn1.
Det beskrivs hur barn bor i smutsiga lokaler och hur skadedjur håller dem vakna på
natten. Hur hemlösa barn har svårt att klara av sin skolgång och misstankar om att
de har dragits in i prostitution.
Bakgrunden till artiklarna är en forskningsrapport: Hemlösa barns vardagsliv i
Malmö av forskaren Annelie Björkhagen Turesson från Malmö Universitet,
rapporten är finansierad av Malmö stad.
I samma rapport kan man läsa om en familj som har fått ett övergångskontrakt från
MKB och hur det har påverkat deras liv:
“Det är inte svårt att konstatera att familjens trygga boende och stabila ekonomi har
skapat goda förutsättningar för föräldrarna att ge sina barn en god hälsa och
utveckling och därigenom kompensera för de stora påfrestningar som familjen har
blivit exponerad för de senaste åren på grund av kriget i deras hemland. Det är
lättare för föräldrarna att hantera barnens oro och ledsnad när de själva känner sig
trygga och har hittat en väg in i det svenska samhället.”
Rapporten är skriven med ett barnrättsperspektiv och går igenom i vilken
utsträckning Malmö stads arbete lever upp till barnkonventionen som blir lag nästa
år. Slutsatsen är tydlig:
“Resultatet av studien visar att det krävs stora förändringar vad gäller organisation
och arbetssätt om konventionen ska kunna realiseras i verkligheten.”
Vår fråga till Rose-Marie Carlsson (S) är:
-

Kommer det genomföras stora förändringar gällande organisation och arbetssätt så
att barnkonventionen kan realiseras i verkligheten?

__________________________
Måns Berger, ledamot MP
Malmö 2019-12-12
1

Sydsvenskan 2/12-2019
https://www.sydsvenskan.se/2019-12-02/hemlosa-malmobarn-har-fotograferat-sin-egen-vardag-bland
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§

252

Enkel fråga från Anders Skans (V) till Sara Wettergren (L) om
nedskärningar i skolan

STK-2019-1692
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 250 B medge Anders Skans (V) att till kommunalrådet
med beredningsansvar för skola och utbildning Sara Wettergren (L) få framställa en enkel fråga
om nedskärningar i skolan.
Sara Wettergren besvarar frågan.
Anders Skans yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 2.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Anders Skans (V) till Sara Wettergren (L) om nedskärningar i
skolan

Paragrafen är justerad
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Bilaga 2
Vänsterpartiet
Enkel fråga
Till skolkommunalrådet Sara Wettergren (L)

I den budget som kommunfullmäktige antog i november fattas närmare 60 miljoner i prisoch lönekompensation till skolorna. Skolorna kompenseras för att det blir fler elever, men
inte att löner och priser stiger. Föräldrar till skolbarn och de fackliga organisationerna rasar
mot budgeten och de kommande nedskärningarna. Möten och demonstrationer har
anordnats, till och med av några unga skolelever som oroas för sina skolor. I debatten har
det framkommit uppgifter att det är ingen fara för skolorna ska få samma elevpeng nästa år
som i år. Om det är samma summa så innebär ju det en nedskärning. Om samma summa
pengar ska räcka till att betala samma antal lärartimmar på en skola måste ju det bli färre
timmar eftersom lönerna stiger. Alternativet är fler barn per klasslärare. I båda fallen en
sämre skolundervisning.
I det förslag till internbudget som grundskoleförvaltningen presenterat syns effekterna av
nedskärningarna på grund av den bristande uppräkningen av pris- och lönekompensation.
Det kommer att drabba varje enskild skola.

Min enkla fråga är:
• Hur ska rektorerna kunna finansiera ökade lönekostnader för personalen och
prisökningar på inköp, om inte budgeten för respektive skola räknas upp med den
summa som lönerna och priserna ökar?

Malmö 2019-12-14
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§

253

Enkel fråga från Peter Ollén (M) till Frida Trollmyr (S) rörande
äldres möjlighet att dansa på fredagskvällar

STK-2019-1705
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 250 D medge Peter Ollén (M) att till kommunalrådet
med beredningsansvar för kultur och fritid Frida Trollmyr (S) få framställa en enkel fråga
rörande äldres möjlighet att dansa på fredagskvällar.
Frida Trollmyr besvarar frågan.
Peter Ollén yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 3.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Peter Ollén (M) till Frida Trollmyr (S) rörande äldres möjlighet att
dansa på fredagskvällar

Paragrafen är justerad
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Bilaga 3

Enkel fråga
Enkel fråga till Frida Trollmyr rörande äldres möjlighet att dansa på
fredagskvällar
Under 20 år har föreningen Camarin träffats och dansat tango på fredagskvällar på
Ungdomens Hus. Man har egen nyckel och städar lokalen efter sig.
Det är nästan alltid fullt. På det här sättet har ett par hundra främst 50+ möjlighet att i
trygga former ha en trevlig och social kväll tillsammans.
Under alla år har man hållit på från 20-tiden fram till strax före midnatt. Man har aldrig
mottagit några klagomål på stök, ljud eller att lokalen inte skulle varit städad och fin
nästa morgon.
Nu har föreningen fått besked om att Malmö Stad beslutat att inga aktiviteter får äga
rum i kommunens lokaler efter klockan 22.00.
Jag förstår enkelheten i att fatta ett generellt beslut som gäller alla. Men det slår djupt
orättvist. Hade det inte varit rimligare att anstränga sig och fatta individuella beslut?
Eller åtminstone ge möjlighet för tidsbegränsad dispens, som kan förlängas om man
sköter sig?
Nu ses det hela som en kollektiv bestraffning av allt i staden, bara för att det varit
problem på Bryggeriet.
Varför ser man inte på den enskilde aktör, som under tiotals år skött sig utan
anmärkning?
Med anledning av ovanstående är min fråga till ordföranden i Kulturnämnden:
Vill du verka för att enskilda föreningar kan söka dispens från den generella regeln och
få fortsätta fram till midnatt?

Malmö den 14 december 2019
Peter Ollén, Moderaterna
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§

254

Enkel fråga från Anton Sauer (C) till Sara Wettergren (L) om
lärares arbetsvillkor

STK-2019-1711
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 250 E medge Anton Sauer (C) att till kommunalrådet
med beredningsansvar för skola och utbildning Sara Wettergren (L) få framställa en enkel fråga
om lärares arbetsvillkor.
Sara Wettergren besvarar frågan.
Anton Sauer yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 4.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Anton Sauer (C) till Sara Wettergren (L) om lärares arbetsvillkor

Paragrafen är justerad
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Bilaga 4

Enkel fråga angående lärares arbetsvillkor till kommunalråd Sara Wettergren

I Socialdemokraternas och Liberalernas budget som antogs av kommunfullmäktige i november 2019
görs rejäla besparingar på skolan. Enligt Sydsvenskan behöver grundskolenämnden spara in 50
miljoner kronor, i förskolenämnden saknas det 35 miljoner och i Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden behöver man spara in 30 miljoner.
Tyvärr så larmar både skolledare och fackförbunden om att detta riskerar att bidrar till att vi förlorar
legitimerade lärare. Staden riskerar att hamna efter i löneutvecklingen, arbetsbelastningen för
skolans personal riskerar att öka och den lokaleffektivisering som föreslås i bland annat Gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden riskerar att bidra till större elevgrupper.
Enkel fråga:
Kommer du verka för en fortsatt god löneutveckling och goda arbetsvillkor för lärare i Malmö stad.
Malmö 15/12
Anton Sauer

16

§

255

Attestreglemente för Malmö stad

STK-2019-1345
Sammanfattning

Gällande attestreglemente för Malmö stad beslutades av kommunfullmäktige 27 november
2008, § 233, att gälla från och med 1 januari 2009. Sedan dess har nya lagar och regler
tillkommit samt att arbetsrutiner och transaktionsflöden har förändrats. Merparten av
transaktionsflödet är idag elektroniskt. Detta gäller såväl bokföringsposter som attester. En
översyn och anpassning har gjorts av nuvarande regelverk för att säkerställa att det
överensstämmer med gällande lagar och arbetssätt.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige antar förslag till Attestreglemente för Malmö stad att gälla från
och med 1 april 2020.
2. Kommunfullmäktige upphäver från samma datum Attestreglemente för Malmö stad
antaget av kommunfullmäktige 27 november 2008, § 233.
Beslutsgång

Roko Kursar yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KS 191204 §283
Förslag till beslut KSAU 191118 §631
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191118 Attestreglemente Malmö stad
Förslag till Attestreglemente för Malmö stad gällande från den 1 april 2020
Attestreglemente Malmö stad 2008

Paragrafen är justerad
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§

256

Krisledning Malmö stad 2020

STK-2019-630
Sammanfattning

I ärendet föreslås ändrad beslutsnivå för den centrala krisledningsplanen, detta med anledning
av ändrad statlig styrning i frågan om vilken beslutsnivå en ”Plan för hantering av
extraordinära händelser” ska beslutas. Stadskontoret föreslår att reviderat reglemente för
krisledningsnämnd beslutas av kommunfullmäktige. Stadskontoret föreslår dessutom att
Central krisledningsplan för Malmö stad framöver beslutas av stadsdirektören, detta för att
anpassa beslutsnivå utifrån innehållet i planen samt efter den statliga styrningen av
krisberedskapen.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för krisledningsnämnden att gälla
från och med 1 januari 2020.
2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutad Central krisledningsplan (KF 4
februari 2016, § 18) att sluta gälla från och med 13 januari 2020.
3. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Protokollet för detta ärende läses upp och förklaras omedelbart justerat.
Beslutsgång

Roko Kursar yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Stadsdirektör
Avdelningschefer på stadskontoret
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KS 191204 §290
Förslag till beslut KSAU 191125 §645
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191125 Krisledning Malmö stad 2020
Instruktion central krisledning antagen i KSAUII 20120625
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022
Central krisledningsplan för Malmö stad 2016
Reglemente för krisledningsnämnden

Paragrafen är justerad
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§

257

Ändring i bilaga till taxa enligt miljöbalken

STK-2019-1412
Sammanfattning

Ändringar i gällande lagstiftning föranleder att ändringar också behöver göras i bilagan till
Taxa enligt miljöbalken. Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen tillstyrker
miljönämndens förslag.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner miljönämndens förslag till ändringar av bilaga till
Taxa enligt miljöbalken avdelning 1 och 4 att gälla från den 1 januari 2020.
2. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Protokollet för detta ärende läses upp och förklaras omedelbart justerat.
Beslutsgång

Simon Chrisander och Arwin Sohrabi yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

Miljönämnden

Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 191204 §286
Förslag till beslut KSAU 191125 §650
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191125 Ändring i bilaga till taxa enl MB
Miljönämnden beslut 191015 §166
Tjänsteskrivelse miljönämnden
Bilaga 1 - Bilaga till taxa enligt miljöbalken

Paragrafen är justerad
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§

258

Modell för fördelning och användande av sporthallar och
gymnastikhallar

STK-2018-1133
Sammanfattning

I budgeten för 2017 gav kommunfullmäktige ett uppdrag till grundskolenämnden och
fritidsnämnden att ta fram en modell för fördelning och användande av framtida sporthallar
och gymnastiksalar.
Grundskole- och fritidsnämnden har till följd därav antagit ”Modell för fördelning och
användande av sporthallar och gymnastikhallar” och återrapporterar till kommunfullmäktige
genom detta ärende. Den nya modellen innehåller rutiner kring samordning mellan
förvaltningarna i planeringsprocessen, samverkan i beställningsprocessen, användandet av
hallar samt fördelning av nyttjandetiderna och kostnaderna i driftsfasen.
I rapporten ingår också ett förslag om att utreda förändring av primärhyresgästansvaret för
alla hallar till fritidsnämnden.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner fritidsnämndens och grundskolenämndens
rapportering.
2. Kommunfullmäktige ger grundskolenämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden samt fritidsnämnden i uppdrag att i samråd med
servicenämnden utreda förutsättningarna för hur primärhyresgästansvaret för alla
idrottshallar kan överföras till fritidsnämnden och rapportera till kommunfullmäktige
senast den 31 december 2020.
Beslutsgång

Eva Bertz yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

Grundskolenämnden
Fritidsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Servicenämnden
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KS 191113 §268
Förslag till beslut KSAU 191007 §562
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191007 Modell för fördelning och användande av
sporthallar och gymnastikhallar
Grundskolenämnden beslut 181024 §147
Tjänsteskrivelse från grundskolenämnden
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Modell för fördelning och användande av sporthallar och gymnastikhallar grundskolenämnden
Fritidsnämnden beslut 181025 §121
Tjänsteskrivelse fritidsnämnden
Rapport från fritidsnämnden - Modell för fördelning och användande av sporthallar
och gymnastikhallar

Paragrafen är justerad
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§

259

Återrapportering Uppdrag budget 2018 - Utreda och föreslå en
mer ändamålsenlig organisation av stadens drogförebyggande
arbete

STK-2019-1245
Sammanfattning

I Malmö stads budget för 2018 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att i
samråd med berörda nämnder, utreda och föreslå en mer ändamålsenlig organisation av
stadens drogförebyggande arbete. I uppdragsbeskrivningen ligger fokus på att tydliggöra och
definiera det drogförebyggande arbetet samt att redovisa eventuella ekonomiska
konsekvenser och hur Malmö stads kontakter med berörda myndigheter bör utformas.
Denna slutrapport beskriver hur uppdraget har genomförts och föreslår att det
drogförebyggande arbetet ska omfatta alkohol, narkotika inklusive läkemedelsmissbruk,
dopning, tobak och spelberoende inklusive gaming. Vidare föreslås att stadens ledningsgrupp
bör ha ansvaret för styrning och samordning av det drogförebyggande arbetet där det
operativa ansvaret föreslås ligga på en lokalt förankrad samverkansgrupp. Utöver detta
föreslås en samordnare för det drogförebyggande arbetet, samamordnaren föreslås ha sin
hemvist på stadskontorets analys- och hållbarhetsavdelning.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner slutrapport Uppdrag budget 2018 – En mer
ändamålsenlig organisation av stadens drogförebyggande arbete.
2. Kommunfullmäktige beslutar att stadens drogförebyggande organisation utgörs av
stadens ledningsgrupp, en lokalt förankrad samverkansgrupp samt en samordnare.
3. Kommunfullmäktige beslutar att det drogförebyggande arbetet omfattar alkohol,
narkotika inklusive läkemedelsmissbruk, dopning, tobak och spelberoende inklusive
gaming.
Beslutsgång

Rose-Marie Carlsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Nima Gholam Ali Pour.
Reservationer och särskilda yttranden

Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Magnus Olsson (SD) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 5 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Förskolenämnden
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Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Kulturnämnden
Servicenämnden
Stadskontoret, avdelning intern ledning och stöd, enhet ekonomi och utveckling
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KS 191204 §294 med Särskilt yttrande (SD)
Förslag till beslut KSAU 191125 §652
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191125 Återrapportering budget 2018 Att utreda och
föreslå en mer ändamålsenlig organisation av stadens drogförebyggande arbete
Slutrapport – Uppdrag budget 2018 – En mer ändamålsenlig
Bilaga - Kartläggning av förvaltningarnas arbete och samverkan
ANDT-strategin 2016-2020
Delrapport Uppdrag budget 2018 En mer ändamålsenlig organisation av stadens
drogförebyggande arbete
Beslut KS 190611 § 152

Paragrafen är justerad
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Bilaga 5
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§

260

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. Kommunfullmäktige beslutade den 26 september
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen och den 30 oktober behandlades ärendet på
kommunstyrelseberedningen.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige antar Översiktsplan för Nyhamnen (ÖP 2037) med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning och utlåtande.
2. Kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att i den fortsatta planeringen av
Nyhamnens omvandling genomföra kommunalekonomiska konsekvensanalyser och
anpassa investeringstakten till kommunens samlade investeringsplan.
3. Kommunfullmäktige beslutar att Räddningstjänsten Syds synpunkter ska tas i
beaktande i det fortsatta arbetet med ÖP 2037.
Beslutsgång

Simon Chrisander, Sofia Hedén och Stefana Hoti yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Emma-Lina Johansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ett tilläggsyrkande
innefattande följande punkter:
”1. Gör Nyhamnen till ett bostadssocialt framgångsprojekt med bostäder för alla.
2. Vi vill att det ska byggas enligt den så kallade Malmöskalan där det normala är 5–6 våningar
med några enstaka undantag.
3. En tydlig prioritering av gång-, cykel- och kollektivtrafik, samt grönytor på bekostnad av
privatbilismen.”
Simon Chrisander yrkar avslag på Emma-Lina Johanssons tilläggsyrkande.
Torbjörn Tegnhammar, Magnus Olsson och Kay Wictorin yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Susanne Jönsson tilläggsyrkar att man i det fortsatta arbetet med ÖP 2037 tar Räddningstjänsten
Syds synpunkter i beaktande.
Simon Chrisander, Måns Berger och Magnus Olsson yrkar bifall till Susanne Jönssons
tilläggsyrkande.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Gunilla Ryd, Anders Skans, Andreas Schönström
och John Eklöf.
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Ordföranden ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag mot Torbjörn
Tegnhammars yrkande om avslag, Magnus Olssons yrkande om avslag och Kay Wictorins
yrkande om avslag och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens
förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på att bifalla eller avslå Emma-Lina Johanssons
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Emma-Lina Johanssons
tilläggsyrkande.
Ordföranden finner sedan att kommunfullmäktige beslutat att bifalla Susanne Jönssons
tilläggsyrkande.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Anders Skans (V) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Håkan Fäldt (M) inkommit med en
gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 6 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Charlotte Bossen (C) inkommit med en
gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 7 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Magnus Olsson (SD) inkommit med en
gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 8 till kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Stefana Hoti (MP) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 9 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag













Reviderat förslag till beslut KS 191204 §288 med Reservation (M), (V), (SD) och
Särskilt yttrande (MP)
Förslag till beslut KS 191204 §288 med Reservation (M), (V), (SD) och Särskilt
yttrande (MP)
Förslag till beslut KSAU 191202 §677 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191202 Översiktsplan för Nyhamnen (ÖP 2037)
Beslut om återremiss KF 190926 §201
Fördjupning av Översiktsplan för Malmö - Antagandehandling april 2019
Miljökonsekvensbeskrivning
Stadsbyggnadsnämnden beslut 190411 §88 med Reservation (SD), (V), (MP) och
(C+M)
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden
Översiktsplan för Nyhamnen - utlåtande
Översiktsplan för Nyhamnen - utställningsyttranden
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Paragrafen är justerad
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Bilaga 6

Reservation

Kommunfullmäktige 2019-12-19
Ärende 10: Översiktsplan för Nyhamnen (ÖP 2037)
Moderaterna har både före och efter att ärendet återremitterats aktivt arbetat för att uppnå ett
förslag som kan vinna en blocköverskridande acceptans. Vår förväntan var att den styrande
minoriteten skulle agera ansvarsfullt och tillmötesgå detta, då projektet kommer att vara pågående
i varje fall i 30 år. Dessvärre var så inte fallet och det förslag till översiktsplan är så pass bristfällig
att Moderaterna yrkade att planen skulle avslås.
Bland annat så ville vi:
• Möjliggöra för högre och tätare bebyggelse, så att ännu fler människor kan bo och arbeta i
Nyhamnen, Ska Malmö växa till en halv miljon invånare de kommande tjugo åren måste vi ta alla
chanser vi kan få till förtätning.
• Planera för en attraktivare kollektivtrafik. Ska vi nå de högt ställda trafikmålen i Malmö är fler
superbussar inte tillräckligt. Planen nämner också spårvagnar, vilket varit politiskt problematiskt
och dessutom ger orimligt lite nytta i förhållande till investeringskostnad. I Nyhamnen hade de
absolut funnit möjlighet att planera med ett resandeunderlag för ett helt separerat (och förarlöst)
kollektivtrafiksystem med hög driftsäkerhet och attraktivitet, t.ex en metro som i Köpenhamn, en
linbana eller något annat snabbt och effektivt transportmedel.
• Skapa en attraktivare stadsdelspark. Dagens plan innehåller en stor central park, omgiven av
bebyggelse och utan trafik. Intentionen är god, men faktum med att attraktiva mötespunkter
kräver liv och rörelse. Därför ville vi se över möjligheten att planera gatunätet så att trafiken
fördelas över hela Nyhamnen, även om det sker på fotgängarna och cyklisternas villkor inne i
området. Den stora bilfria zonen man planerar för i Nyhamnen för tyvärr tankarna till
Stadionparken, Nydalaparken och andra otrygga platser.
• Möjliggöra för slutna kvarter. Den vision som finns om att alla bostadsgårdar ska vara till för
alla leder tyvärr till att många ytor upplevs som allt för offentliga för att vara privata, men allt för
privata för att vara offentliga. Det är dåligt markutnyttjande som vi inte kan acceptera. Låt istället
byggherrarna bygga helt slutna kvarter så de boende känner sig trygga med att släppa ut sina barn,
sin katt eller motsvarande, trots att det är mitt i centrala Malmö. Slutna kvarter minskar dessutom
risken för ventruiska vindar och bidrar till ett bättre mikroklimat.
• Öka byggherrarnas frihet att anlägga parkering där det passar. I den nuvarande planen är
möjligheten att anordna parkeringsplatser ytterst begränsad för den enskilda byggherren. I
Moderaternas vision av Malmö ska den enskilde aktörens möjlighet utökas, för att låta varje
kvarter ta tillvara på sin fulla potential. Därför ville vi utöka möjligheterna för att anlägga
parkering till att innefatta alla ytor som inte har marknadsmässig potential för andra funktioner,
till exempel bottenvåningar i höghusområden och innergårdar i större byggnadskomplex.
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• Bygga en attraktiv pendlarparkering. En stor del av trafiken i Malmö (framförallt till Västra
hamnen och i framtiden även Nyhamnen) består av inpendling. För den som av olika skäl inte
kan ta tåget eller bussen hela vägen hade en attraktiv pendlarparkering i utkanten av Malmö varit
en lösning. Optimalt är att trafiken ska kunna köra direkt från motorvägen, in i ett parkeringshus
och byta till kollektivtrafik för att undvika trängseln inne i stan.
• Planera för en hållbar trafiksituation. Nyhamnen är planerad efter Malmö Stads Trafik och
Mobilitetsplan (TROMP), ett dokument med högt ställda mål, men med brister i
genomförandebeskrivningen. I t.ex Västra Hamnen, där målsättningen varit snarlik, men
metoden för att nå målen framförallt har varit att fysiskt tränga ut bilen, har lett till en dålig
trafiksituation och en begränsad investeringsvilja för framförallt företag som istället etablerat sig i
det lättillgängliga Hyllie. Tyvärr ser vi en risk att samma sak händer med Nyhamnen.
För oss är det viktigt att medlen för att nå målen i första hand alltid är morötter snarare än piska.
Därför yrkade vi på tilläggsförslag med bland annat attraktiv kollektivtrafik och pendlarparkering.
Tyvärr gick inte det igenom. Därför föreslog vi att man, förutom att planera med en
trafikutveckling enligt TROMPen också skulle analysera området ur andra, mer realistiska
trafikscenarion för att öka beredskapen för alternativa utvecklingar och undvika att skapa en
stadsdel där transportflödena utgör en begränsning för företags investeringsvilja, stadsdelens
attraktivitet och Malmös utveckling.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Håkan Fäldt (M)

Bilaga
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Bilaga 8

Reservation
Kommunfullmäktige 2019-12-19
Ärende: STK-2019-614

Översiktsplan för Nyhamnen (ÖP 2037)
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.
Kommunfullmäktige beslutade den 26 september att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen

och

den

30

oktober

behandlades

ärendet

på

kommunstyrelseberedningen.

Sverigedemokraterna hade en förhoppning att när ärendet återremitterades skulle
partierna tillsammans jämka oss fram till ett beslut som dem större partierna kunde
omfamna. Så blev det inte och då ligger vårt avslagsyrkande fast. Det är främst
kopplat till den trafikproblematik som kommer att uppstå i området.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

____________________________
Magnus Olsson, gruppledare (SD)

Bilaga 9
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Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige, 2019-12-19
Översiktsplan för Nyhamnen (ÖP 2037)
Diarienr: STK-2019-614
Vi ser positivt på Översiktsplanen för Nyhamnen som har stor potential att bli
en ny modern, grön och hållbar stadsdel. Vi menar att man borde ha vågat ta
steget och gå ännu lite längre nu när man har en unik chans att bygga en helt ny
stadsdel i centrala Malmö.
Vi är tveksamma till de föreslagna undervattenstunnlarna för bil som planeras
mellan de konstgjorda öarna. Vi är oroade över att dessa tunnlar kommer att
kosta stora summor pengar och ge stor klimat- och miljöpåverkan.
Kostnaderna för dessa tunnlar kommer att riskera höjda hyror och högre
försäljningspris för de bostäder och kontor som ska byggas i Nyhamnen.
Miljöpartiet arbetar för att fler bostäder till rimlig kostnad ska kunna byggas i
Malmös centrala delar.
Samtidigt ser vi att planen i stort, med sitt tydliga mål att 80 procent av resorna
till och från Nyhamnen ska göras med cykel, till fots eller med kollektivtrafik är
ett banbrytande beslut. Om 35 år är det antagligen en ren självklarhet för
Malmöborna.
I miljökonsekvensbeskrivningen kan vi läsa att de provisoriska åtgärderna
gällande vattennivåhöjningarna bara kan erbjuda skydd i 50 år och att yttre
kustskydd med portar som stängs vid högvatten kommer behövas. Detta är en
ytterst viktig fråga, inte bara för vår stad utan för hela Sveriges kust.
Miljöpartiet har därför lyft denna fråga både till regeringen och SKL och
förväntar oss att övriga partier tar frågan på allvar och börjar göra upp en plan.
Med detta sagt så fokuserar vi på att detta är en översiktsplan med stor
potential, Miljöpartiet kommer att fortsätta bevaka frågan om klimat, miljö och
Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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social hållbarhet vidare i processen.
För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot kommunfullmäktige

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

261

Förändring av arvodesreglerna gällande storleken på de fasta
arvodena för tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden

STK-2019-756
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 13 december 2018, § 391, att uppdra åt arvodeskommittén att
genomföra en utvärdering av de nya arvodesreglerna efter cirka ett år.
Arvodeskommittén har vid sammanträde 24 maj 2019 initierat en översyn av nämndernas
grupptillhörighet för månadsarvoden i de av kommunfullmäktige 20 december 2018, § 303
beslutade arvodesreglerna för förtroendevalda i Malmö stad.
Kriterierna för översynen beslutades till att omfatta:
Ärendemängd
Kontakt med media
Förvaltningens storlek
Kontakt med allmänheten
Kompletterat med tid som ordförande lägger på möten som ej är protokollförda
Arvodeskommittén beslutade 11 september 2019, § 6 att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige reviderar bilaga 1 i arvodesreglerna med den ändring att
stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden flyttas till grupp 2.
2. Kommunfullmäktige beslutar att de reviderade arvodesreglerna börjar gälla från och
med 1 januari 2020.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige reviderar bilaga 1 i arvodesreglerna (KF beslut 20 december
2018, § 303) genom att stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden flyttas från
grupp 3 till grupp 2.
2. Kommunfullmäktige beslutar att de reviderade arvodesreglerna börjar gälla från och
med 1 januari 2020.
3. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Protokollet för detta ärende läses upp och förklaras omedelbart justerat.
Beslutsgång

Carina Nilsson och Charlotte Bossen yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Carina Nilsson yrkar att paragrafen ska justeras omedelbart.
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Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Anders Skans.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Stadskontorets avdelning för intern ledning och stöd
Beslutsunderlag











Förslag till beslut KS 191204 §292
Förslag till beslut KSAU 191125 §647
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191014 Utvärdering av de nya arvodesreglerna
Beslut från Arvodeskommittén 190911 §6
Beslut arvodeskommittén 190524 §3
Förslag till beslut med reservation från (V), (MP) och (SD) §391 KS 181213
Arvodesregler förtroendevalda beslut KF 181220 gällande från 20190101
Förändring av arvodesreglerna gällande storleken på de fasta arvodena för tekniska
nämnden och stadsbyggnadsnämnden
Ny förtydligad version Förändring av arvodesreglerna gällande storleken på de fasta
arvodena för tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad
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262

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL 18)

STK-2019-1298
Sammanfattning

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har den 14 september 2018 antagit
förslag till reviderade Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL 18). OPF-KL 18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande
omställning, pension och familjeskydd och gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats
av OPF-KL 14. Utgångspunkten för OPF-KL 18 har varit det nu gällande OPF-KL 14, som
antogs av SKL:s styrelse den 20 oktober 2013 och som kommunfullmäktige beslutade om att
anta den 24 april 2014. OPF-KL 18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och
landsting/region och för att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige antar Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL 18), med den justeringen som redovisas i ärendet avseende
§6 Samordning, att gälla från och med den 1 januari 2020.
2. Kommunfullmäktige upphäver härmed tidigare fastställda Bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 14), 24 april 2014, STK
2014-204, från och med den 1 januari 2020.
3. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Protokollet för detta ärende läses upp och förklaras omedelbart justerat.
Beslutsgång

Anders Rubin yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KS 191204 §291
Förslag till beslut KSAU 191125 §646
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191125 Bestämmelser om omställningsstöd och pension
för förtroendevalda (OPF-KL 18)
§44 AGU Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL 18)
OPF-KL 14 Malmö stad
OPF-KL 18 Malmö stad
SKL förslag OPF-KL18
SKL förslag OPF-KL18 kommentar
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Paragrafen är justerad
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§

263

Beslut om finansiering för Malmö Stadshus AB

STK-2019-1344
Sammanfattning

Malmö Stadshus AB ansöker om utökning av befintlig låneram med 250 mnkr till totalt 750
mnkr med anledning av finansieringsbehov i bolagskoncernen i samband med dispositioner
av bolagskoncernens resultat.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige utökar Malmö Stadshus AB:s låneram från 500 mnkr till 750
mnkr.
Beslutsgång

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

Malmö Stadshus AB
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KS 191204 §285
Förslag till beslut KSAU 191125 §651
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191125 Beslut om finansiering för Malmö Stadshus AB
Delsvar på förfrågan 191029

Paragrafen är justerad
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§

264

Utbetalning av partistöd 2020 samt ändrade regler för
kommunalt partistöd i Malmö kommun

STK-2019-1056
Sammanfattning

Samtliga partier i kommunfullmäktige som mottagit partistöd avseende år 2018 har inom
föreskriven tid inkommit med en redovisning och granskningsrapport. Det föreslås att
kommunfullmäktige beslutar att partistöd för 2020 ska betalas ut till samtliga partier i
kommunfullmäktigeförsamlingen. Vidare föreslås att kommunfullmäktige beslutar att införa
en ny modell beträffande uppräkning av det kommunala partistödet i Malmö kommun.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för 2020 ska betalas ut till de i
kommunfullmäktige representerade partierna på sätt som redovisats i ärendet.
2. Kommunfullmäktige beslutar att införa en ny modell beträffande uppräkning av det
kommunala partistödet i Malmö kommun i enlighet med vad som redovisats i
ärendet.
Beslutsgång

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

Samtliga berörda partier
Avdelningen för intern ledning och stöd, enheten HR och kommunikation
Avdelningen för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KS 191204 §293
Förslag till beslut KSAU 191202 §676
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191202 Utbetalning av partistöd för 2020 samt ändrade
regler för kommunalt partistöd i Malmö kommun
Bilaga 1 Förslag till uppräknat partistöd för 2020
Bilaga 2 Förslag Justeringar nov 2019 REN Bilaga A till Regler för kommunalt
partistöd
Bilaga 2 Förslag Justeringar nov 2019 MARK ÄNDR Bilaga A till Regler för
kommunalt partistöd
Regler om kommunalt partistöd i Malmö KF 2018-12-20

Paragrafen är justerad
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§

265

Delårsrapport 2 2019 Räddningstjänsten Syd

STK-2019-1403
Sammanfattning

Räddningstjänsten Syd redovisar för perioden januari-augusti 2019 ett överskott om 8 602 tkr
och ett balanskravsresultat på 4 465 tkr. För helåret prognostiseras ett överskott om 4 200 tkr
och ett balanskravsresultat på 0 tkr. Detta innebär att kommunallagens krav på ekonomisk
balans uppfylls.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige lägger Delårsrapport 2 2019 för Räddningstjänsten Syd till
handlingarna.
Beslutsgång

Susanne Jönsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Nima Gholam Ali Pour.
Reservationer och särskilda yttranden

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








Förslag till beslut KS 191204 §284 med Särskilt yttrande (SD)
Förslag till beslut KSAU 191118 §632
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191118 Delårsrapport 2, Räddningstjänsten Syd
Delårsrapport 2 2019
Direktionsprotokoll 2019-10-17 utdrag gällande delårsrapport 2
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2019-08-31

Paragrafen är justerad
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Bilaga 10
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§

266

Övergripande genomförandeavtal för kollektivtrafikobjekt i
Malmö (busslinjerna) inom ramavtal 8 - storstad Malmö

STK-2019-1211
Sammanfattning

Tekniska nämnden har till kommunfullmäktige överlämnat ett förslag till övergripande
genomförandeavtal för kollektivtrafikobjekt i Malmö (busslinjerna) inom ramavtal 8 storstad
Malmö för slutligt godkännande. Det övergripande genomförandeavtalet är ett led i
genomförandet av de avtal som kommunfullmäktige godkände den 26 oktober 2017 inom
ramen för Sverigeförhandlingen. I ramavtalet och tillhörande objektavtal tecknat mellan
staten, Malmö stad och Region Skåne anges att genomförandeavtal ska utarbetas mellan
berörda parter. Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget
till övergripande genomförandeavtal.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till Övergripande genomförandeavtal för
kollektivtrafikobjekt i Malmö (busslinjerna) inom ramavtal 8 – storstad Malmö.
2. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Protokollet för detta ärende läses upp och förklaras omedelbart justerat.
Beslutsgång

Andreas Schönström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Magnus Olsson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner
att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Magnus Olsson (SD) inkommit med en
gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 11 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Kollektivtrafiknämnden Region Skåne
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 191204 §282 med Reservation (SD)
Förslag till beslut KSAU 191125 §648
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191125 Övergripande genomförandeavtal
Tekniska nämnden beslut 190925 § 225
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Förslag till övergripande genomförandeavtal för kollektivtrafikobjekt i Malmö
(busslinjerna) inom Ramavtal 8 - storstad Malmö
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Kollektivtrafiknämndens beslut - Övergripande genomförandeavtal för
kollektivtrafikobjekt i Malmö
Ramavtal 8 Storstad Malmö
Ramavtal 8 Storstad Malmö - bilaga 1
Ramavtal 8 Storstad Malmö - bilaga 2
Objektavtal kollektivtrafik och cykel Storstad Malmö

Paragrafen är justerad
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Bilaga 11
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§

267

Avsättning av medel till statlig infrastruktur för MalmöpendelnLommabanan, etapp 2, Storstadspaketet

STK-2019-1493
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan avseende medel till statlig infrastruktur om
18,2 mnkr för Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2, Storstadspaketet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens ansökan om bidrag till statlig
infrastruktur om 18,2 mnkr och att denna redovisas som en kostnad i
resultaträkningen för tekniska nämnden 2019.
Beslutsgång

Andreas Schönström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KS 191204 §289 KS
Förslag till beslut KSAU 191202 §678
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191202 Ansökan Tekniska nämnden avseende avsättning
av medel till statlig infrastruktur för Malmöpendeln - Lommabanan etapp 2
Storstadspaketet
Tekniska nämnden beslut 191122 § 279
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden

Paragrafen är justerad
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§

268

Förslag om att inrätta Forum för demokrati och mänskliga
rättigheter

STK-2019-1340
Sammanfattning

I föreliggande ärende föreslås ett inrättande av ett Forum för demokrati och mänskliga
rättigheter. Idén om Forum vilar på slutsatsen om att Malmös politiker har en stark vilja och
behov av att över partigränserna, tillsammans och samtidigt, utbyta erfarenheter, kunskaper
och åsikter med olika aktörer och medborgare i Malmö samt ett antagande om att dessa delar
denna vilja och behov. Dialogutbytet kan röra grundläggande samhällsfrågor och problem
med bäring på demokrati och mänskliga rättigheter samt sådant som hotar dessa
grundläggande värden, såsom otrygghet, hat och hatbrott, rasism, diskriminering och
våldsbejakande extremism.
Forum för demokrati och mänskliga rättigheter föreslås ersätta Råd för demokrati och
trygghet (2015-512) som föreslås upphävas. Forum föreslås bestå av politiker från samtliga
partier (sju) som är representerade i kommunfullmäktige, som ska träffas två gånger per år för
att komma fram till vilka frågor som kan vara prioriterade att diskutera med ovan nämnda
aktörer. Mellan mötena i Forum för demokrati och mänskliga rättigheter ska dessa aktörer
och politikerna mötas för fördjupande samtal i Dialoggrupper. Dialoggrupperna påbörjas och
avslutas kontinuerligt efter behov, ska dokumenteras och återkopplas till samtliga deltagande.
Mål för detta arbete är en starkare stad med mer delaktighet, ökad trygghet och tillgänglighet,
ökat valdeltagande samt ett minskat antal hatrelaterade brott. Forumet föreslås inrättas den 1
januari 2020.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beslutar att inrätta Forum för demokrati och mänskliga
rättigheter.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt varje parti som har representation i
kommunfullmäktige att utse en ledamot till Forum för demokrati och mänskliga
rättigheter.
3. Kommunfullmäktige upphäver sitt tidigare beslut om inrättande av Råd för demokrati
och trygghet (STK 2015-512) samt dess stadgar (STK 2018-580).
4. Kommunfullmäktige justerar Instruktion för kommunalråd i Malmö med anledning
av inrättandet av Forum för demokrati och mänskliga rättigheter samt upphävandet
av Malmö stads råd för demokrati och trygghet.
Beslutsgång

Eva Bertz, Charlotte Bossen, Mubarik Mohamed Abdirahman och Stefana Hoti yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Emma-Lina Johansson yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras för att utreda följande:
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"1. Vi i Vänsterpartiet ställer oss fortsatt frågande till hur beslut om vilka ”viktiga
samhällsfrågor” ska tas?
2. Vi i Vänsterpartiet undrar på vilket sätt föreslagna Forum för demokrati och mänskliga
rättigheter “tar särskilt representativitetsproblemet i beaktande” då vi inte kan hitta någonting
i underlaget som förklarar detta?
3. Varje Forum-möte tar upp sådant som kommit fram i Dialoggrupperna och om
ledamöterna menar att något i det som kommit fram, är en principiellt viktig fråga för staden
och vilka åtgärder som då kan behöva vidtagas. Vi i Vänsterpartiet undrar vad som ska hända
då, ska vi enas om vad som är en principiellt viktig fråga för staden och vilka åtgärder som
kan behöva vidtas? Vilken beslutsprincip gäller i detta fall?
4. Vi i Vänsterpartiet undrar varför inte ersättning ska utbetalas till andra “aktörer” i
Dialogforum?"
Emma-Lina Johansson tilläggsyrkar i andra hand att ledamöterna i Forum för demokrati och
mänskliga rättigheter ska vara kommunalråd eller representanter från kommunstyrelsen.
Eva Bertz yrkar avslag på Emma-Lina Johansson återremissyrkande och tilläggsyrkande.
Stefana Hoti yrkar avslag på Emma-Lina Johansson återremissyrkande men bifall till EmmaLina Johanssons tilläggsyrkande.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Showan Shattak.
Ordföranden ställer först proposition på bifall till Emma-Lina Johanssons återremissyrkande
mot avslag, och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå återremissyrkandet vilket
innebär 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 46 ja-röster mot 7 nejröster och 8 nerlagda röster. Voteringslista 1, bilaga 12. Kommunfullmäktige har således
beslutat att ärendet ska avgöras idag.
John Eklöf anmäler röstförklaring då han rätteligen skulle ha avstått från att rösta men
felaktigt röstade ja.
Ordföranden finner sedan att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens
förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till Emma-Lina Johanssons tilläggsyrkande
mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Emma-Lina Johanssons
tilläggsyrkande.
Omröstning begärs.
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Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. De ledamöter som vill avslå
Emma-Lina Johanssons tilläggsyrkande röstar ja, de ledamöter som vill bifalla Emma-Lina
Johanssons tilläggsyrkande röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att bifalla
Emma-Lina Johanssons tilläggsyrkande.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 50 ja-röster mot 11 nejröster. Voteringslista 2, bilaga 13. Kommunfullmäktige har således beslutat att avslå EmmaLina Johanssons tilläggsyrkande.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Anders Skans (V) inkommit med en
gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 14 till kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Stefana Hoti (MP) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 15 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Analys- och hållbarhetsavdelningen
Avdelningen för intern ledning och stöd
Beslutsunderlag











Förslag till beslut KS 191204 §295 med Reservation och Särskilt yttrande (V) och
Särskilt yttrande (M+C) och (MP)
Förslag till beslut KSAU 191125 §653
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191125 Förslag om att inrätta Forum för demokrati och
mänskliga rättigheter
Bilaga 1. Historik
Bilaga 2. Agenda 2030 och MR
Bilaga 3. Förslag till ändring Instruktion för kommunalråd i Malmö - beslutad KF
181220
Reglemente för Malmö stads råd för demokrati och trygghet - med fokus på
grupper som är särskilt utsatta för hatbrott
Arvodesreglerna för förtroendevalda i Malmö stad gällande från den 1 januari 2019
Tjänsteskrivelse 170407 Översyn av dialogforums organisationsform

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-12-19

Kommunfullmäktige
Voteringslista: §268
Ärende:

Förslag om att inrätta Forum för demokrati och mänskliga rättigheter, STK-2019-1340

Voteringslist(or)
Bilaga 12
Ledamot

Ja

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Ledamot
Nicola Rabi (M), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Andréas Schönström (S), Ledamot
Frida Trollmyr (S), Ledamot
Stefan Robert Plath (SD), Ledamot
Simon Chrisander (L), Ledamot
Mohamed Yassin (MP), Ledamot
Anders Rubin (S), Ledamot
Josefin Anselmsson Borg (M), Ledamot
Gunilla Ryd (V), Ledamot
Anton Sauer (C), Ledamot
Carina Nilsson (S), Ordförande
Lars-Johan Hallgren (SD), Ledamot
David Blomgren (M), Ledamot
Anders Pripp (SD), Ledamot
Helena Grahn (M), Ledamot
Anders Andersson (V), Ledamot
Mubarik Mohamed Abdirahman (S), Ledamot
Sara Wettergren (L), 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
Carina Svensson (S), Ledamot
Emma-Lina Johansson (V), Ledamot
John Roslund (M), Ledamot

X
X
X
X
X
X
X
X
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
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Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-12-19

Kommunfullmäktige
Roko Kursar (L), Ledamot
Juan-Tadeo Espitia (S), Ledamot
Helena Nanne (M), 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
Anders Olin (SD), Ledamot
Christina Wessling (S), Ledamot
John Eklöf (M), Ledamot
Jan Olsson (S), Ledamot
Eva Hallén (SD), Ledamot
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), Ledamot
Charlotte Bossen (C), Ledamot
Anja Nordberg Sonesson (M), Andre vice ordförande
Dündar Güngör (S), Ledamot
Rickard Åhman Persson (SD), Ledamot
Susanne Jönsson (S), Ersättare
Nils Anders Nilsson (S), Ersättare
Linda Obiedzinski (M), Ersättare
Niclas Röhr (M), Ersättare
Carin Gustafsson (V), Ersättare
Showan Shattak (V), Ersättare
Eva Christina Bertz (L), 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
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7

8

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
Stefan Robert Plath (SD), Ledamot
Simon Chrisander (L), Ledamot
Mohamed Yassin (MP), Ledamot
Anders Rubin (S), Ledamot
Josefin Anselmsson Borg (M), Ledamot
Gunilla Ryd (V), Ledamot

X
X
X
X
X
X
X

Bilaga 13

X
X
X
X
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Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-12-19

Kommunfullmäktige
Anton Sauer (C), Ledamot
Carina Nilsson (S), Ordförande
Lars-Johan Hallgren (SD), Ledamot
David Blomgren (M), Ledamot
Anders Pripp (SD), Ledamot
Helena Grahn (M), Ledamot
Anders Andersson (V), Ledamot
Mubarik Mohamed Abdirahman (S), Ledamot
Sara Wettergren (L), 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
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
Måns Berger (MP), Ledamot
Eva Ann-Britt Sjöstedt (S), 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
Jan Olsson (S), Ledamot
Eva Hallén (SD), Ledamot
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), Ledamot
Charlotte Bossen (C), Ledamot

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
2019-12-19

Kommunfullmäktige
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
Linda Obiedzinski (M), Ersättare
Niclas Röhr (M), Ersättare
Carin Gustafsson (V), Ersättare
Showan Shattak (V), Ersättare
Eva Christina Bertz (L), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
50

11

0
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Bilaga 14

Bilaga 15
54

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige, 2019-12-19
Förslag om att instifta Forum för demokrati och mänskliga rättigheter
Diarienr: STK-2019-1340

Det är positivt att kommunledningen tar ett initiativ för att utöka dialogen mellan olika
grupper i vår stad och den politiska nivån. Miljöpartiet anser att medborgardialog är en
viktig del av vårt kommunala uppdrag. Vi är dock tveksamma till om den här formen är
den rätta. För när inga formella beslut ska tas i forumet, så riskerar det att bli ett
tandlöst organ som inte har något mandat att agera på de önskemål som framförs av
Malmöborna.
Risker är att det blir otydligt och leder till frustration för alla inblandade.
Vi är beredda att ge forumet en chans och kommer utvärdera vår hållning med tiden för
att säkerställa att forumet faktiskt har en reell dignitet och påverkan på den politiska
dagordningen. I annat fall kommer vi verka för att forumet avlsutas.

För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot kommunfullmäktige

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

269

Objektsgodkännande från tekniska nämnden för projekt 6125
Beläggningsreinvesteringar 2020–2022

STK-2019-1476
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för
beläggningsreinvesteringar för 2020–2022 till en beräknad bruttoutgift om 165 mnkr.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för
beläggningsreinvesteringar för 2020–2022 till en beräknad bruttoutgift om 165 mnkr.
2. Kommunfullmäktige godkänner årliga driftkonsekvenser om 15,9 mnkr under
förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för
driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.
Beslutsgång

Andreas Schönström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 191204 §287
Förslag till beslut KSAU 191125 §649
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191125 Ansökan om objektsgodkännande från teknisk
nämnd avseende beläggningsreinvesteringar för 2020-2022
Tekniska nämnden beslut 191023 § 254 med Särskilt yttrande (SD)
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Underlag objektsgodkännande - Beläggningsreinvesteringar 2020-2022

Paragrafen är justerad

56

§

270

Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 §
LSS som inte verkställts inom tre månader, kvartal 3 2019

STK-2019-12
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 47 beslut till 55 beslut.
Antalet rapporterade beslut enligt 4 kap 1 § SoL har ökat från 39 beslut till 42 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 John Roslund.
Beslutet skickas till

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





Förslag till beslut KS 191204 §296
Förslag till beslut KSAU 191118 §633
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191118 Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1§ SoL
och enligt 9§ LSS som inte verkställts inom tre månader, kvartal 3 2019

Paragrafen är justerad
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§

271

Redovisning av motioner som i sak bifallits men ännu inte
åtgärdats (2019)

STK-2019-317
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att efter erforderlig genomgång
och uppföljning årligen förteckna motioner som i sak bifallits men ännu ej åtgärdats och i
rapport till kommunfullmäktige närmare ange orsaken till att så ej skett. Redovisning
avseende 2018 föreligger nu och det föreslås att kommunstyrelsen hemställer att
kommunfullmäktige lägger den till handlingarna.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige lägger redovisningen i ärendet till handlingarna.
2. Kommunfullmäktige erinrar kommunens nämnder om att dessa snarast till
kommunstyrelsen ska meddela om åtgärd i anledning av en av kommunfullmäktige
behandlad motion fördröjts eller av något annat skäl inte kan genomföras
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Helena Nanne och Rose-Marie Carlsson.
Beslutet skickas till

Kulturnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KS 191113 §270
Förslag till beslut KSAU 191111 §618
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191111 Redovisning av motioner som i sak bifallits med
ännu inte åtgärdats (2019)

Paragrafen är justerad
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§

272

Valförslag och avsägelser

STK-2019-1615
Sammanfattning

Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 20 november 2019 har det inkommit avsägelser
av politiska uppdrag. Valberedningen har vid sitt sammanträde den 17 december 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.
Beslutet skickas till

Berörda förtroendevalda
Berörda bolag och nämnder
Länsstyrelsen
Tingsrätten i Malmö
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse valberedningen 191217

Paragrafen är justerad
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§

273

Anmälan av inkomna ärenden som ännu inte underställts
kommunfullmäktiges prövning

STK-2019-1678
Sammanfattning

Efter kommunfullmäktiges sammanträden den 20 och 21 november 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 191219 Anmälan om inkomna ärenden som ännu inte
underställts kommunfullmäktiges prövning

Paragrafen är justerad
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§

274

Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD)
om skriftligt omdöme i terminsbetygen

STK-2019-896
Sammanfattning

Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) föreslår i en motion om skriftliga
omdömen i terminsbetygen, kommunfullmäktige uppdra åt grundskolenämnden att utreda
hur ordningsomdömen kan införas i Malmö stads grundskolor samt uppdra åt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden att utreda hur ordningsomdömen kan införas i Malmö stads
gymnasieskolor.
Enligt motionärerna är ett av de största problemen i dagens svenska skola brist på ordning.
Motionärerna menar att ordningsomdömen skulle tydliggöra för elever vilket beteende som
förväntas av dem i skolan och ett ordningsomdöme kan ge ett besked om att det är dags för
en förändring. Motionärerna vill koppla de ordningsregler som skolorna har till
ordningsomdöme i terminsbetygen.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige avslår Jörgen Grubbs (SD) och Nima Gholam Ali Pours (SD)
motion om skriftligt omdöme i terminsbetygen.
Beslutsgång

Sara Wettergren och Juan-Tadeo Espitia yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jörgen Grubb yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer förslagen under proposition, bifall till kommunstyrelsens förslag (att
avslå motionen) mot 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 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 50 ja-röster mot 11 nejröster. Voteringslista 3, bilaga 16. Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

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

Motionärerna
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KS 191204 §302 med Reservation (SD)
Förslag till beslut KSAU 191125 §655
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191125 Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima
Gholam Ali Pour (SD) om skriftligt omdöme i terminsbetygen
Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om skriftligt
omdöme i terminsbetygen
Grundskolenämnden beslut 191023 § 153 med Reservation (SD)
Remissvar från grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 191025 § 118
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad
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Mötesdatum
2019-12-19

Kommunfullmäktige
Voteringslista: §274

Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om skriftligt omdöme i
terminsbetygen, STK-2019-896
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
Stefan Robert Plath (SD), Ledamot
Simon Chrisander (L), Ledamot
Mohamed Yassin (MP), Ledamot
Anders Rubin (S), Ledamot
Josefin Anselmsson Borg (M), Ledamot
Gunilla Ryd (V), Ledamot
Anton Sauer (C), Ledamot
Carina Nilsson (S), Ordförande
Lars-Johan Hallgren (SD), Ledamot
David Blomgren (M), Ledamot
Anders Pripp (SD), Ledamot
Helena Grahn (M), Ledamot
Anders Andersson (V), Ledamot
Mubarik Mohamed Abdirahman (S), Ledamot
Sara Wettergren (L), 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
Kay Lennart Wictorin (C), 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

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

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-12-19

Kommunfullmäktige
Roko Kursar (L), Ledamot
Juan-Tadeo Espitia (S), Ledamot
Helena Nanne (M), 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
Anders Olin (SD), Ledamot
Christina Wessling (S), Ledamot
John Eklöf (M), Ledamot
Jan Olsson (S), Ledamot
Eva Hallén (SD), Ledamot
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), Ledamot
Charlotte Bossen (C), Ledamot
Anja Nordberg Sonesson (M), Andre vice ordförande
Dündar Güngör (S), Ledamot
Rickard Åhman Persson (SD), Ledamot
Susanne Jönsson (S), Ersättare
Nils Anders Nilsson (S), Ersättare
Peter Johansson (S), Ersättare
Linda Obiedzinski (M), Ersättare
Niclas Röhr (M), Ersättare
Carin Gustafsson (V), Ersättare
Showan Shattak (V), Ersättare
Eva Christina Bertz (L), 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

63

64

Bilaga 17

Reservation
Kommunfullmäktige 2019-12-19
Ärende: STK-2019-896

Motion av Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om
skriftligt omdöme i terminsbetygen
I svaret till motionen framgår det att det finns svårigheter omkring att huvudmannen
ska införa skriftliga ordningsomdömen i grundskolorna och gymnasieskolorna.
Det är just därför Sverigedemokraterna föreslår i sin motion att frågan ska utredas.
Det är inte så att det är omöjligt att införa skriftliga ordningsomdömen i
grundskolorna. Däremot saknas det en vilja att utreda frågan för att övervinna de
hinder som skulle försvåra förslaget.
Sverigedemokraterna anser att skriftliga ordningsomdömen har en formativ funktion
gentemot både elever och vårdnadshavare. Det är viktigt att en elev får rätt stöd när
han/hon bryter mot skolans ordningsregler.
Om det inte blir några konsekvenser när elever bryter mot ordningsregler, så
fortsätter eleven och bryter mot etiska och moraliska regler samt samhällets lagar.
Redan i skolan måste elever förstå att det har sina konsekvenser när man bryter
skolans ordningsregler.
Självklart är det möjligt att införa ett sådant omdöme. De eventuella hinder som finns
går att komma omkring genom att man utreder ett förslag. Däremot vill
Socialdemokraterna och Liberalerna inte ha ordningsomdömen i Malmös skolor.
Vi yrkar avslag på förslaget till beslut och bifall till motionen.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.
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____________________________
Magnus Olsson, gruppledare (SD)
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§

275

Motion av Anders Olin (SD) om att utreda förutsättningarna för
en avdelning som arbetar med flyttkedjor riktat seniorer

STK-2019-820
Sammanfattning

Anders Olin (SD) föreslår i en motion för kommunfullmäktige att kommunstyrelsen ges i
uppdrag att utreda förutsättningarna för att kunna erbjuda provboende på stadens
seniorboende, samt att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att
inrätta en avdelning som arbetar med lägenhetsbyten riktat för seniorer samt hjälp och stöd
vid flytt. Yttranden finns från Boplats Syd och MKB, Malmö kommunala bostadsbolag.
Förslaget är att avslå vidare utredning om provboende samt anse frågan besvarad om att
inrätta en avdelning som arbetar med lägenhetsbyten.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige avslår förslaget i motionen att utreda förutsättningarna för att
kunna erbjuda provboende på stadens seniorboende.
2. Kommunfullmäktige anser förslaget i motionen att utreda förutsättningarna för att
inrätta en avdelning som arbetar med lägenhetsbyten riktat för seniorer samt hjälp
och stöd vid flytt besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Simon Chrisander, Susanne Jönsson och Kaj Wictorin yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Olin yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer förslagen under proposition, bifall till kommunstyrelsens förslag mot
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 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 50 ja-röster mot 11 nej-röster. Voteringslista 4, bilaga
18. Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut har Magnus Olsson (SD) inkommit med en gruppreservation.
Reservationen intas som bilaga 19 till kommunfullmäktiges protokoll.
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Beslutet skickas till

Motionären
Bopats Syd
MKB

Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 191204 §300 med Reservation (SD)
Förslag till beslut KSAU 191125 §654
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191125 Motion av Anders Olin (SD) om att utreda
förutsättningar för en avdelning som arbetar med flyttkedjor riktat till seniorer
Motion av Anders Olin (SD) om att utreda förutsättningarna för en avdelning som
arbetar med flyttkedjor riktat seniorer
Remissvar från MKB Fastighets AB
Remissvar från Boplats Syd

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-12-19

Kommunfullmäktige
Voteringslista: §275

Motion av Anders Olin (SD) om att utreda förutsättningarna för en avdelning som
arbetar med flyttkedjor riktat seniorer, STK-2019-820
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
Stefan Robert Plath (SD), Ledamot
Simon Chrisander (L), Ledamot
Mohamed Yassin (MP), Ledamot
Anders Rubin (S), Ledamot
Josefin Anselmsson Borg (M), Ledamot
Gunilla Ryd (V), Ledamot
Anton Sauer (C), Ledamot
Carina Nilsson (S), Ordförande
Lars-Johan Hallgren (SD), Ledamot
David Blomgren (M), Ledamot
Anders Pripp (SD), Ledamot
Helena Grahn (M), Ledamot
Anders Andersson (V), Ledamot
Mubarik Mohamed Abdirahman (S), Ledamot
Sara Wettergren (L), 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
Kay Lennart Wictorin (C), 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

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
2019-12-19

Kommunfullmäktige
Roko Kursar (L), Ledamot
Juan-Tadeo Espitia (S), Ledamot
Helena Nanne (M), 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
Anders Olin (SD), Ledamot
Christina Wessling (S), Ledamot
John Eklöf (M), Ledamot
Jan Olsson (S), Ledamot
Eva Hallén (SD), Ledamot
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), Ledamot
Charlotte Bossen (C), Ledamot
Anja Nordberg Sonesson (M), Andre vice ordförande
Dündar Güngör (S), Ledamot
Rickard Åhman Persson (SD), Ledamot
Susanne Jönsson (S), Ersättare
Nils Anders Nilsson (S), Ersättare
Peter Johansson (S), Ersättare
Linda Obiedzinski (M), Ersättare
Niclas Röhr (M), Ersättare
Carin Gustafsson (V), Ersättare
Showan Shattak (V), Ersättare
Eva Christina Bertz (L), 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 19

Reservation
Kommunfullmäktige 2019-12-19
Ärende: STK-2019-820

Motion av Anders Olin (SD) om att utreda förutsättningarna för en
avdelning som arbetar med flyttkedjor riktat seniorer
Ärendet gäller en motion om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att kunna erbjuda provboende på stadens seniorboende samt
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta en
avdelning som arbetar med lägenhetsbyten riktat för seniorer samt hjälp och stöd vid
flytt.
Staden är beroende av att det finns flyttkedjor och seniorer är den största gruppen
med människor som sitter på lägenheter med lägre hyra och i många fall stor boyta.
Flyttkedjor är ett begrepp som i princip inte finns i praktiken, därför behöver politiken
se över de möjligheter som finns och samtidigt undersöka intresset för alla de förslag
som läggs fram.
Vi Sverigedemokrater har tagit del av tidigare socialdemokratiska utspel samt tagit
del av olika undersökningar kring dessa frågor och kan tydligt se att det finns
möjligheter för goda förutsättningar.
Sverigedemokraterna yrkade bifall till motionen.
Då vårt yrkande ej vann gehör reserverar vi oss i ärendet.

____________________________
Magnus Olsson, gruppledare (SD)
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§

276

Motion av Anders Olin (SD) om laddinfrastruktur

STK-2019-819
Sammanfattning

Anders Olin (SD) inkom den 23 maj 2019 med en motion om laddinfrastruktur för elbilar. I
motionen yrkas att kommunfullmäktige beslutar att ge berörd förvaltning i uppdrag att ta
fram en konsekvensanalys gällande elförsörjningen vid en 50 % övergång till elfordon och att
kommunfullmäktige beslutar att ge stadsbyggnadskontoret i samråd med fastighets och
gatukontoret i uppdrag att ta fram en plan för laddinfrastruktur i Malmö stad.
Stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden har inkommit med yttranden i ärendet. Båda
nämnderna anser att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till det arbete staden
redan bedriver på området.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige anser Anders Olins (SD) motion om laddinfrastruktur besvarad
med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Andreas Schönström och Charlotte Bossen yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag (att motionen
ska anses besvarad).
Anders Olin och Håkan Fäldt yrkar bifall till motionens första att-sats.
Ordföranden ställer först förslagen avseende motionens första att-sats under proposition,
bifall till kommunstyrelsens förslag (att anse motionens första att-sats 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 (att anse motionens första att-sats besvarad) 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 37 ja-röster mot 24 nej-röster. Voteringslista 5, bilaga 20.
Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag (att
anse motionens första att-sats besvarad).
Ordföranden finner därefter att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens
förslag såvitt avser motionens andra att-sats (att anse motionens andra att-sats besvarad).
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut har Magnus Olsson (SD) inkommit med en
gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 21 till kommunfullmäktiges protokoll.
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Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Håkan Fäldt (M) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Motionären
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag











Reviderat förslag till beslut KS 191204 §299 med Muntlig reservation (M) och
Reservation (SD)
Förslag till beslut KS 191204 §299 med Muntlig reservation (M) och Reservation
(SD)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Motion av Anders Olin (SD) om laddinfrastruktur
Stadsbyggnadsnämnden beslut § 237 med Reservation (SD)
Följebrev Motion av Anders Olin (SD) om laddinfrastruktur, STK-2019-819
Remissvar från tekniska nämnden
Motion av Anders Olin (SD) om laddinfrastruktur
Tekniska nämnden beslut 191023 § 251 med Muntlig reservation (SD) och (M)

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-12-19

Kommunfullmäktige
Voteringslista: §276
Ärende:

Motion av Anders Olin (SD) om laddinfrastruktur, STK-2019-819

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
Stefan Robert Plath (SD), Ledamot
Simon Chrisander (L), Ledamot
Mohamed Yassin (MP), Ledamot
Anders Rubin (S), Ledamot
Josefin Anselmsson Borg (M), Ledamot
Gunilla Ryd (V), Ledamot
Anton Sauer (C), Ledamot
Carina Nilsson (S), Ordförande
Lars-Johan Hallgren (SD), Ledamot
David Blomgren (M), Ledamot
Anders Pripp (SD), Ledamot
Helena Grahn (M), Ledamot
Anders Andersson (V), Ledamot
Mubarik Mohamed Abdirahman (S), Ledamot
Sara Wettergren (L), 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
Kay Lennart Wictorin (C), 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

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
2019-12-19

Kommunfullmäktige
Juan-Tadeo Espitia (S), Ledamot
Helena Nanne (M), 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
Anders Olin (SD), Ledamot
Christina Wessling (S), Ledamot
John Eklöf (M), Ledamot
Jan Olsson (S), Ledamot
Eva Hallén (SD), Ledamot
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), Ledamot
Charlotte Bossen (C), Ledamot
Anja Nordberg Sonesson (M), Andre vice ordförande
Dündar Güngör (S), Ledamot
Rickard Åhman Persson (SD), Ledamot
Susanne Jönsson (S), Ersättare
Nils Anders Nilsson (S), Ersättare
Peter Johansson (S), Ersättare
Linda Obiedzinski (M), Ersättare
Niclas Röhr (M), Ersättare
Carin Gustafsson (V), Ersättare
Showan Shattak (V), Ersättare
Eva Christina Bertz (L), 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
37

24

0
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Bilaga 21

Reservation
Kommunfullmäktige 2019-12-19
Ärende: STK-2019-819

Motion av Anders Olin (SD) om laddinfrastruktur
Ärendet gäller en motion om laddinfrastruktur för elfordon. Andra att-satsen kring
uppdraget av att ta fram en plan för laddinfrastruktur är i princip genomförd genom ett
krav som skickades ut från Boverket på ett direkt EU-direktiv, de första kraven
kommer att gälla från den 10 mars 2020, alla krav gäller från 1 januari 2025. Därav
nöjer vi oss med att yrka bifall till att-sats ett.
Vi hör ständigt från företagare att bristen på el är ett problem för deras utveckling,
samtidigt säger stadens styrande att man kan upprätthålla en god leverans. Vi
sverigedemokrater ser dock en viktig poäng i att staden tar fram en analys kring
elförsörjningen för laddfordon och yrkade därför bifall till att-sats ett.
Då vårt yrkande ej vann gehör reserverar vi oss i ärendet.

____________________________
Magnus Olsson, gruppledare (SD)
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§

277

Motion av Anders Andersson (V) om minnesgåva inom Daglig
verksamhet

STK-2019-826
Sammanfattning

Anders Andersson (V) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige om att alla som
deltagit inom daglig verksamhet i Malmö stad ska erbjudas en minnesgåva efter 25 år, på
liknande villkor som kommunens anställda. Motionen har remitterats till
funktionsstödsnämnden som inkommit med ett yttrande.
Funktionsstödsnämndens yttrande
Nämnden lyfter i sitt yttrande att verksamheten kontinuerligt arbetar för att brukarna inom
daglig verksamhet ska komma ut på arbetsmarknaden. Den dagliga verksamheten riskerar
annars att få en s.k. inlåsningseffekt istället för att bidra till målet om full delaktighet och
jämlika villkor. I yttrandet lyfter nämnden vidare att det idag inte finns möjlighet att få fram
aktuell information om hur länge brukaren haft insatsen daglig verksamhet i befintliga system,
p.g.a. ett systembyte. Det anges vidare att brukares dagar inte räknas på samma sätt som
medarbetares och att flera brukare går in och ur insatsen, vilket gör antalet dagar svårräknat.
Funktionsstödsnämnden redogör för skatterättsliga aspekter vad gäller minnesgåvor och
anger att de ekonomiska konsekvenserna behöver beaktas vid ett eventuellt införande av
minnesgåvor för personer i daglig verksamhet. Nämnden anger att det kan finnas andra
alternativ än en minnesgåva för att uppmärksamma och likställa brukare inom LSS och SoL
med övriga anställda. T.ex. genom uppvaktning i samband med pensionsavgång. Det kan
noteras att nämnden vid sitt sammanträde beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att utreda
möjligheterna att uppmärksamma brukare inom daglig verksamhet och arbetsinriktad
verksamhet riktad till personer med psykisk funktionsnedsättning (handkraft) i samband med
pensionsavgång.
Funktionsstödsnämnden instämmer i att daglig verksamhet ska efterlikna den ordinarie
verksamheten och finner det viktigt att brukarnas insatser uppmärksammas men anser, med
hänvisning till sitt yttrande att motionen ska avslås.
Vid funktionsstödsnämndens sammanträde lämnade V en skriftlig reservation, MP ett särskilt
yttrande samt M och C gemensamt ett särskilt yttrande.
Stadskontorets bedömning
Stadskontoret instämmer i funktionsstödsnämndens förslag och föreslår att kommunstyrelsen
beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen ska avslås med vad som redovisas i
ärendet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige avslår Anders Anderssons (V) motion om minnesgåva inom
Daglig verksamhet.
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Beslutsgång

Roko Kursar och Mediha Ahmadi yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag (att avslå motionen).
Carin Gustafsson och Måns Berger yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer förslagen under proposition, bifall till kommunstyrelsens förslag (att
avslå motionen) mot 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 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 51 ja-röster mot 10 nejröster. Voteringslista 6, bilaga 22. Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

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

Motionären
Funktionsstödsnämnden
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 191204 §301 med Muntlig reservation (V) och (MP)
Förslag till beslut KSAU 191118 §636
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191118 Motion av Anders Andersson (V) om
minnesgåva inom Daglig verksamhet
Motion av Anders Andersson (V) om minnesgåva inom Daglig verksamhet
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 191023 § 134 med Reservation (V) och Särskilt
yttrande (MP) och (M+C)

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad
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Mötesdatum
2019-12-19

Kommunfullmäktige
Voteringslista: §277
Ärende:

Motion av Anders Andersson (V) om minnesgåva inom Daglig verksamhet, STK-2019-

826
Voteringslist(or)
Bilaga 22
Ledamot

Ja

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Ledamot
Nicola Rabi (M), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Andréas Schönström (S), Ledamot
Frida Trollmyr (S), Ledamot
Stefan Robert Plath (SD), Ledamot
Simon Chrisander (L), Ledamot
Mohamed Yassin (MP), Ledamot
Anders Rubin (S), Ledamot
Josefin Anselmsson Borg (M), Ledamot
Gunilla Ryd (V), Ledamot
Anton Sauer (C), Ledamot
Carina Nilsson (S), Ordförande
Lars-Johan Hallgren (SD), Ledamot
David Blomgren (M), Ledamot
Anders Pripp (SD), Ledamot
Helena Grahn (M), Ledamot
Anders Andersson (V), Ledamot
Mubarik Mohamed Abdirahman (S), Ledamot
Sara Wettergren (L), 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
Kay Lennart Wictorin (C), 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

X
X
X
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

Avstår

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-12-19

Kommunfullmäktige
Roko Kursar (L), Ledamot
Juan-Tadeo Espitia (S), Ledamot
Helena Nanne (M), 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
Anders Olin (SD), Ledamot
Christina Wessling (S), Ledamot
John Eklöf (M), Ledamot
Jan Olsson (S), Ledamot
Eva Hallén (SD), Ledamot
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), Ledamot
Charlotte Bossen (C), Ledamot
Anja Nordberg Sonesson (M), Andre vice ordförande
Dündar Güngör (S), Ledamot
Rickard Åhman Persson (SD), Ledamot
Susanne Jönsson (S), Ersättare
Nils Anders Nilsson (S), Ersättare
Peter Johansson (S), Ersättare
Linda Obiedzinski (M), Ersättare
Niclas Röhr (M), Ersättare
Carin Gustafsson (V), Ersättare
Showan Shattak (V), Ersättare
Eva Christina Bertz (L), 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
51

10

0
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§

278

Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud av
upplåtelseformer i utanförskapet

STK-2018-1113
Sammanfattning

Allan Widman (L) har inkommit med en motion om att bredda utbudet av upplåtelseformer
för bostäder i områden med utanförskap. Motionären föreslår kommunfullmäktige att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på hur
ägardirektiven till MKB kan ändras. Detta för att överlåtelse av hyresfastigheter ska kunna ske
med syfte att bredda utbudet av upplåtelseformer i områden där dessa idag anses vara alltför
ensidiga.
Yttranden om motionen finns från arbetsmarknads- och socialnämnden, MKB Fastighets
AB, stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. I ärendet redovisas även information om
stadens övergripande styrdokument, fördelning av upplåtelseformer och stadens ägardirektiv
till MKB. Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.
Beslutsunderlag













Förslag till beslut KS 191204 §298 med Muntlig reservation (V) och Reservation
(M+C) och Särskilt yttrande (MP)
Förslag till beslut KSAU 191202 §679 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191202 Motion av Allan Widman (L) gällande bredare
utbud av upplåtelseformer i utanförskapet
Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud av upplåtelseformer i
utanförskapet
Remissvar från MKB Fastighets AB
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Tekniska nämnden beslut 190328 §81 med Reservation (V) och (M+C) och Särskilt
yttrande (MP)
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190328 §95 med Reservation (V) och
(M+C) och Särskilt yttrande (MP)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Remissvar från tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 190411 § 86 med Reservation (M+C) och (V)

Paragrafen är justerad
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§

279

Motion av Anders Andersson (V) om att införa en
anställningsgaranti för de som utbildar sig till undersköterska
och barnskötare

STK-2017-1191
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har att yttra sig över motion av Anders Andersson (V) som yrkar på att
införa en anställningsgaranti i Malmö stad för barnskötare och undersköterskor. Motionären
framför att en utfästelse för barnskötare och undersköterskor som har avslutat sin utbildning
och är utexaminerade från ungdomsgymnasium i kommunen eller vuxenutbildning som
kommunen har avtal med, om ett fast heltidsjobb efter examen och rätt till anställning som
sommarvikarie under utbildningstiden är en väg att göra utbildningarna attraktiva och säkra
kompetens för framtiden. Ärendet är översänt för yttrande till funktionsstödsnämnden,
förskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden. Nämnderna lyfter i sina remissvar flera farhågor och praktiska frågetecken
utifrån Malmö stads rekryteringsprocess och gällande lagstiftning. Flera nämnder framför att
de finner förslaget intressant men framhåller att det behöver utredas vidare. Stadskontoret
bedömer dock att anställningsgaranti är oförenligt med gällande lagstiftning men att frågan
om hur Malmö stad tillvaratar den kompetens som utbildas bör undersökas vidare.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.
Beslutsunderlag















Förslag till beslut KS 191204 §297 med Muntlig reservation (V) och Reservation
(SD) och (M+C)
Förslag till beslut KSAU 191118 §634
G-Tjänsteskrivelse PB 180522 Motion av Anders Andersson (V) om att införa en
anställningsgaranti för de som utbildar sig till undersköterska och barnskötare
Motion av Anders Andersson (V) om att införa en anställningsgaranti för de som
utbildar sig till undersköterska och barnskötare
Förslag till beslut §14 PB 180522 med reservation (M)+(L) reservation från (SD)
muntlig reservation (V)
Remissvar från förskolenämnden
Protokoll förskolenämnden 2018-02-21 med resevation M och L och särskilt
yttrande V
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 180221 §12 med reservation (V)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut180223 §28 med Särskilt yttrande
(V)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 180221 § 20 med Särskilt yttrande (SD)
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§

280

Motion av John Roslund (M), Tony Rahm (M), Håkan Fäldt (M)
och Torbjörn Tegnhammar (M) om Skyskrapeprogram för
Malmö

STK-2017-1603
Sammanfattning

John Roslund (M), Tony Rahm (M), Håkan Fäldt (M) och Torbjörn Tegnhammar (M) har
motionerat om att kommunfullmäktige bör ge tekniska nämnden i uppdrag att i samråd med
stadsbyggnadsnämnden och andra berörda nämnder ta fram ett skyskrapeprogram för
Malmö. Motionärerna påpekar i motionen att Malmö behöver en plan som tydligt pekar ut
var höga hus bör byggas och att den styrande minoriteten alltför ofta väljer att sprida ut
bostäder på lägre höjder genom att ta grönområden i anspråk istället för att bygga rejält på
höjden och då gärna i anknytning till kollektivknutpunkter. Motionärerna menar även att vid
flertal tillfällen har de styrande i Malmö valt att bygga på tok för lågt med tanke på det
attraktiva läget, exempelvis bakom Centralstationen, tågstationen vid Kirseberg och Hyllie.
Malmö har en begränsad yta och det är av största vikt att en snabbt växande stad använder
befintlig mark så effektivt som möjligt och då måsta man våga börja bygga rejält på höjden.
Motionen har remitterats till stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden som framhåller
att frågan om markanvändning i staden hanteras i den kommunövergripande översiktsplanen.
Nämnderna menar i sina yttranden att det i vissa fall kan finnas platser i Malmö som kan
behöva det signum som påtagligt högre hus (skyskrapor) kan ge, men att skyskrapor i sig inte
är svaret på att få plats med fler bostäder på liten yta. Det är en alltför långt gången
förenkling av komplexa samband.
Stadskontoret instämmer i nämndernas bedömningar och föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige om att motionen ska anses besvarad med hänvisning till vad
som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KS 191113 §271 med Muntlig reservation (M+C)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191028 Motion av John Roslund (M), Tony Rahm (M),
Håkan Fäldt (M) och Torbjörn Tegnhammar (M) om Skyskrapepogram för Malmö
Motion av John Roslund (M), Tony Rahm (M), Håkan Fäldt (M) och Torbjörn
Tegnhammar (M) om Skyskrapeprogram för Malmö
Remissvar från tekniska nämnden med Muntlig reservation från (M+L)
Tekniska nämnden beslut 180321 § 86 med Muntlig reservation (M+L)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 180308 § 87 med muntlig Reservation (M)
Förslag till beslut KSAU 191028 §587 muntlig reservation (M)
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