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§

1

Upprop och ordförandens upplysning angående
webbsändningen av kommunfullmäktigesammanträdet

Sammanfattning

Ordföranden inleder sammanträdet med att uttala att "det ska särskilt upplysas om att vid
kommunfullmäktiges sammanträde, liksom vid den vidare hanteringen av varje enskilt
sammanträde, tillämpas gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
De som deltar i kommunfullmäktiges sammanträde erinras om att de inte får röja enskildas
sekretess."
Upprop förrättas.
Paragrafen är justerad
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§

2

Val av justerare

Sammanfattning

Ordföranden meddelar att protokollet justeras torsdagen den 20 februari 2020 på
stadskontoret.
Kommunfullmäktige utser Sedat Arif och Helena Grahn att jämte ordföranden justera
protokollet.
Kommunfullmäktige godkänner att dagordningen justeras på så sätt att ärendet ”Motion av
Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om behandling av medborgarförslag i
kommunfullmäktige” behandlas direkt efter ärendet ”Översyn av medborgarförslag,
Malmöinitiativet och Malmöpanelen” med en gemensam debatt för bägge ärendena i det
sistnämnda ärendet.
Paragrafen är justerad
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§

3

Anmälan av inkomna skrivelser till kommunfullmäktige 2020

STK-2020-218
Sammanfattning

Anmälan av inkomna skrivelser till kommunfullmäktiges sammanträde 6 februari.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag

















1. Ekonomiskt bistånd §124 KOLL Ekonomiskt bistånd
1. Ekonomiskt bistånd MISSIV KOLL 191218 Ekonomiskt bistånd
1. Ekonomiskt bistånd RAPP KOLL 191218 Ekonomiskt bistånd
1. Ekonomiska bistånd Bilaga till MISSIV EKONOMISKT BISTÅND - mall för
yttrande
2. Våld & hot på biblotek §123 KOLL Våld och hot på biblioteken
2. Våld & hot på biblotek MISSIV KOLL 191218 Våld och hot på biblioteken
2. Våld & hot på biblotek RAPP KOLL 191218 Våld och hot på biblioteken
2. Våld & hot på biblotek YTTRANDE I Våld och hot på biblioteken
2. Våld & hot på biblotek YTTRANDE II Våld och hot på biblioteken
3. Likvärdighet i fritidshem §125 KOLL Likvärdighet i fritidshem
3. Likvärdighet i fritidshem MISSIV KOLL 191218 Likvärdighet i fritidshem
3. Likvärdighet i fritidshem RAPP KOLL 191218 Likvärdighet i fritidshem
3. Likvärdighet i fritidshem Bilaga till missiv likvärdighet i fritidshem - mall för
yttrande
4. Rapport Fritidsbanken(FRI-2019-2960-1)
4. Rapport Fritidsbanken §185 FRN Rapport Fritidsbanken(FRI-2019-2960-5)

Paragrafen är justerad
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§

4

Inkomna enkla frågor

Sammanfattning

A. Nima Gholam Ali Pour (SD) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar
för skola och utbildning Sara Wettergren (L) få framställa en enkel fråga om arbetsmiljön för
lärare i Malmö stad.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer besvaras vid dagens
sammanträde.
B. Lisbeth Persson Ekström (SD) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar
för teknik och service Andreas Schönström (S) få framställa en enkel fråga om en reklamskylt
längs Övägen i Limhamn.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer inte besvaras vid dagens
sammanträde.
C. Anders Skans (V) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt
Jammeh (S) få framställa en enkel fråga om fördelning av välfärdsmiljarderna.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer besvaras vid dagens
sammanträde.
D. Emma-Lina Johansson (V) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande Katrin
Stjernfeldt Jammeh (S) få framställa en enkel fråga om utlovade pengar till antirasistiskt arbete.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer besvaras av
kommunalrådet med beredningsansvar för demokrati och mänskliga rättigheter Ewa Bertz (L)
vid dagens sammanträde.
E. Stefana Hoti (MP) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för
demokrati och mänskliga rättigheter Ewa Bertz (L) få framställa en enkel fråga om finskt
förvaltningsområde.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer besvaras av
kommunalrådet med beredningsansvar för skola och utbildning Sara Wettergren (L) vid dagens
sammanträde.
F. Charlotte Bossen (C) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt
Jammeh (S) få framställa en enkel fråga om bosättning i Malmö utifrån ändringen i EBOlagstiftningen.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer besvaras vid dagens
sammanträde.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Nima Gholam Ali Pour (SD) till Sara Wettergren (L) om
arbetsmiljön för lärare i Malmö stad
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Enkel fråga från Lisbeth Persson-Ekström (SD) till Andreas Schönström (S)
angående en reklamskylt längs Övägen i Limhamn
Enkel fråga från Anders Skans (V) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om fördelning
av välfärdsmiljarderna
Enkel fråga från Emma-Lina Johansson (V) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om
utlovade pengar till antirasistiskt arbete
Enkel fråga från Stefana Hoti (MP) till Ewa Bertz (L) om finskt förvaltningsområde
Enkel fråga från Charlotte Bossen (C) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om
bosättning i Malmö utifrån ändringen i EBO-lagstiftningen

Paragrafen är justerad
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§

5

Enkel fråga från Nima Gholam Ali Pour (SD) till Sara Wettergren
(L) om arbetsmiljön för lärare i Malmö stad

STK-2020-36
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 4 A medge Nima Gholam Ali Pour (SD) att till
kommunalrådet med beredningsansvar för skola och utbildning Sara Wettergren (L) få
framställa en enkel fråga om arbetsmiljön för lärare i Malmö stad.
Sara Wettergren besvarar frågan.
Nima Gholam Ali Pour yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 1.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Nima Gholam Ali Pour (SD) till Sara Wettergren (L) om
arbetsmiljön för lärare i Malmö stad

Paragrafen är justerad
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Bilaga 1

Enkel fråga angående arbetsmiljön för lärare i Malmö stad
Våren 2019 genomförde Lärarnas riksförbund i Malmö en arbetsmiljöundersökning bland sina
medlemmar. Undersökningen visar att arbetsmiljön för Malmös lärare är undermålig.
-

46,3 procent av de svarande anser att de inte har tillräckligt med tid för att genomföra sina
uppgifter.

-

48,9 procent av de svarande anser inte att de har en arbetsbelastning som känns acceptabel.

-

49,3 procent av de svarande anser inte att de har tillräckliga resurser och förutsättningar för
att genomföra sitt uppdrag.

-

49,1 procent av de svarande anser inte att de får den fortbildning som behövs för att bedriva
en utbildning med kvalitet.

-

41,3 procent av de svarande får inte möjlighet till att ha 30 minuters ostörd lunchrast varje
dag.

-

39,1 procent av de svarande menar att de inte har möjlighet till pauser under arbetet.

-

58,2 procent menar att de inte kan lägga tankarna på arbetet åt sidan under sin lediga tid.

-

51,7 procent av de svarande anser att deras arbetsbelastning har ökat jämfört med
föregående läsår.

-

18,5 procent av de svarande hade blivit utsatta för kränkande särbehandling på arbetsplatsen.

-

21,5 procent av de svarande hade blivit utsatta för hot på arbetsplatsen.

-

11,1 procent av de svarande hade blivit utsatta för fysiskt våld på arbetsplatsen.

-

39,8 procent av de svarande hade blivit utsatta för press och påtryckningar när det gäller
betyg och bedömning.

Så såg det ut på skolorna i Malmö innan Socialdemokraterna och Liberalerna beslutade om att
genomföra 75 miljoner kr i besparingar.
Kommer kommunalrådet Sara Wettergren kunna förbättra arbetsmiljön i skolorna samtidigt som 75
miljoner kr ska sparas in på Malmös grundskolor?
Nima Gholam Ali Pour (SD)
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§

6

Enkel fråga från Anders Skans (V) till Katrin Stjernfeldt Jammeh
(S) om fördelning av välfärdsmiljarderna

STK-2020-252
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 4 C medge Anders Skans (V) att till kommunstyrelsens
ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) få framställa en enkel fråga om fördelning av
välfärdsmiljarderna.
Katrin Stjernfeldt Jammeh besvarar frågan.
Anders Skans yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 2.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Anders Skans (V) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om fördelning
av välfärdsmiljarderna

Paragrafen är justerad

Bilaga 2
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Vänsterpartiet
Enkel fråga
Till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)

Fördelning av välfärdsmiljarderna
När Malmö stads budget antogs i november såg vi alla att den budget styret i la fram skulle
innebära stora nedskärningar inom välfärden, inte minst inom skolan. Kommunala
nedskärningar av välfärden istället för behövliga satsningar sker runt om i landet. Detta har
uppmärksammats i riksdagen och såväl den pressade regeringen som den samlade
oppositionen har nu beslutat att tillskjuta välfärden i kommunerna mer pengar för att
minska nedskärningarna. Vi är glada att Vänsterpartiet i riksdagen agerat för att få fram
pengar för att stärka välfärden. I regeringens tilläggsbudget finns 5 miljarder, dessutom har
oppositionen i riksdagen enats om ytterligare 2,5 miljarder. Fördelat till Malmö innebär det
nästan 175 miljoner.
Det är brådskande att alla nämnder får besked om hur mycket de får av dessa pengar för att
inte nedskärningarna först ska göras och därefter kommer extra pengarna. Vi har de senaste
veckorna sett pressmeddelanden från styret som anger hur de tänker att fördela pengar till
olika nämnder i Malmö. Det är bra att vara snabba, men det är inte via pressmeddelanden
kommunala beslut tas. Vi behöver ett ärende i kommunstyrelsen som tar beslutet om
fördelningen. Dessutom har styret bara räknat med 115 miljoner till Malmö, de pengarna
som regeringen föreslår. Oppositionen i riksdagen har enats om ytterligare pengar så den
totala summan till Malmö blir nästan 175 miljoner.
Min fråga är:
• När kommer ett ärende till kommunstyrelsen om fördelningen av samtliga extra
pengar till välfärden?

Malmö den 1 februari 2020
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7

Enkel fråga från Emma-Lina Johansson (V) till Katrin Stjernfeldt
Jammeh (S) om utlovade pengar till antirasistiskt arbete

STK-2020-274
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 4 D medge Emma-Lina Johansson (V) att till
kommunalrådet med beredningsansvar för demokrati och mänskliga rättigheter Ewa Bertz (L)
få framställa en enkel fråga om utlovade pengar till antirasistiskt arbete.
Ewa Bertz besvarar frågan.
Emma-Lina Johansson yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 3.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Emma-Lina Johansson (V) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om
utlovade pengar till antirasistiskt arbete

Paragrafen är justerad
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Bilaga 3
Vänsterpartiet
Enkel fråga till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Enkel fråga om utlovade pengar till antirasistiskt arbete
Under kommunfullmäktiges möte i november som behandlade budget för 2020
diskuterades bland annat frågor om antirasism och satsningar på antirasistiskt arbete i
staden. Flertalet människorättsaktivister i staden skrev dessutom en artikel som belyser
avsaknaden av satsningar på detsamma. Ni i Socialdemokraterna utlovade på sittande
möte den 21 november 2019, 8 miljoner av Kommunstyrelsens anslag till satsningar på
antirasistiskt arbete 2020, men vi har fortfarande inte sett några planer på hur dessa
pengar ska användas.
Min enkla fråga är därför:
-

Vad avser styret göra med de utlovade 8 miljoner kronorna till antirasistiskt
arbete?

Malmö den 3 februari 2020
Emma-Lina Johansson (V)
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§

8

Enkel fråga från Stefana Hoti (MP) till Ewa Bertz (L) om finskt
förvaltningsområde

STK-2020-275
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 4 E medge Stefana Hoti (MP) att till kommunalrådet
med beredningsansvar för skola och utbildning Sara Wettergren (L) få framställa en enkel fråga
om finskt förvaltningsområde.
Sara Wettergren besvarar frågan.
Stefana Hoti yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 4.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Stefana Hoti (MP) till Ewa Bertz (L) om finskt förvaltningsområde

Paragrafen är justerad

Bilaga 4

17

Enkel fråga gällande finskt förvaltningsområde till kommunalråd för
Demokrati och Mänskliga rättigheter Ewa Bertz (L).
I lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk framgår det att “det allmänna har ett
särskilt ansvar att skydda och främja de nationella minoritetsspråken”. Vidare anges det
“Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket
ska främjas särskilt”.
Barn som tillhör en av de nationella minoriteterna har alltså enligt svensk lag en särskild rätt
att få stöd att utveckla respektive minoritetsspråk samiska, finska, meänkieli, romani chib
och jiddisch. Detta gäller alla kommuner, men utöver det har Malmö också självmant tagit
på sig att vara finskt förvaltningsområde. Det beskrivs på Malmös hemsida att “sverigefinska
Malmöbor har utökade rättigheter” och att “Malmö stad har åtagit sig ett större ansvar för
att skydda och främja det finska språket och den sverigefinska kulturen”.
Den svenska lagstiftningen har förstärkts ytterligare när barnkonventionen trädde i kraft
som lag den 1 januari i år. Artikel 30 i barnkonventionen stärker särskilt minoritets- och
urbefolkningsbarnens rätt till sin kultur, religion och språk.
Men trots detta nekas nu finsktalande barn att få modersmålsundervisning i förskoleklass
efter att socialdemokrater och liberaler har drivit igenom en besparing av
modersmålsundervisningen i förskoleklass.
Vår fråga till Ewa Bertz är:
-

kommer du som kommunalråd för demokrati och mänskliga rättigheter verka för att
intentionerna i lagstiftningen för nationella minoriteter och minoritetsspråk följs och
att Malmö lever upp till det som vi har åtagit oss som finskt förvaltningsområde?

__________________________
Stefana Hoti (MP), ledamot i kommunfullmäktige
Malmö 2020-02-03
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§

9

Enkel fråga från Charlotte Bossen (C) till Katrin Stjernfeldt
Jammeh (S) om bosättning i Malmö utifrån ändringen i EBOlagstiftningen

STK-2020-277
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 4 F medge Charlotte Bossen (C) att till
kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) få framställa en enkel fråga om
bosättning i Malmö utifrån ändringen i EBO-lagstiftningen.
Katrin Stjernfeldt Jammeh besvarar frågan.
Charlotte Bossen yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 5.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Charlotte Bossen (C) till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om
bosättning i Malmö utifrån ändringen i EBO-lagstiftningen

Paragrafen är justerad

Bilaga 5
19

Enkel fråga
Till Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Enkel fråga om bosättning i Malmö utifrån ändringen i EBOlagstiftningen
Segregationen i Malmö måste brytas. Centerpartiet i Malmö har länge drivit på
för en ändring av EBO, bosättningslagen. Genom januariavtalet fick 32
kommuner möjlighet att göra undantag av EBO för vissa områden. Reformen
ämnar att att motverka tudelning och segregation i Malmö. Centerpartiet anser
att reformen är välbehövlig och kommer att gynna stadens särskilt utsatta
områden.
Det har nu rapporterats att Socialdemokraterna i Malmö kommer att verka för
att undanta hela Malmö kommun från EBO, det är Centerpartiet kritiska till. Att
undanta hela Malmö från EBO motverkar syftet med lagändringen. Undantag
av EBO ska inte användas som ett invandringsstopp till vår kommun. Det är en
uppenbar feltolkning av lagen samt motsägelsefullt mot dess syfte.
Centerpartiet anser att det är missvisande att påstå att hela Malmö är ett
socialt utsatt områden. Malmö har stora strukturella utmaningar, med
arbetslöshet, hemlöshet och trångboddhet. Men Malmö är också en innovativ
stad med växande företag, en växande besöksnäring, forskning, utveckling och
nytänkande arkitektur. Centerpartiet anser att problem måste lösas
konstruktivt inte genom destruktiv svartmålning av staden.
Vi i Centerpartiet ser det som ytterst problematiskt att EBO-lagstiftningen
ämnas utnyttjas i fel syfte av Malmös styrande partier samt att man dessutom
bidrar till att svartmåla staden.
•

Anser kommunstyrelsens ordförande att hela Malmö Stad är ett socialt
utsatt område?

Charlotte Bossen (C)
4 Februari 2020

20

§

10

Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige efter Louise
Eklund (L) som avsagt sig uppdraget

STK-2020-104
Sammanfattning

Enligt från Länsstyrelsen i Skåne län inkommet protokoll har Linda Eklund utsetts till ny
ersättare efter Louise Eklund Bergström som avgått.
Beslut

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



Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige efter Louise Eklund (L) som avsagt
sig uppdraget

Paragrafen är justerad
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§

11

Sättet för tillkännagivande av kommunfullmäktiges
sammanträden under år 2020

STK-2020-223
Sammanfattning

Enligt 5 kap 13-15 §§ i kommunallagen ska ordföranden tillkännage tid och plats för
fullmäktiges sammanträden samt uppgifter om de ärenden som ska behandlas.
Sammanträdena ska tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka före
sammanträdesdagen. Inom samma tid ska ledamöter och ersättare kallas till sammanträdena.
Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt om de ärenden som
ska behandlas. I och med ikraftträdandet av den nya kommunallagen den 1 januari 2018 finns
det inte någon skyldighet att kungöra fullmäktiges sammanträden i ortstidning.
Under 2019 tillkännagavs kommunfullmäktiges sammanträden på Malmö stads anslagstavla,
Malmö stads hemsida, www.malmo.se och genom annonser i Sydsvenska Dagbladet, Skånska
Dagbladet.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att tillkännage kommunfullmäktiges sammanträden på
Malmö stads anslagstavla, Malmö stads hemsida, www.malmo.se, genom mindre annonser i
Sydsvenska Dagbladet och via Malmö stads sociala medier.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beslutar att tillkännagivande om tid och plats för
kommunfullmäktiges sammanträden samt uppgift om de ärenden som ska behandlas
ska, förutom på kommunens anslagstavla, ske på Malmö stads hemsida,
www.malmo.se och via Malmö stads sociala medier under 2020.
2. Kommunfullmäktige beslutar att tillkännagivande om tid och plats för
kommunfullmäktiges sammanträden ska därutöver ske genom mindre annonser i
Sydsvenska Dagbladet under 2020.
Beslutsgång

Under överläggningen i ärendet yttrar sig Carina Nilsson och Peter Ollén.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse KF 200206 Sättet för tillkännagivande av kommunfullmäktiges
sammanträden under år 2020

Paragrafen är justerad
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§

12

Styrdokument krisberedskap enligt överenskommelse om
kommunernas krisberedskap 2019-2022

STK-2019-629
Sammanfattning

Kommunstyrelsen förtydligar genom detta förslag till styrdokument inriktningar, mål och
ansvarsfördelning inom Malmö stads krisberedskap. För att öka förståelsen för frågorna ges i
styrdokumentet även en övergripande beskrivning av de olika delområdena. Styrdokumentet
riktar sig till Malmö stads nämnder, bolag och förbund. Uppföljningen kommer enbart rikta
sig mot kommunens nämnder.
Krisberedskap styrs enligt lagen om (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser och höjd beredskap (LEH). Statens prioritering utifrån
ansvar enligt LEH specificeras i Överenskommelsen om kommuners krisberedskap 20192022 samt Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020 som
tagits fram och undertecknats av SKR (tidigare SKL) och staten, representerad av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I överenskommelse om kommuners
krisberedskap ges kommunen i uppdrag att upprätta ett styrdokument som anger
kommunens övergripande mål, inriktning och planering för arbetet med krisberedskap under
mandatperioden.
Förslag till styrdokument, benämnt Utvecklingsplan för Malmö stads arbete med
krisberedskap och civilt försvar 2020-2023, ersätter Program för Malmö stads krisberedskap
2016-2019 (STK-2015-972, kommunfullmäktige 4 februari 2016). Förslag till Utvecklingsplan
för Malmö stads arbete med krisberedskap och civilt försvar har varit på remiss hos stadens
nämnder.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige antar Utvecklingsplan för Malmö stads arbete med
krisberedskap och civilt försvar 2020-2023 att gälla från och med den 7 februari 2020.
2. Kommunfullmäktige upphäver vid samma datum Program för Malmö stads
krisberedskap 2016-2019 (STK 2015-972, 4 februari 2016, § 18).
3. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Protokollet för detta ärende läses upp och förklaras omedelbart justerat.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh och Anders Olin yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Till kommunfullmäktiges beslut har Magnus Olsson (SD) inkommit med ett särskilt yttrande.
Det särskilda yttrandet intas som bilaga 6 till kommunfullmäktiges protokoll.
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Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Bolag och förbund
Beslutsunderlag




































Förslag till beslut KS 200115 §23 med Särskilt yttrande (SD)
Förslag till beslut KSAU 200108 §14
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200108 Styrdokument krisberedskap enligt
överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2020-2023
Utvecklingsplan för Malmö stads arbete med krisberedskap och civilt försvar 20202023
2018-06-19 Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 191128 § 415 med Särskilt yttrande (M)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 191129 § 154
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Remissvar från servicenämnden
Servicenämnden beslut 191126 § 117
Förskolenämnden beslut 191119 § 145 med Reservation (SD)
Remissvar från förskolenämnden
Miljönämnden beslut 191119 § 180
Remissvar från miljönämnden
Remissvar från tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslut 191122 § 285
Funktionsstödsnämnden beslut 191127 § 149
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Remissvar från valnämnden
Revisorskollegiet beslut 191127 § 117
Remissvar från överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden beslut 191128 § 112
Grundskolenämnden beslut 191119 § 170
Remissvar från grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 191122 § 133
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kulturnämnden beslut 191127 § 130
Remissvar från kulturnämnden
Fritidsnämnden beslut 191114 § 164
Remissvar från fritidsnämnden
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 191114 § 301

Paragrafen är justerad
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Bilaga 6
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§

13

Organisering World Pride 2021

STK-2019-1554
Sammanfattning

En riskanalys som har genomförts av revisionsbyrån EY ligger till grund för förslag till
förnyad projektorganisation för World Pride och EuroGames 2021 med förtydligande av
ansvar och uppdrag inom Malmö stads organisation. Kommunfullmäktige föreslås ge
kommunstyrelsen, fritidsnämnden samt tekniska nämnden i uppdrag att i samverkan med
Malmö Pride och Happy Copenhagen genomföra olika delar av World Pride och EuroGames
2021, samt i dessa delar ansvara för effektmål, budget, bemanning och leverans.
Projektorganisationen säkerställer att de olika delarna hålls samman och att World Pride och
EuroGames upplevs som ett sammanhåller evenemang.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till förnyad projektorganisation för World
Pride och EuroGames 2021 med förtydligande av ansvar och uppdrag inom Malmö
stads organisation.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen, fritidsnämnden samt tekniska
nämnden att i nära samverkan med Malmö Pride och Happy Copenhagen genomföra
de delprojekt som anges i projektorganisationen.
3. Kommunfullmäktige anmodar att nämnderna senast maj 2020 ska redovisa
översiktliga innehållsplaner för respektive delprojekt, budget och vilka effektmål som
förväntas uppnå, samt hur delprojekten är integrerade och koordinerade med
ordinarie verksamhet.
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt samtliga nämnder och styrelser att integrera ett
HBTQIA+-perspektiv i budgetprocessen och i sina verksamheter inför och under
2021, samt att redovisa detta arbete i delårsrapporter och årsredovisningar.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh, Anders Andersson och Charlotte Bossen yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Helena Nanne och Charlotte Bossen yrkar bifall till M:s och C:s gemensamma reservation i
kommunstyrelsen, att det tillsätts en politisk styrgrupp bestående av presidiet från
kommunstyrelsen, tekniska nämnden och fritidsnämnden.
Katrin Stjernfeldt Jammeh yrkar avslag på Helena Nannes m.fl. yrkande.
Magnus Olsson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag under proposition, bifall mot avslag, och
finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.

27

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. De
ledamöter som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, de ledamöter som vill avslå
kommunstyrelsens förslag röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att avslå
förslaget.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 50 ja-röster mot 11 nejröster. Voteringslista 1, bilaga 7. Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer sedan tilläggsförslaget under proposition, bifall mot avslag, och finner att
kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsförslaget.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. De
ledamöter som vill avslå tilläggsförslaget röstar ja, de ledamöter som vill bifalla
tilläggsförslaget röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att bifalla
tilläggsförslaget.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 34 ja-röster mot 16 nejröster och 11 nedlagda röster. Voteringslista 2, bilaga 8. Kommunfullmäktige har således
beslutat att avslå tilläggsförslaget.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut har Magnus Olsson (SD) inkommit med en gruppreservation.
Reservationen intas som bilaga 9 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Håkan Fäldt (M) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Charlotte Bossen (C) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser
Omvärlds- och näringslivsavdelningen
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KS 200115 §28 med Reservation (M+C) och (SD)
Förslag till beslut KSAU 200113 §36
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200108 Organisering World Pride 2021
Organisation och uppdrag World Pride och Eurogames 191128
Workshop 1 190823
Riskanalys WP. Underlag från workshop 1 - inför workshop 2
Skiss ny organisation World Pride 191129

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-02-06

Kommunfullmäktige
Voteringslista: §13
Ärende:

Organisering World Pride 2021, STK-2019-1554

Voteringslist(or)
Bilaga 7
Ledamot

Ja

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Peter Ollén (M), 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
Sedat Arif (S), Ledamot
Anders Pripp (SD), Ledamot
Helena Grahn (M), Ledamot
Anders Andersson (V), Ledamot
Mubarik Mohamed Abdirahman (S), Ledamot
Sara Wettergren (L), Ledamot
Torbjörn Tegnhammar (M), Ledamot
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
Emma-Lina Johansson (V), Ledamot
John Roslund (M), Ledamot
Roko Kursar (L), Ledamot
Juan-Tadeo Espitia (S), Ledamot
Helena Nanne (M), 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
2020-02-06

Kommunfullmäktige
Lisbeth Persson Ekström (SD), Ledamot
Måns Berger (MP), Ledamot
Eva Ann-Britt Sjöstedt (S), Ledamot
Anders Skans (V), Ledamot
Arwin Sohrabi (S), Ledamot
Tony Rahm (M), Ledamot
Anders Olin (SD), Ledamot
Christina Wessling (S), Ledamot
John Eklöf (M), Ledamot
Jan Olsson (S), Ledamot
Eva Hallén (SD), Ledamot
Eva Christina Bertz (L), Ledamot
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), Ledamot
Charlotte Bossen (C), Ledamot
Anja Nordberg Sonesson (M), Andre vice ordförande
Dündar Güngör (S), Ledamot
Rickard Åhman Persson (SD), Ledamot
Susanne Jönsson (S), Ersättare
Harris Cheema (S), Ersättare
Nils Anders Nilsson (S), Ersättare
Peter Johansson (S), Ersättare
Birgit Hansson (S), Ersättare
Linda Obiedzinski (M), Ersättare
Anna Isaksson (SD), Ersättare
Boel Pettersson (V), Ersättare
Carin Gustafsson (V), 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
50

11

0

Ledamot

Ja

Nej

Avstår

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Peter Ollén (M), 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

X

Bilaga 8

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-02-06

Kommunfullmäktige
Lars-Johan Hallgren (SD), Ledamot
David Blomgren (M), Ledamot
Sedat Arif (S), Ledamot
Anders Pripp (SD), Ledamot
Helena Grahn (M), Ledamot
Anders Andersson (V), Ledamot
Mubarik Mohamed Abdirahman (S), Ledamot
Sara Wettergren (L), Ledamot
Torbjörn Tegnhammar (M), Ledamot
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
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
Eva Christina Bertz (L), Ledamot
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), Ledamot
Charlotte Bossen (C), Ledamot
Anja Nordberg Sonesson (M), Andre vice ordförande
Dündar Güngör (S), 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
2020-02-06

Kommunfullmäktige
Rickard Åhman Persson (SD), Ledamot
Susanne Jönsson (S), Ersättare
Harris Cheema (S), Ersättare
Nils Anders Nilsson (S), Ersättare
Peter Johansson (S), Ersättare
Birgit Hansson (S), Ersättare
Linda Obiedzinski (M), Ersättare
Anna Isaksson (SD), Ersättare
Boel Pettersson (V), Ersättare
Carin Gustafsson (V), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
34

16

11

31

32

Bilaga 9

Reservation
Kommunfullmäktige 2020-02-06
Ärende: STK-2019-1554

Organisering World Pride 2021
Kostnaderna för World Pride stiger hela tiden. Nu är tanken att nämnderna ska
redovisa hur World Pride påverkar deras verksamhet och vad kostnaderna blir.
Redan nu står det klart att kostnaderna för World Pride för år 2020 och 2021 kommer
bli 32,5 miljoner kr varav 21,3 miljoner är helt ofinansierat.
Sverigedemokraterna menar att det är helt orimligt att kommunen arrangerar dessa
mångmiljonsarrangemang samtidigt som det saknas resurser för välfärden. Det går
inte att genomföra besparingar på äldreomsorgen, som är ett kommunalt ansvar, och
samtidigt finansiera dessa arrangemang.
Malmö stad har även enorma underskott inom socialtjänsten. Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen följer en åtgärdsplan för att få ekonomin i balans, vilket innebär att
stadens socialsekreterare är överbelastade.
Att i denna situation finansiera ett arrangemang som inte ens ger kommunen några
direkta intäkter är oansvarigt. Det framgår tydligt att styret i Malmö nedprioriterar
välfärden. Äldreomsorgen, skolan och socialt utsatta får stå tillbaka så
Socialdemokraterna och Liberalerna kan få en möjlighet att paradera och festa några
dagar.
Vi sverigedemokrater står upp för välfärden. Vi förstår mycket väl att det som ligger
inom kommunens ansvar ska prioriteras framför festivaler och fester med orimliga
prislappar. Barnen ska få en bra skolgång. Arbetslösa ska få stöd för att börja jobba
och få en inkomst. Äldre ska få en värdig ålderdom. Kommunen ska göra det som
man enligt lagstiftningen är skyldig medborgarna. Kommunen är inte skyldig att
spendera mer än 30 miljoner kr på en fest.
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Vi Sverigedemokrater yrkade avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.

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

____________________________
Magnus Olsson, gruppledare (SD)
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§

14

Ändring i förskolenämndens reglemente

STK-2019-1475
Sammanfattning

Förskolenämnden har anhållit om ändring i sitt reglemente med anledning av att
grundskolenämnden öppnat för att i sin godkända internationella skola på grundskolenivå ta
emot barn som inte är skolpliktiga. Föreslagna ändringar syftar bland annat till att klargöra att
förskolenämnden inte ansvarar för dessa barn.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat förslag till ändring av 1, 2 och 5
§§ i Reglemente för förskolenämnden att gälla från den 1 april 2020.
Beslutsgång

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

Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 200115 §29
Förslag till beslut KSAU 200108 §16
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200108 Ändring i förskolenämndens reglemente
Förskolenämnden beslut 191023 §130
Tjänsteskrivelse förskolenämnden
Reglemente för förskolenämnden

Paragrafen är justerad
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§

15

Ändring av taxa enligt livsmedels- och foderlagstiftningen med
anledning av EU:s nya kontrollförordning

STK-2019-1639
Sammanfattning

En ny kontrollförordning, den ”nya kontrollförordningen”, har trätt i kraft inom EU. Den
nya kontrollförordningen ersätter en ”äldre kontrollförordning”. Detta föranleder att
miljönämndens taxa enligt livsmedels- och foderlagstiftningen behöver anpassas för att
säkerställa att miljönämnden kan ta betalt för alla delar av sin kontrollverksamhet.
Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige antar de föreslagna ändringarna i taxa enligt livsmedels- och
foderlagstiftningen att gälla från den 7 februari 2020.
2. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Protokollet för detta ärende läses upp och förklaras omedelbart justerat.
Beslutsgång

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

Miljönämnden

Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 200115 §27
Förslag till beslut KSAU 200108 §17
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200108 Ändring av taxa enligt livsmedels- och
foderlagstiftningen
Miljönämnden beslut 191119 § 184
Tjänsteskrivelse miljönämnden
Taxa enligt livsmedels-och foderlagstiftningen

Paragrafen är justerad
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§

16

Förslag till organisation och styrning av Malmö stads
lokalförsörjning

STK-2019-1146
Sammanfattning

I april 2018, § 127, gav kommunstyrelsen stadskontoret i uppdrag att utreda hur stadens
arbete med lokalförsörjningsfrågor ska utformas. Stadskontoret föreslår en förflyttning av
ansvaret för den kommuncentrala strategiska lokalförsörjningen i staden från tekniska
nämnden till kommunstyrelsen, samtidigt som de delar av lokalförsörjningsarbetet som rör
stadens operativa samordning av lokalförsörjningsprocesserna samt förhyrning gentemot den
externa hyresmarknaden flyttas från tekniska nämnden till servicenämnden. Förslaget innebär
också ett tydligare uttalat ansvar för de beställande nämnderna i lokalförsörjningsprocessen.
Som följd av föreslagen organisationsförändring innebär detta ärende revidering av i princip
samtliga nämndsreglementen samt omfördelning av kommunbidrag mellan teknisk nämnd
och kommunstyrelsen respektive servicenämnden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i september 2019 att skicka ut stadskontorets
förslag till organisation och styrning av stadens lokalförsörjning på remiss till samtliga
nämnder och fackliga organisationer.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige antar föreslagen organisation och styrning av Malmö stads
lokalförsörjning att gälla från och med den 1 juni 2020.
2. Kommunfullmäktige upphäver reglemente för kommunens lokalförsörjning att gälla
från och med den 1 juni 2020.
3. Kommunfullmäktige upphäver reglemente för lokalbank att gälla från och med den 1
juni 2020.
4. Kommunfullmäktige godkänner reviderade reglementen för berörda nämnder enligt
vad som redovisas i ärendet, att gälla från och med den 1 juni 2020.
5. Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 juni 2020 överföra
kommunbidrag mellan berörda nämnder enligt i ärendet specificerad omfördelning av
kommunbidrag per nämnd.
6. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå principer för hur
lokalförsörjningen i Malmö stad ska fungera och återkomma till kommunfullmäktige
för beslut.
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Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh och Måns Berger yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Håkan Fäldt och Kay Wictorin yrkar, med bifall till kommunstyrelsens förslag i övrigt, att
förslaget till ny organisation ändras så att ansvaret för att företräda hyresgästen vid
hyresförhandlingar läggs på stadskontoret och inte på Serviceförvaltningen.
Katrin Stjernfeldt Jammeh och Måns Berger yrkar avslag på Håkan Fäldts m.fl. yrkande.
Ordföranden finner först att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer sedan ändringsförslaget under proposition, bifall mot avslag, och finner
att kommunfullmäktige beslutat att avslå ändringsförslaget.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. De ledamöter som vill avslå
ändringsförslaget röstar ja, de ledamöter som vill bifalla ändringsförslaget röstar nej. Vinner
nej har kommunfullmäktige beslutat att bifalla ändringsförslaget.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 46 ja-röster mot 15 nejröster. Voteringslista 3, bilaga 10. Kommunfullmäktige har således beslutat att avslå
ändringsförslaget.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Håkan Fält (M) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Kommunal
Saco
LR Saco
Lärarförbundet
Vision
Vårdförbundet
Ledarna
Beslutsunderlag











Förslag till beslut KS 200115 §25 med Reservation (M+C) och (SD)
Förslag till beslut KSAU 200108 §15 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200108 Förslag till organisation och styrning av Malmö
stads lokalförsörjning
Förslag till organisation och styrning av Malmö stads lokalförsörjning
Reglemente för lokalbank STRUKET
Reglemente för kommunens lokalförsörjning STRUKET
Reglemente för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Reviderat
Reglemente för Fritidsnämnden reviderat
Reglemente för Arbetsmarknads- och socialnämnden Reviderat
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Beslut KSAU 190930 §536
Remissförslag till organisation och styrning av Malmö stads lokalförsörjning
Reglemente för Förskolenämnden Reviderat
Reglemente för Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Reviderat
Reglemente för Grundskolenämnden Reviderat
Reglemente för Kulturnämnden Reviderat
Reglemente för Miljönämnden Reviderat
Reglemente för Stadsbyggnadsnämnden Reviderat
Reglemente för Valnämnden Reviderat
Reglemente för Revisorskollegiet Reviderat
Reglemente för Funktionsstödsnämnden Reviderat
Reglemente för Tekniska nämnden Reviderat
Reglemente för Kommunstyrelsen Reviderat
Reglemente för Servicenämnden Reviderat
Servicenämnden beslut 191126 § 116
Remissvar från servicenämnden
Tekniska nämnden beslut 191122 § 283
Remissvar från tekniska nämnden
Remissvar från valnämnden
Överförmyndarnämnden beslut 191128 § 111
Remissvar från överförmyndarnämnden
Förskolenämnden beslut 191119 § 146
Remissvar från förskolenämnden
Grundskolenämnden beslut 191119 §168 med Särskilt yttrande (M+C)
Remissvar från grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 191122 § 132
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 191114 § 300 med Reservation (M+C)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 191031 med Särskilt yttrande (M+C)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 191023 §135 med Reservation (M+C)
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Kulturnämnden beslut 191023 § 116
Remissvar från kulturnämnden
Miljönämnden beslut 191015 §163 med Reservation (M+C)
Remissvar från miljönämnden
Fritidsnämnden beslut 191017 § 147 med Reservation (M)
Remissvar från fritidsnämnden
Revisorskollegiet beslut 191021 §105
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 191030 § 381 med Reservation (M+C)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Remissvar från Vision
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Remissvar från SACO

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-02-06

Kommunfullmäktige
Voteringslista: §16
Ärende:

Förslag till organisation och styrning av Malmö stads lokalförsörjning, STK-2019-1146

Voteringslist(or)
Bilaga 10
Ledamot

Ja

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Peter Ollén (M), 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
Sedat Arif (S), Ledamot
Anders Pripp (SD), Ledamot
Helena Grahn (M), Ledamot
Anders Andersson (V), Ledamot
Mubarik Mohamed Abdirahman (S), Ledamot
Sara Wettergren (L), Ledamot
Torbjörn Tegnhammar (M), Ledamot
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
Carina Svensson (S), Ledamot
Emma-Lina Johansson (V), Ledamot
John Roslund (M), Ledamot
Roko Kursar (L), Ledamot
Juan-Tadeo Espitia (S), 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
X

Avstår
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Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-02-06

Kommunfullmäktige
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
Eva Christina Bertz (L), Ledamot
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), Ledamot
Charlotte Bossen (C), Ledamot
Anja Nordberg Sonesson (M), Andre vice ordförande
Dündar Güngör (S), Ledamot
Rickard Åhman Persson (SD), Ledamot
Susanne Jönsson (S), Ersättare
Harris Cheema (S), Ersättare
Nils Anders Nilsson (S), Ersättare
Peter Johansson (S), Ersättare
Linda Obiedzinski (M), Ersättare
Anna Isaksson (SD), Ersättare
Boel Pettersson (V), Ersättare
Carin Gustafsson (V), 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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§

17

Uppdrag budget 2018 - Ta fram modeller för en samordnad
medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar

STK-2018-90
Sammanfattning

I Malmö stads budget för 2018 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att i
samråd med berörda förvaltningar ta fram modeller för en samordnad medborgardialog i
frågor som berör flera förvaltningar. Uppdraget motiverades med att när staden växer ställs
högre krav på dialog med medborgarna bortom den traditionella förvaltningsstrukturen.
Kommunstyrelsen avrapporterar i detta ärende hur uppdraget har genomförts samt ger
förslag på att kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta ett förvaltningsövergripande nätverk
för att samordna stadens arbete med medborgardialog. När kommunstyrelsen behandlade
ärendet den 9 oktober 2019 återremitterades det för att bland annat förtydliga roller och
definitioner och stadskontoret har nu reviderat ärendet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner avrapporteringen av Uppdrag budget 2018: Ta fram
modeller för en samordnad medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta och driva ett
förvaltningsövergripande nätverk för att samordna stadens arbete med medborgaroch kunskapsdialog.
3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utvärdera nätverket i
beslutssats 2 senast den 1 juli 2022 och besluta huruvida nätverket ska fortsätta sin
verksamhet eller avvecklas.
Beslutsgång

Ewa Bertz, Mubarik Abdirahman och Stefana Hoti yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sadiye Altundal yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Till kommunfullmäktiges beslut har Stefana Hoti inkommit med ett särskilt yttrande. Det
särskilda yttrandet intas som bilaga 11 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Anders Skans gruppreservation.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Beslutsunderlag
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Förslag till beslut KS 200115 §24 med Reservation (V) och Särskilt yttrande (MP)
Förslag till beslut KSAU 191216 §700
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191216 Uppdrag budget 2018 - Ta fram modeller för en
samordnad medborgardialog
Beslut om återremittering KS 191009 §240 med Särskilt yttrande (MP+V)
Förslag till beslut KSAU 190930 §546
Remissammanställning
Samordnad medborgardialog - Rapport reviderad efter remissbehandling
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 190627 §88
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Tekniska nämnden beslut 190620 §167
Remissvar från tekniska nämnden
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 190627 § 159
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190620 §246
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 190619 §91
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 190618 §77
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kulturnämnden beslut §73
Remissvar från kulturrnämnden
Remissvar från servicenämnden
Servicenämnden beslut 190618 §71
Grundskolenämnden beslut 190612 §92 med Särskilt yttrande (MP)
Remissvar från grundskolenämnden
Miljönämnden beslut 190611 §106
Remissvar från miljönämnden
Förskolenämnden beslut 190612 §82 med Särskilt yttrande (M+C) och (MP)
Remissvar från förskolenämnden
Fritidsnämnden beslut 190516 §66 med Reservation (M)
Remissvar från fritidsnämnden
Beslut KSAU 190304 §136
Samordnad medborgardialog - Rapport
Beslut KS 180404 §130
§166 KS AU 180319 förslag till beslut
Uppdragsbeskrivning
Uppdragsbeskrivning - Samordnad medborgardialog

Paragrafen är justerad

Bilaga 11
44

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige, 2020-02-06
Uppdrag budget 2018- Ta fram modeller för en samordnad medborgardialog i
frågor som berör flera förvaltningar
Diarienr: STK-2018-90
På Kommunstyrelsesammanträdet 09.10.2019 yrkade Miljöpartiet på
återremiss av ärendet då den varken besvarade frågan om medborgardialog i
stort och den mer specifika frågeställningen gällande modeller för delaktighet i
frågor om fysisk stadsutveckling.
Det reviderade förslaget förtydligar att det är en politiskt ägd dialogform men
presenterar fortfarande inte konkreta former för en sådan dialog. Miljöpartiet
som har lyft frågan i budget 2018 är missnöjd med hanteringen och hade efter
två års utredning velat ta ställning till en konkret modell. Men eftersom vi anser
att frågan om medborgardialog är så pass viktig, vill vi inte dra ut på processen
ytterligare och väljer därför att ställa oss bakom ärendet ändå. Vi kommer att
bevaka frågan noggrant för att säkertsälla att Malmöborna får en kvalitativ
dialog med förtroendevalda.
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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§

18

Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och
Malmöpanelen

STK-2018-852
Sammanfattning

Stadskontoret har gjort en översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och
Malmöpanelen. Inför utskick av remiss till tolv av stadens nämnder har
kommunfullmäktigeledamöterna inklusive ersättare svarat på en enkät med frågor om
medborgardialog och de tre verktygen. Stadens nämndsekreterare har fått beskriva hur de
praktiskt hanterar inkomna förslag samt vilka för- och nackdelar de ser.
Remissfrågorna till nämnderna handlar om hur nämnderna anser att Malmöborna ska
inkomma med sina förslag till Malmö stad framöver, hur inhämtandet av Malmöbornas
åsikter ska ske framöver samt hur kommunikationen mellan Malmö stad och Malmöborna
ska bli mer ändamålsenlig. Ett urval av Malmöbor har haft möjlighet att inkomma med
synpunkter kring samma frågeställningar via deltagande i workshop eller genom att svara på
en digital enkät. Sammantaget visar översynen några områden som särskilt bör beaktas i det
fortsatta utvecklingsarbetet. Det handlar om behovet av ett eller två verktyg för inlämning av
förslag och idéer, tillgänglighet och kommunikation, central hantering av inkomna förslag,
gemensamma principer då förslag och idéer berör flera nämnder samt en utveckling av den
praktiska hanteringen av Malmöpanelen.
Mot bakgrund av detta föreslås att verktyget medborgarförslag med tillhörande principer
avskaffas senast 28 februari 2020 samt att ytterligare ett antal åtgärder genomförs för att
underlätta och förbättra medborgardialogen.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 oktober 2019 återremitterades ärendet till
stadskontoret för att bereda ärendet i samband med ärende Uppdrag budget 2018 - Ta fram
modeller för en samordnad medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar (STK2018-90). Slutrapporten har kompletterats med två förtydliganden varav en ny rubrik med
nämndssekreterarnas synpunkter och ett avsnitt om bakgrunden till gränsen 100 röster i
förhållande till Malmöinitiativet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner Slutrapport – Översyn medborgarförslag,
Malmöinitiativet och Malmöpanelen och lägger den till handlingarna.
2. Kommunfullmäktige avskaffar verktyget medborgarförslag med tillhörande principer
senast 28 februari 2020.
3. Kommunfullmäktige antar förslagen i ”Slutrapport – Översyn medborgarförslag,
Malmöinitiativet och Malmöpanelen” och ger kommunstyrelsen i uppdrag att
genomföra dem i enlighet med rapportens innehåll.
4. Kommunfullmäktige beslutar att förslagsställarna till ett Malmöinitiativ ska vara
folkbokförda i Malmö stad.
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Beslutsgång

Ordföranden inleder med att informera om att Sedat Arif lämnat sammanträdet och att ny
justerare därför måste utses. Kommunfullmäktige utser Roko Kursar (L) att justera
protokollet för återstoden av sammanträdet.
Ewa Bertz och Mubarik Abdirahman yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Skans och Stefana Hoti yrkar att det ska räcka med att en person väcker ett
Malmöinitiativ för att det ska behandlas politiskt och yrkar att Malmöinitiativ som är
övergripande ska behandlas i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige beroende på vilka
beslut som krävs för att genomföra förslaget där Malmö stads delegationsordning ska avgöra
var beslutet tas om ett Malmöinitiativ.
Ewa Bertz yrkar avslag på Anders Skans och Stefana Hotis yrkanden.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Nima Gholam Ali Pour.
Ordföranden finner först att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer sedan ändringsförslaget under proposition, bifall mot avslag, och finner
att kommunfullmäktige beslutat att avslå ändringsförslaget.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Anders Skans (V) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut har Stefana Hoti (MP) inkommit med en gruppreservation.
Reservationen intas som bilaga 12 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

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





Förslag till beslut KS 200115 §26 med Reservation (MP), (V) och Särskilt yttrande
(SD)
Förslag till beslut KSAU 191216 §701
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191216 Återremiss - Översyn av medborgarförslag,
Malmöinitiativet och Malmöpanelen
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Slutrapport - Översyn medborgarförslag Malmöinitiativet och Malmöpanelen
version 191125
Sammanställning enkätsvar KF
Sammanställning av svar från nämndssekreterare
Beslut om återremittering KS 191009 §241 med Särskilt yttrande (MP+V)

Paragrafen är justerad

Bilaga 12
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Reservation
Kommunfullmäktige, 2020-02-06
Översyn av medborgardialog, Malmöinitiativet och Malmöpanelen
Diarienr: STK-2018-852
Vi vänder oss inte emot resonemanget att det rent kommunikativt behöver
finnas en väg in för att slippa förvirring. Däremot kan vi inte utläsa någon
konsekvensbeskrivning när det kommer till förslaget att medborgarinitiativ som
kräver att endast en person lyfter frågan ska avskaffas och att vi istället ska
behålla malmöinitiativ som kräver stöd från minst hundra personer för att
frågan ska komma upp på dagordningen.
Vi anser att styrets förslag till yttrande är skrivet utifrån ett organisatoriskt
perspektiv vars syfte är att skapa trösklar för malmöborna för att minska den
administrativa belastningen. Ärendet har kompletterats med dokumentation
angående den administrativa hanteringen. Underlaget visar att det är en
oproprtionerligt stort tryck på tekniska nämnden medan de andra nämnder får
in relativt få medborgarförslag. Med anledning av detta anser vi att systemet för
att lägga förbättringsförslag till tekniska nämnden behöver ses över snarare än
att skapa tröskel för samtliga Malmöbor att lämna in sina förslag.
Kompletteringar i ärendet visar att gränsen för hundra underskrifter antogs
politiskt men fortfarande redovisas inget resonemang eller
konsekvensbeskrivning. Vi anser att den enskilda Malmöbon ska kunna ha en
väg in till att lämna sina förslag. Förslaget eller frågeställningens natur ska
avgöra om frågan kan besvaras direkt av tjänstemannaorganisationen eller om
den ska upp för politisk behandling och då ska det räcka med att en person
lämnar in förslaget.
Då vårt yrkande om att sänka tröskeln från hundra underskrifter till en inte har
fått gehör väljer vi attreservera oss i detta beslut.

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

Bilaga 12
49

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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19

Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD)
om behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige

STK-2019-185
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) lämnade den 2 februari 2019 in en
motion gällande behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige. Motionen föreslår att
medborgarförslag ska behandlas av kommunfullmäktige och inte av respektive nämnd som är
fallet idag. I ärendet Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen
(STK-2018-852) föreslås att möjligheten att inkomma med medborgarförslag tas bort för att
undvika otydligheten med att ha två snarlika instrument för att lämna förslag,
medborgarförslag och Malmöinitiativet. Om kommunfullmäktige fattar beslut i enlighet med
detta förslag kommer medborgarförslag som instrument inte att finnas kvar och därmed är
förslaget i denna motion inaktuellt.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige avslår Magnus Olssons (SD) och Nima Gholam Ali Pours (SD)
motion om behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige.
Beslutsgång

Ewa Bertz och Anders Skans yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nima Gholam Ali Pour yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra 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 som vill bifalla motionen röstar
nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att bifalla motionen.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 50 ja-röster mot 11 nejröster. Voteringslista 4, bilaga 13. Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Magnus Olsson (SD) gruppreservation.
Beslutet skickas till

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
































Förslag till beslut KS 200115 §34 med Reservation (SD)
Förslag till beslut KSAU 191216 §702
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191216 Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima
Gholam Ali Pour (SD) om behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige
Miljönämnden beslut 190611 §104 med Muntlig reservation (SD)
Grundskolenämnden beslut 190612 §94 med Reservation (SD)
Servicenämnden beslut 190618 §73 med Reservation (SD)
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 190618 §78 med Reservation (SD)
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190626 § 244 med Reservation (SD)
Remissvar från förskolenämnden
Remissvar från fritidsnämnden
Remissvar från servicenämnden
Kulturnämnden beslut 190618 §75 med Reservation (SD)
Funktionsstödsnämnden beslut 190618 §93 med Reservation (SD)
Stadsbyggnadsnämndens beslut 190627 §160 med muntlig Reservation (SD)
Tekniska nämnden beslut 190620 §172 med Muntlig reservation (SD)
Beslut om återremittering KS 191009 §242
Förskolenämnden beslut 190612 §84
Fritidsnämnden beslut 190613 §92 med Reservation (SD)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Remissvar från tekniska nämnden
Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om behandling
av medborgarförslag i kommunfullmäktige
Remissvar från miljönämnden
Remissvar från grundskolenämnden
Remissvar från kulturnämnden
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 190627 §90 med Reservation (SD)
Förslag till beslut KSAU 190930 §548

Paragrafen är justerad
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Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-02-06

Kommunfullmäktige
Voteringslista: §19

Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om behandling av
medborgarförslag i kommunfullmäktige, STK-2019-185
Ärende:

Voteringslist(or)
Bilaga 13
Ledamot

Ja

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Andréas Schönström (S), Ledamot
Peter Ollén (M), 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
Torbjörn Tegnhammar (M), 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
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

Avstår
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Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-02-06

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
Eva Christina Bertz (L), Ledamot
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), Ledamot
Charlotte Bossen (C), Ledamot
Anja Nordberg Sonesson (M), Andre vice ordförande
Dündar Güngör (S), Ledamot
Rickard Åhman Persson (SD), Ledamot
Susanne Jönsson (S), Ersättare
Harris Cheema (S), Ersättare
Nils Anders Nilsson (S), Ersättare
Peter Johansson (S), Ersättare
Linda Obiedzinski (M), Ersättare
Anna Isaksson (SD), Ersättare
Boel Pettersson (V), Ersättare
Carin Gustafsson (V), 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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§

20

Årsrapport 2018 Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering

STK-2019-830
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har antagit tre utvecklingsplaner: Strategisk utvecklingsplan för arbetet
mot diskriminering i Malmö stad (antogs 2010), Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering
(antogs 2011) samt Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter i Malmö stad (antogs
2017). Samtliga planer gäller till och med 2020. Stadskontoret har i uppdrag att stödja,
samordna och följa upp arbetet med planerna. Detta ärende behandlar årsrapport 2018 för
Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering. Ärendet var beslutsplanerat till
kommunfullmäktige 5 september 2019 men drogs ur i samband med kommunstyrelsens
arbetsutskotts sammanträde 5 augusti 2019.
Tjänsteskrivelsens första del innehåller en redogörelse för gemensamma aktiviteter som
genomförts under 2018 liksom en beskrivning av gemensamma utmaningar för de tre
uppdragen. En övergripande utmaning är organisationens förmåga att ”hålla i och hålla ut”,
en utmaning som kommer med allt implementerings- och förändringsarbete. En annan
utmaning är att integrera jämställdhet, antidiskriminering och barnets rättigheter i ordinarie
målstyrning och uppföljning, liksom ett behov av att utveckla former för uppföljning av
effekterna av arbetet i ordinarie målstyrning och uppföljningssystem.
Tjänsteskrivelsens andra del redogör för uppföljningen av Malmö stads samlade arbete med
fokus på jämställdhetsintegrering för 2018. Malmös långsiktiga och systematiska arbete har
lett till att jämställdhetsperspektivet nu finns med som en integrerad del i flera delar av
kommunens verksamheter. Malmö stads styrka i sammanhanget är att jämställdhetsarbetet
leder till konkreta förbättringar för alla Malmöbor, oavsett kön. Även om Malmö stads
nämnder har kommit långt i arbetet med jämställdhetsintegrering så genomsyrar
jämställdhetsperspektivet fortfarande inte alla verksamhetsområden. Det är fortsatt viktigt att
skapa förutsättningar för att nå utvecklingsplanens visioner om ett jämställt Malmö.
Beslut

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

Ewa Bertz, Mubarik Abdirahman och Boel Pettersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Helena Nanne och Nima Gholam Ali Pour yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Måns Berger.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. De ledamöter som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag röstar ja, de ledamöter som vill avslå kommunstyrelsens förslag
röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att avslå förslaget.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 34 ja-röster mot 27 nejröster. Voteringslista 5, bilaga 14. Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Håkan Fäldt (M) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Charlotte Bossen (C) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Magnus Olsson (SD) gruppreservation.
Beslutet skickas till

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






Förslag till beslut KS 200115 §30 med Reservation (M+C) och (SD)
Förslag till beslut KSAU 190805 §453
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200108 - Årsrapport 2018 Utvecklingsplan för
jämställdhetsintegrering
Årsrapport utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering 2018

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-02-06

Kommunfullmäktige
Voteringslista: §20
Ärende:

Årsrapport 2018 Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering, STK-2019-830

Voteringslist(or)
Bilaga 14
Ledamot

Ja

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Andréas Schönström (S), Ledamot
Peter Ollén (M), 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
Torbjörn Tegnhammar (M), 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
Carina Svensson (S), Ledamot
Emma-Lina Johansson (V), Ledamot
John Roslund (M), Ledamot
Roko Kursar (L), Ledamot
Juan-Tadeo Espitia (S), 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
2020-02-06

Kommunfullmäktige
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
Eva Christina Bertz (L), Ledamot
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), Ledamot
Charlotte Bossen (C), Ledamot
Anja Nordberg Sonesson (M), Andre vice ordförande
Dündar Güngör (S), Ledamot
Rickard Åhman Persson (SD), Ledamot
Susanne Jönsson (S), Ersättare
Harris Cheema (S), Ersättare
Nils Anders Nilsson (S), Ersättare
Peter Johansson (S), Ersättare
Linda Obiedzinski (M), Ersättare
Anna Isaksson (SD), Ersättare
Boel Pettersson (V), Ersättare
Carin Gustafsson (V), Ersättare
Resultat

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

27

0
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§

21

Återrapportering av uppdrag - Motion av Stefan Lindhe (M) om
skolungdomarna och kulturinstitutionerna i Malmö

STK-2019-292
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 31 januari 2019 att bifalla Stefan Lindhes (M) motion om
skolungdomarna och kulturinstitutionerna i Malmö. Motionärens intention är att förstärka
möjligheterna för gymnasieelever i Malmö att besöka kulturinstitutioner i Malmö. Motionären
avser med institutioner Malmö symfoniorkester (MSO), Malmö Stadsteater och Malmö
Opera. Som metod framhålls ett centralt anslag, som skolorna fritt kan avropa från.
Därutöver anser motionären att det bör finnas särskilda åtgärder för att engagera
gymnasieungdomarna i kulturinstitutionernas verksamhet.
Kulturförvaltningen, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, stadskontoret och de tre
institutionerna som nämns i motionen har under 2019 fört dialog om hur arbetet bör
fortsätta framöver.
Ett systematiskt arbete för likvärdigt deltagande i kultur bör bygga på dialog,
överenskommelser och samsyn. Ett centralt anslag att avropa ifrån är ingen garanti för att
gymnasieeleverna ska ta del av stadens kulturutbud. Kulturförvaltningen, gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen och de tre institutionerna som nämns i motionen är överens
om detta.
Sammantaget föreslås ett antal åtgärder för att förstärka gymnasieelevernas möjligheter att
besöka kulturinstitutionerna i Malmö.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner Återrapportering uppdrag om att förstärka
möjligheterna för gymnasieelever att besöka kulturinstitutionerna i Malmö.
Beslutsgång

Sara Wettergren, Peter Ollén och Juan-Tadeo Espitia yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Skans (V) yrkar bifall till V:s reservation i kommunstyrelsen (avslag på
kommunstyrelsens förslag, då svaret inte återspeglar den bifallna motionens intentioner med
att en central pott för kulturbesök ska skapas).
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kulturnämnden
Malmö Live konserthus AB
Malmö Stadsteater
Malmö Opera
Beslutsunderlag












Förslag till beslut KS 200115 §31 med Reservation (V)
Förslag till beslut KSAU 200108 §20
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200108 Återrapportering av uppdrag - Motion av Stefan
Lindhe (M) om skolungdomarna och kulturinstitutionerna i Malmö
Motion av Stefan Lindhe (M) angående skolungdomarna och kulturinstitutionerna i
Malmö
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 191122 §128
Tjänsteskrivelse från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kulturnämnden beslut 191127 §127
Tjänsteskrivelse från kulturnämnden
Kommunfullmäktige beslut 190131 §23
Uppdrag - Förstärka möjligheten för gymnasieelever att besöka stadens
kulturinstitutioner

Paragrafen är justerad
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§

22

Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för
nybyggnation av Källängens förskola, Priorn 4

STK-2019-1665
Sammanfattning

Servicenämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av
Källängens förskola, Priorn 4, till en beräknad totalutgift om 78 mnkr. Förskolenämnden är
hyresgäst.
Beslut

Kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beviljar servicenämnden objektsgodkännande för nybyggnation
av Källängens förskola, Priorn 4, till en beräknad totalutgift om 78 mnkr.
Beslutsgång

Jan Olsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

Servicenämnden
Förskolenämnden
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag













Förslag till beslut KS 200115 §22 med Särskilt yttrande (SD)
Förslag till beslut KSAU 200108 §13
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200108 Ansökan från servicenämnden om
objektsgodkännande för nybyggnation av Källängens förskola, Priorn 4
Servicenämnden beslut 191126 § 112
Ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av Källängens förskola, Priorn
4
Förskolenämnden beslut 190826 § 31
Hyresavtal Källängens förskola, Priorn 4
Karta för Källängens förskola, Priorn 4
Satelitbild för Källängens förskola, Priorn 4
Vy- och planskiss för Källängens förskola, Priorn 4
Yttrande från Lokal i Malmö (LiMa) för Källängens förskola, Priorn 4

Paragrafen är justerad
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§

23

Ansökan om objektsgodkännande för renovering av Henrik
Smithsgården, Folkskolan 2

STK-2019-1436
Sammanfattning

Servicenämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för renovering av
Henrik Smithsgården, till en beräknad totalutgift om 60 mnkr. World Maritime University
(WMU) är hyresgäst.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beviljar servicenämnden objektsgodkännande för renovering av
Henrik Smithsgården, till en beräknad totalutgift om 60 mnkr.
Beslutsgång

Jan Olsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

Servicenämnden

Beslutsunderlag











Förslag till beslut KS 200115 §21
Förslag till beslut KSAU 200108 §12
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200108 Ansökan om objektsgodkännande för renovering
av Henrik Smithsgården
Servicenämnden beslut 191022 §103
Tjänsteskrivelse från servicenämnden
Ansökan om objektsgodkännande
Tilläggsavtal med World Maritime University för Henrik Smithsgården, Folkskolan
2
Karta för Henrik Smithsgården, Folkskolan 2
Satellitbild för Henrik Smithsgården, Folkskolan 2

Paragrafen är justerad
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§

24

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 anser Anders Anderssons (V) motion om att införa en
anställningsgaranti för de som utbildar sig till undersköterska och barnskötare
besvarad med vad som anförts i ärendet.
Beslutsgång

Anders Rubin yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Andersson yrkar bifall till motionen.
Linda Obiedzinski, Ilvars Hansson och Kay Wictorin yrkar avslag på motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag.
Ordföranden ställer sedan förslaget att avslå motionen mot förslaget att bifalla motionen mot
varandra för att få fram ett motförslag och finner att kommunfullmäktige beslutat att
förslaget att avslå motionen ska utgöra motförslag.
Omröstning begärs.
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Omröstning - kontraproposition
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition. Den som vill utse
förslaget att bifalla motionen som motförslag till huvudförslaget röstar ja, den som vill utse
förslaget att avslå motionen som motförslag till huvudförslaget röstar nej. Vinner nej har
kommunfullmäktige beslutat att utse förslaget att avslå motionen som motförslag till
huvudförslaget.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 8 ja-röster mot 26nejröster och 27 nedlagda röster. Voteringslista 6, bilaga 15. Kommunfullmäktige har således
beslutat att förslaget att avslå motionen ska utgöra motförslag till huvudförslaget.
Huvudomröstning
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition. Den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill avslå motionen röstar nej. Vinner nej har
kommunfullmäktige beslutat att avslå motionen.
Omröstning genomförs med hjälp av omröstningsapparat och utfaller med 27 ja-röster mot
27 nej-röster. Voteringslista 7, bilaga 16.
Ordföranden finner, i enlighet med 5 kap. 56 § kommunallagen om ordförandens utslagsröst
vid lika röstetal, att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

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

Motionären
Förskolenämnden
Funktionsstödsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Beslutsunderlag









Ärendet bordlades KF 191219 §279
Förslag till beslut KS 191204 §297 med Muntlig reservation (V) och Reservation
(SD) och (M+C)
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)
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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)

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-02-06

Kommunfullmäktige
Voteringslista: §24

Motion av Anders Andersson (V) om att införa en anställningsgaranti för de som
utbildar sig till undersköterska och barnskötare, STK-2017-1191
Ärende:

Voteringslist(or)
Bilaga 15
Ledamot

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Andréas Schönström (S), Ledamot
Peter Ollén (M), 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
Torbjörn Tegnhammar (M), 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
Carina Svensson (S), Ledamot
Emma-Lina Johansson (V), Ledamot
John Roslund (M), Ledamot
Roko Kursar (L), Ledamot

Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-02-06

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
Eva Christina Bertz (L), Ledamot
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), Ledamot
Charlotte Bossen (C), Ledamot
Anja Nordberg Sonesson (M), Andre vice ordförande
Dündar Güngör (S), Ledamot
Rickard Åhman Persson (SD), Ledamot
Susanne Jönsson (S), Ersättare
Harris Cheema (S), Ersättare
Nils Anders Nilsson (S), Ersättare
Peter Johansson (S), Ersättare
Linda Obiedzinski (M), Ersättare
Anna Isaksson (SD), Ersättare
Boel Pettersson (V), Ersättare
Carin Gustafsson (V), 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
8

26

27

Ledamot

Ja

Nej

Avstår

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Andréas Schönström (S), Ledamot
Peter Ollén (M), 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

Bilaga 16

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-02-06

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
Torbjörn Tegnhammar (M), 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
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
Eva Christina Bertz (L), 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
2020-02-06

Kommunfullmäktige
Anja Nordberg Sonesson (M), Andre vice ordförande
Dündar Güngör (S), Ledamot
Rickard Åhman Persson (SD), Ledamot
Susanne Jönsson (S), Ersättare
Harris Cheema (S), Ersättare
Nils Anders Nilsson (S), Ersättare
Peter Johansson (S), Ersättare
Linda Obiedzinski (M), Ersättare
Anna Isaksson (SD), Ersättare
Boel Pettersson (V), Ersättare
Carin Gustafsson (V), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X

27

27

X
X
7

69

70

§

25

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 anser John Roslunds (M), Tony Rahms (M), Håkan Fäldts (M)
och Torbjörn Tegnhammars (M) motion om skyskapsprogram för Malmö besvarad
med vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Simon Chrisander och Sofia Hedén yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Torbjörn Tegnhammar och Kay Wictorin yrkar bifall till motionen.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även John Eklöf och John Roslund.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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Beslutet skickas till

Motionärerna
Tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag











Ärendet bordlades KF 191219 §280
Förslag till beslut KS 191113 §271 med Muntlig reservation (M+C)
Förslag till beslut KSAU 191028 §587 muntlig reservation (M)
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)

Paragrafen är justerad
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§

26

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 anser Allan Widmans (L) motion om att bredda utbudet av
upplåtelseformer i utanförskapet besvarad med hänvisning till vad som redovisas i
ärendet.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh, Roko Kursar, Stefana Hoti och Sofia Hedén yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
John Eklöf och Anton Sauer yrkar bifall till motionen.
Sadiye Altundal yrkar avslag på motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag.
Ordföranden ställer sedan förslaget att bifalla motionen mot förslaget att avslå motionen mot
varandra för att få fram ett motförslag och finner att kommunfullmäktige beslutat att
förslaget att bifalla motionen ska utgöra motförslag.
Omröstning begärs.
Omröstning - kontraproposition
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Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition. Den som vill utse
förslaget att bifalla motionen som motförslag till huvudförslaget röstar ja, den som vill utse
förslaget att avslå motionen som motförslag till huvudförslaget röstar nej. Vinner nej har
kommunfullmäktige beslutat att utse förslaget att avslå motionen som motförslag till
huvudförslaget.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 16 ja-röster mot 7 nejröster och 38 nedlagda röster. Voteringslista 8, bilaga 17.
Kommunfullmäktige har således beslutat att förslaget att bifalla motionen ska utgöra
motförslag till huvudförslaget.
Huvudomröstning
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition. Den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla motionen röstar nej. Vinner nej har
kommunfullmäktige beslutat att bifalla motionen.
Omröstning genomförs med hjälp av omröstningsapparat och utfaller med 38 ja-röster mot
16 nej-röster och 7 nedlagda röster. Voteringslista 9, bilaga 18.
Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Till kommunfullmäktiges beslut har Sara Wettergren (L) inkommit med ett särskilt yttrande.
Det särskilda yttrandet intas som bilaga 19 till kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut har Stefana Hoti (MP) inkommit med ett särskilt yttrande. Det
särskilda yttrandet intas som bilaga 20 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut har Håkan Fäldt (M) inkommit med en gruppreservation.
Reservationen intas som bilaga 21 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Charlotte Bossen (C) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Anders Skans (V) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Motionären
Arbetsmarknads- och socialnämnden
MKB Fastighets AB
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag






Ärendet bordlades KF 191219 §278
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
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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

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-02-06

Kommunfullmäktige
Voteringslista: §26

Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud av upplåtelseformer i
utanförskapet, STK-2018-1113
Ärende:

Voteringslist(or)
Bilaga 17
Ledamot

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Andréas Schönström (S), Ledamot
Peter Ollén (M), Ledamot
Stefan Robert Plath (SD), Ledamot
Simon Chrisander (L), 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
Ilvars Hansson (SD), Ledamot
Stefana Hoti (MP), Ledamot
Ilmar Reepalu (S), Ledamot
Sadiye Altundal (V), Ledamot
Nima Gholam Ali Pour (SD), Ledamot
Sofia Hedén (S), Ledamot
Kay Lennart Wictorin (C), Ledamot
Håkan Fäldt (M), Ledamot
Björn Gudmundsson (S), Vice ordförande
Carina Svensson (S), Ledamot
Emma-Lina Johansson (V), Ledamot
Roko Kursar (L), Ledamot
Juan-Tadeo Espitia (S), Ledamot
Helena Nanne (M), Ledamot
Lisbeth Persson Ekström (SD), Ledamot
Måns Berger (MP), Ledamot

Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-02-06

Kommunfullmäktige
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
Eva Christina Bertz (L), Ledamot
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), Ledamot
Charlotte Bossen (C), Ledamot
Anja Nordberg Sonesson (M), Andre vice ordförande
Dündar Güngör (S), Ledamot
Rickard Åhman Persson (SD), Ledamot
Susanne Jönsson (S), Ersättare
Harris Cheema (S), Ersättare
Nils Anders Nilsson (S), Ersättare
Peter Johansson (S), Ersättare
Linda Obiedzinski (M), Ersättare
Niclas Röhr (M), Ersättare
Lilian Gerleman (M), Ersättare
Darko Simic (M), Ersättare
Anna Isaksson (SD), Ersättare
Boel Pettersson (V), Ersättare
Carin Gustafsson (V), Ersättare
Janne Grönholm (MP), 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
16

7

X
38

Ledamot

Ja

Nej

Avstår

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Andréas Schönström (S), Ledamot
Peter Ollén (M), Ledamot
Stefan Robert Plath (SD), Ledamot
Simon Chrisander (L), Ledamot
Anders Rubin (S), Ledamot
Josefin Anselmsson Borg (M), Ledamot
Gunilla Ryd (V), Ledamot
Anton Sauer (C), Ledamot

X
X
X

Bilaga 18

X
X
X
X
X
X
X
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Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-02-06

Kommunfullmäktige
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
Ilvars Hansson (SD), Ledamot
Stefana Hoti (MP), Ledamot
Ilmar Reepalu (S), Ledamot
Sadiye Altundal (V), Ledamot
Nima Gholam Ali Pour (SD), Ledamot
Sofia Hedén (S), Ledamot
Kay Lennart Wictorin (C), Ledamot
Håkan Fäldt (M), Ledamot
Björn Gudmundsson (S), Vice ordförande
Carina Svensson (S), Ledamot
Emma-Lina Johansson (V), Ledamot
Roko Kursar (L), Ledamot
Juan-Tadeo Espitia (S), Ledamot
Helena Nanne (M), Ledamot
Lisbeth Persson Ekström (SD), Ledamot
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
Eva Christina Bertz (L), 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

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
2020-02-06

Kommunfullmäktige
Harris Cheema (S), Ersättare
Nils Anders Nilsson (S), Ersättare
Peter Johansson (S), Ersättare
Linda Obiedzinski (M), Ersättare
Niclas Röhr (M), Ersättare
Lilian Gerleman (M), Ersättare
Darko Simic (M), Ersättare
Anna Isaksson (SD), Ersättare
Boel Pettersson (V), Ersättare
Carin Gustafsson (V), Ersättare
Janne Grönholm (MP), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
38

16

7
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Särskilt yttrande från Liberalerna
Kommunfullmäktige 2020-02-06

Bilaga 19

79

Ärende 20: Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud av
upplåtelseformer i utanförskapet

Liberalerna Malmö önskar i detta särskilda yttrande betona att denna
motion är både i linje med vad vi länge drivit politiskt i Malmö, och
vårt kommunpolitiska handlingsprogram för år 2018-2022.
Motionen lämnades dock in till kommunfullmäktige innan Liberalerna
Malmös medlemmar i november 2018 beslutade att vi skulle gå in i
styret. I den processen erbjöds en kompromiss om hur ett nytt styre,
där Liberalerna ingår, ska arbeta under mandatperioden med frågan om
ökad blandning av olika upplåtelseformer i våra bostadsområden i
Malmö.
I det arbetet ingår exempelvis MKB:s roll som delägare i bolaget
Rosengård Fastighets AB, till vilka man avyttrat nästan 2000
lägenheter, där man idag diskuterar möjligheterna till andra
upplåtelseformer än hyresrätt för att möjliggöra bostadskarriär i delar
av Rosengård.
Då vi genom våra medlemmars beslut bedömt att detta är en godtagbar
kompromiss som ej leder till direkt avkall på vår politik bedömer vi att
motionen ska anses besvarad på kommunfullmäktige 2020-02-06.

Särskilt yttrande från Liberalerna
Kommunfullmäktige 2020-02-06

Bilaga 19

Roko Kursar (L)

Simon Chrisander (L)

Sara Wettergren (L)

Ewa Bertz (L)

Med instämmande av:

Joel Laguna (L)

Linda Eklund (L)
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Bilaga 20
81

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige, 2020-02-06
Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud av upplåtelseformer i
utanförskapet
Diarienr: STK-2018-1113
Miljöpartiet delar den vision om en blandad stad som vi anar i intentionen
bakom Allan Widmans motion. Vi vill se en stad där människor möts och har
möjlighet att välja att bo kvar i ett område man trivs i. Därför vill vi t ex att det
byggs fler flerfamiljshus i utpräglade villaområden, så att äldre inte behöver
lämna tryggheten i sin stadsdel när bostadsbehovet ändras, och så att fler kan
bo kvar i det område där barnen går i skolan även efter en skilsmässa.
Av samma anledning vill vi se en ökad möjlighet till ägt boende i våra
miljonprogram, t ex genom bostadsrätter, och småhus.
Att som motionären föreslår ombilda allmännyttiga lägenheter med låg hyra till
bostadsrätter är inte rätt väg att gå. Malmö stad har en bostadsbrist som vi bara
börjat beta av, och det som behövs nu är fler bostäder. Inga hyresrätter som
marknaden kan bygga idag har lika låg hyra som de befintliga, och tills dess att
bostadsmarknaden är i balans är det inte rimligt att omvandla allmännyttan till
bostadsrätter.
Istället vill Miljöpartiet se en mer kreativ användning av markpolitiken, där
tomträtten används för att stimulera byggandet av billigare bostadsrätter,
småhus i bostadsrättsform, av andelsägande (även kallat hyrköp) och med en
blandning av bostäder - i hela staden.

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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Bilaga 21

Reservation
Kommunfullmäktige 2020-02-06
Ärende 21. Motion av Allan Widman (L) gällande bredare
utbud av upplåtelseformer i utanförskapet
Allan Widman (L) har författat en utmärkt motion som anför ett viktigt förslag som skulle bidra
till att stärka integrationen i Malmö.
Moderaterna yrkade att motionen skulle bifallas.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Håkan Fäldt (M)

83

§

27

Motion av Magnus Olsson (SD) om att införa tiggerifria zoner i
Malmö stad

STK-2017-1117
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) har i motion yrkat att kommunfullmäktige i Malmö beslutar att
”ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar och med stöd av Malmö stads
ordningsstadga verka för att införa ”tiggerifria” zoner i Malmö”.
Sedan kommunstyrelsen, efter det att en prejudicerande dom meddelats av Högsta
Förvaltningsdomstolen i ett snarlikt ärende (Vellinge) återremitterat ärendet till tekniska
nämnden har nämnden i nytt yttrande förklarat sig stå fast vid sitt tidigare yttrande och
föreslår att motionen avslås. Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen gör samma
bedömning och avstyrker motionen.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige avslår Magnus Olssons (SD) motion om att införa tiggerifria
zoner i Malmö stad.
Beslutsgång

Andreas Schönström, Tony Rahm, Emma-Lina Johansson, Roko Kursar, Janne Grönholm och Charlotte
Bossen yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Magnus Olsson yrkar bifall till motionen.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Anton Sauer.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra 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.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 50 ja-röster mot 11 nejröster. Voteringslista 10, bilaga 21. Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Magnus Olsson (SD) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Motionären
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag
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Förslag till beslut KS 200115 §32 med Reservation (SD)
Förslag till beslut KSAU 200108 §21 med Särskilt yttrande (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200108 Motion av Magnus Olsson (SD) Tiggerifria zoner
Motion av Magnus Olsson (SD) om att införa tiggerifria zoner i Malmö stad
Tekniska nämnden beslut 190424 § 108 med Särskilt yttrande (C) och muntliga
Reservationer (SD) och (M)
Remissvar från tekniska nämnden m muntliga reservationer från SD och M
Beslut KSAU 190304 §137
G-Tjänsteskrivelse (2) tiggerifria zoner
Dom Högsta Förvaltningsdomstolen, Vellinge kommun, Mål nr 2149-18
§16 ToS Motion av Magnus Olsson (SD) om att införa tiggerifria zoner i Malmö
stad med reservation SD
Tjänsteskrivelse trygghets- och säkerhetsberedningen 180815
Tekniska nämnden beslut 2017-12-12 § 334
Reservation (SD) från tekniska nämnden
Remissvar från tekniska nämnden

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-02-06

Kommunfullmäktige
Voteringslista: §27

Motion av Magnus Olsson (SD) om att införa tiggerifria zoner i Malmö stad, STK2017-1117
Ärende:

Voteringslist(or)
Bilaga 22
Ledamot

Ja

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Andréas Schönström (S), Ledamot
Peter Ollén (M), Ledamot
Stefan Robert Plath (SD), Ledamot
Simon Chrisander (L), 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
Ilvars Hansson (SD), Ledamot
Stefana Hoti (MP), Ledamot
Ilmar Reepalu (S), Ledamot
Sadiye Altundal (V), Ledamot
Nima Gholam Ali Pour (SD), Ledamot
Sofia Hedén (S), Ledamot
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
Roko Kursar (L), Ledamot
Juan-Tadeo Espitia (S), Ledamot
Helena Nanne (M), Ledamot
Lisbeth Persson Ekström (SD), Ledamot

X

Nej

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

Avstår
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Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-02-06

Kommunfullmäktige
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
Eva Christina Bertz (L), Ledamot
Charlotte Bossen (C), Ledamot
Anja Nordberg Sonesson (M), Andre vice ordförande
Rickard Åhman Persson (SD), Ledamot
Susanne Jönsson (S), Ersättare
Harris Cheema (S), Ersättare
Nils Anders Nilsson (S), Ersättare
Peter Johansson (S), Ersättare
Birgit Hansson (S), Ersättare
Mats Sjölin (S), Ersättare
Linda Obiedzinski (M), Ersättare
Niclas Röhr (M), Ersättare
Lilian Gerleman (M), Ersättare
Darko Simic (M), Ersättare
Boel Pettersson (V), Ersättare
Carin Gustafsson (V), Ersättare
Janne Grönholm (MP), 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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§

28

Motion av Anders Skans (V) om att bygga inpendlarparkering

STK-2018-543
Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anders Skans (V) att ge tekniska nämnden i
uppdrag att bygga inpendlarparkeringar vid våra stora infarter, att förhandla med
Skånetrafiken om busslinjer till dessa parkeringar med en hög turtäthet samt att förhandla
med Skånetrafiken om att parkeringsavgiften ska gälla som biljett på kollektivtrafiken i
Malmö. Motionen har remitterats till tekniska nämnden för yttrande. Stadskontoret föreslår
att motionen kan anses besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige anser Anders Skans (V) motion om att bygga
inpendlarparkering besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Arwin Sohrabi och Simon Chrisander yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Skans och Kay Wictorin yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition. De ledamöter som vill
bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, de ledamöter som vill bifalla motionen röstar nej.
Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att bifalla motionen.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 51 ja-röster mot 10 nejröster. Voteringslista 11, bilaga 22. Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Anders Skans (V) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Charlotte Bossen (C) gruppreservation.

Beslutet skickas till

Motionären
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag
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Förslag till beslut KS 200115 §33 med Muntlig reservation (V) och Särskilt yttrande
(SD)
Förslag till beslut KSAU 200108 §22
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200108 Motion av Anders Skants (V) om
inpendlarparkering
Motion av Anders Skans (V) om att bygga inpendlarparkering
Remissvar från tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslut 180828 §197 med muntlig Reservation (V)

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-02-06

Kommunfullmäktige
Voteringslista: §28
Ärende:

Motion av Anders Skans (V) om att bygga inpendlarparkering, STK-2018-543

Voteringslist(or)
Bilaga 23
Ledamot

Ja

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Peter Ollén (M), Ledamot
Stefan Robert Plath (SD), Ledamot
Simon Chrisander (L), 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
Ilvars Hansson (SD), Ledamot
Stefana Hoti (MP), Ledamot
Ilmar Reepalu (S), Ledamot
Sadiye Altundal (V), Ledamot
Nima Gholam Ali Pour (SD), Ledamot
Sofia Hedén (S), Ledamot
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
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

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
X

Avstår
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Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-02-06

Kommunfullmäktige
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 Christina Bertz (L), Ledamot
Anja Nordberg Sonesson (M), Andre vice ordförande
Rickard Åhman Persson (SD), Ledamot
Susanne Jönsson (S), Ersättare
Harris Cheema (S), Ersättare
Nils Anders Nilsson (S), Ersättare
Peter Johansson (S), Ersättare
Birgit Hansson (S), Ersättare
Mats Sjölin (S), Ersättare
Anna-Karin Bengtsdotter (S), Ersättare
Niclas Röhr (M), Ersättare
Lilian Gerleman (M), Ersättare
Darko Simic (M), Ersättare
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M), Ersättare
Anna Isaksson (SD), Ersättare
Boel Pettersson (V), Ersättare
Carin Gustafsson (V), Ersättare
Janne Grönholm (MP), Ersättare
Michaela Esseen (C), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
51

X
10

0
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Reservation
!
Kommunfullmäktige 2020-02-06
Ärende 22: Motion av Anders Skans (V) om att bygga inpendlarparkering
Under 2019 noterades det att 249 000 skåningar arbetar i en annan kommun än där
de bor. Det antalet motsvarar var fjärde skåning. Malmö har en stor del av dessa
dagspendlare, med runt 70 000 människor som dagligen pendlar till och från vår
kommun.
Malmö växer snabbt och kommer inom några decennier att vara en halvmiljonstad.
Ska staden kunna utvecklas som en tät och hållbar stad med god tillgänglighet och
framkomlighet måste attraktiva transportlösningar finnas som alternativ till att primärt
transportera sig med bil. För att alla skåningar ska få möjlighet att undvika köerna i
Malmö och resa med buss, tåg eller cykel, även om man inte kan åka kollektivt under
hela resan.
Den pendlarparkering som anlagts och öppnats på Svågertorp uppfyller inte de krav
på komfort, service och smidighet samt förmånlig övergång till kollektivtrafik som
krävs för att det ska vara attraktivt för bilister att använda sig av en pendlarparkering
i stadens utkant. Som konsekvens är Svårgertorps pendlarparkering inte så väl
utnyttjad som ursprungligen tänkt. Att anse motionen besvarad med hänvisning till
denna visar att frågan inte prioriteras högt nog.
Trängseln för bilister i Malmö förvärras och framkomligheten blir sämre när staden
växer och inpendlingen ökar. Pendlingen har ökat stadigt under en längre tid. Under
tioårsperioden 2007-2017 ökade pendlingen i Skåne med 21% utifrån statistik från
Statistiska Centralbyrån. Trängsel, dålig framkomlighet och miljöpåverkan är negativt
för livet och utvecklingen i staden. Bättre transportlösningar måste skapas omgående.
Att målmedvetet fortsätta arbeta med attraktiva alternativ till bilen är viktigt för att
möjliggöra nödvändig omställning till ett hållbart transportsystem. Att med negativa
åtgärder försöka begränsa bilkörandet medför en uppenbar risk att Malmö tappar i
attraktivitet som plats för boende, arbetet och handel och att det allvarligt hämmar
stadens utveckling.
Motionen föreslår byggnation av pendlarparkeringar, vilket Centerpartiet länge
förespråkat. Pendlarparkeringar av god kvalitet med förmånlig och enkel
synkronisering med kollektivtrafik har förutsättningar att bli attraktiva för bilpendlare.
Detaljlösningar och avgiftssystem måste utformas i samverkan med Skånetrafiken
som själva har ambitionen att utveckla och förbättra kollektivtrafiken i Malmö.
Centerpartiet yrkade bifall till motionen, då förslaget ej vann gehör reserverar vi oss.
Charlotte Bossen (C)
Med instämmande av
Michaela Esseen (C)

Anton Sauer (C)

Kay Wictorin (C)
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§

29

Motion av Ilvars Hansson (SD) om att färgmarkera otillåtna
parkeringsområden på gatumark

STK-2019-691
Sammanfattning

Den 2 maj 2019 inkom Ilvars Hansson (SD) med en motion om att färgmarkera otillåtna
parkeringsområden på gatumark. Tekniska nämnden har inkommit med ett yttrande i ärendet
där nämnden anser att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till det test av
markering av otillåtna parkeringsområden som kommer att genomföras under 2020.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige anser Ilvars Hanssons (SD) motion om att färgmarkera otillåtna
parkeringsområden på gatumark besvarad med hänvisning till vad som redovisas i
ärendet.
Beslutsgång

Christina Wessling, Ilvars Hansson och Ewa Bertz yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Beslutet skickas till

Motionären
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 200115 §35
Förslag till beslut KSAU 200108 §23
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200108 Motion av Ilvars Hansson (SD) om att
färgmarkera otillåtna parkeringsplatser
Remissvar från tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslut 190925 § 227
Motion av Ilvars Hansson (SD) om att färgmarkera otillåtna parkeringsområden på
gatumark

Paragrafen är justerad
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§

30

Valförslag och avsägelser

STK-2020-60
Sammanfattning

Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2019 har det inkommit avsägelser
av politiska uppdrag. Valberedningen har vid sitt sammanträde den 3 februari 2020 nominerat
till politiska uppdrag på de vakanta platserna enligt redovisat förslag.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna i enlighet med vad som redovisas i
ärendet.
2. Kommunfullmäktige godkänner val till politiska uppdrag i enlighet med vad som
redovisas i ärendet.
Beslutet skickas till

Berörda förtroendevalda, berörda nämnder, Malmö tingsrätt
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse KF 200206 Valförslag och avsägelser

Paragrafen är justerad
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§

31

Anmälan av inkomna ärenden som ännu inte underställts
kommunfullmäktiges prövning

STK-2020-150
Sammanfattning

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

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



Tjänsteskrivelse KF 200206 Anmälan av inkomna ärenden som ännu inte
underställts kommunfullmäktiges prövning

Paragrafen är justerad

