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Upprop och ordförandens upplysning angående webbsändningen av
kommunfullmäktigesammanträdet
Val av justerare
Inkomna enkla frågor
Enkel fråga från John Roslund (M) till Andreas Schönström (S) om våra
historiskt viktiga märken
Enkel fråga från John Roslund (M) till Andreas Schönström (S) om att
papperskorgar inte ska kunna öppnas av andra än entreprenörernas personal
Enkel fråga från John Roslund (M) till Sara Wettergren (L) om att verka för att
ge våra grundskoleelever så mycket kunskap i det svenska språket att de kan klara
av att svara på enkäter på svenska
Enkel fråga från John Roslund (M) till Jan Olsson (S) om hanteringen av Malmö
stads lokalanvändning
Enkel fråga från Linda Obiedzinski (M) till Sara Wettergren (L) om att säkerställa
att barn erbjuds en likvärdig förskola oavsett var i staden verksamheten bedrivs
Enkel fråga från Emma-Lina Johansson (V) till Sedat Arif (S) om vad de 200
miljonerna som arbetsmarknads- och socialnämnden valt att plocka bort under
övriga kostnader tidigare gått till
Enkel fråga från Anders Skans (V) till Sara Wettergren (L) om åtgärder mot
skolsegregation
Enkel fråga från Måns Berger (MP) till Simon Chrisander (L) om upphävande av
byggrätter i områden med risk föröversvämning
Fördelning av medel år 2020 med anledning av aviserade ökade generella
statsbidrag
Återrapportering - Uppdragsdirektiv budget 2019 - i dialog med Polisen utreda
möjligheten att komplettera Polisens arbete med kommunala ordningsvakter
Förslag till avfallstaxa för Malmö stad 2020
Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för projekt 7322,
Söder om badhuset, Hyllie
Objektsgodkännande från tekniska nämnden för projekt 1006 Tygelsjö Väster
kv. Fodret
Bemyndigande till tekniska nämnden att med tomträtt upplåta del av fastigheten
Hamnen 22:164, projektnummer 7070, dp 5203
Försäljning av fastigheten Tjockoljan 1, projekt 7070, Dp 5203
Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Kanslern 4
Motion av Märta Stenevi (MP) om att inrätta ett klimatråd
Motion av Emma-Lina Johansson (V) om att ta ansvar för hemlösheten
Motion av Magnus Olsson (SD) om att MKB ska leva upp till sitt ansvar för
trygghet vid och kring sina fastigheter
Motion av John Roslund (M) om Nikotinkaninen
Motion av Måns Berger (MP) om miljözoner i Malmö stad
Motion av Måns Berger (MP) om trängselavgifter i Malmö stad
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att motverka skolfrånvaro och
främja skolnärvaro
Motion av Anders Andersson (V) om att göra MKB till Malmö stads verktyg för
att bygga bort bostadsbristen och en garant för en hållbar bostadspolitik
Motion av Anders Andersson (V) om Lokalvård i egen regi
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Valförslag och avsägelser
Anmälan av inkomna ärenden som ännu inte underställts kommunfullmäktiges
prövning
Inkomna interpellartioner
Eventuellt besvarande av interpellation
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§

32

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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§

33

Val av justerare

Sammanfattning

Ordföranden meddelar att protokollet justeras torsdagen den 12 mars 2020 på stadskontoret.
Kommunfullmäktige utser Arwin Sohrabi och Kay Wictorin att jämte ordföranden justera
protokollet.
Paragrafen är justerad
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§

34

Inkomna enkla frågor

Sammanfattning

A. John Roslund (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för teknik
och service Andreas Schönström (S) få framställa en enkel fråga om våra historiskt viktiga
märken.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer besvaras vid dagens
sammanträde.
B. Johan Roslund (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för teknik
och service Andreas Schönström (S) få framställa en enkel fråga om att papperskorgar inte ska
kunna öppnas av andra än entreprenörernas personal.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer besvaras vid dagens
sammanträde.
C. John Roslund (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för skola
och utbildning Sara Wettergren (L) få framställa en enkel fråga om att verka för att ge våra
grundskoleelever så mycket kunskap i det svenska språket att de kan klara av att svara på
enkäter på svenska.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer besvaras vid dagens
sammanträde.
D. John Roslund (M) har anhållit om att till servicenämndens ordförande Jan Olsson (S) få
framställa en enkel fråga om hanteringen av Malmö stads lokalanvändning.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer besvaras vid dagens
sammanträde.
E. Linda Obiedzinski (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för
skola och utbildning Sara Wettergren (L) få framställa en enkel fråga om att säkerställa att barn
erbjuds en likvärdig förskola oavsett var i staden verksamheten bedrivs.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer besvaras vid dagens
sammanträde.
F. Emma-Lina Johansson (V) har anhållit om att till kommunalrådet för arbetsmarknad och
socialtjänst Sedat Arif (S) få framställa en enkel fråga om vad de 200 miljonerna som
arbetsmarknads- och socialnämnden valt att plocka bort under övriga kostnader tidigare gått
till.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer besvaras vid dagens
sammanträde.
G. Anders Skans (V) har anhållit om att till kommunalrådet för skola och utbildning Sara
Wettergren (L) få framställa en enkel fråga om åtgärder mot skolsegregation.
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Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer besvaras vid dagens
sammanträde.
H. Måns Berger (MP) har anhållit om att till kommunalrådet för miljö och stadsbyggnad Simon
Chrisander (L) få framställa en enkel fråga om upphävande av byggrätter i områden med risk
för översvämning.
Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. Den kommer besvaras vid dagens
sammanträde.
Beslutsunderlag










Enkel fråga från John Roslund (M) till Andreas Schönström (S) om våra historiskt
viktiga märken
Enkel fråga från John Roslund (M) till Andreas Schönström (S) om att
papperskorgar inte ska kunna öppnas av andra än entreprenörernas personal
Enkel fråga från John Roslund (M) till Sara Wettergren (L) om att verka för att ge
våra grundskoleelever så mycket kunskap i det svenska språket att de kan klara av
att svara på enkäter på svenska
Enkel fråga från John Roslund (M) till Jan Olsson (S) om hanteringen av Malmö
stads lokalanvändning
Enkel fråga från Linda Obiedzinski (M) till Sara Wettergren (L) om att säkerställa
att barn erbjuds en likvärdig förskola oavsett var i staden verksamheten bedrivs
Enkel fråga från Emma-Lina Johansson (V) till Sedat Arif (S) om vad de 200
miljonerna som arbetsmarknads- och socialnämnden valt att plocka bort under
övriga kostnader tidigare gått till
Enkel fråga från Anders Skans (V) till Sara Wettergren (L) om åtgärder mot
skolsegregation
Enkel fråga från Måns Berger (MP) till Simon Chrisander (L) om upphävande av
byggrätter i områden med risk för översvämning

Paragrafen är justerad

9

§

35

Enkel fråga från John Roslund (M) till Andreas Schönström (S)
om våra historiskt viktiga märken

STK-2020-373
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 34 A medge John Roslund (M) att till kommunalrådet
med beredningsansvar för teknik och service Andreas Schönström (S) få framställa en enkel
fråga om våra historiskt viktiga märken.
Andreas Schönström besvarar frågan.
John Roslund yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 1.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från John Roslund (M) till Andreas Schönström (S) om våra historiskt
viktiga märken

Paragrafen är justerad
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Bilaga 1

Enkel fråga

2020-02-21
På mina dagliga promenader får man chans att se mycket man inte ser med andra
transportmedel. Vad jag kan konstatera är att Malmö stad inte verkar vara speciellt rädd om
våra historiskt viktiga märken ute i vår stad. Jag har tidigare haft enkel fråga angående förfallet
av kampanilen vid rådhuset där den uppsatta dikten saknades. Jag har ställt en enkel fråga kring
varför man inte är mer rädd om kalkonen vår kalkugn från 1700-talet i Limhamn, som just nu ser
ut som en jordhög.
Denna gång avser jag fråga varför man inte är mer rädd om de få kvarvarande saker vi har från
baltiska utställningen 1914. På bifogade bilder kan man se förfallet på två av sakerna och jag är
rädd för att de kommer att förstöras om man inte vidtager några åtgärder.
Min fråga till ordförande kommunalråd Andreas Schönström (S)lyder:
Kommer ni vidtaga de åtgärder av underhåll och restaurering som krävs för att säkerställa deras
fortsatta existens?
John Roslund (M)
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Bilaga 1
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Bilaga 1

13

§

36

Enkel fråga från John Roslund (M) till Andreas Schönström (S)
om att papperskorgar inte ska kunna öppnas av andra än
entreprenörernas personal

STK-2020-375
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 34 B medge John Roslund (M) att till kommunalrådet
med beredningsansvar för teknik och service Andreas Schönström (S) få framställa en enkel
fråga om att papperskorgar inte ska kunna öppnas av andra än entreprenörens personal.
Andreas Schönström besvarar frågan.
John Roslund yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 2.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från John Roslund (M) till Andreas Schönström (S) om att
papperskorgar inte ska kunna öppnas av andra än entreprenörernas personal

Paragrafen är justerad
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Bilaga 2

Enkel fråga

2020-02-21
Undertecknad har noterat att våra papperskorgar i centrala Malmö ofta är öppnade. Vid ett
flertal tillfällen har jag sett att det är människor som öppnar dem i syfte att söka pantburkar.
Man genomsöker dem snabbare om man öppnar dem. Tyvärr stänger dom inte
papperskorgarna efter sig, så inkastat skräp trillar ut igen och blåser omkring bland annat på
södergatan, Södra Förstadsgatan och i Magistratsparken. Uppenbart är den låsanordning som
finns idag undermålig då pantburksletare kan öppna dem. Utifrån ovanstående information
önskar jag ställa följande enkla fråga till kommunalråd Andreas Schönström (S):
Kommer man vidtaga åtgärder för att våra papperskorgar inte ska kunna öppnas av andra än
entreprenörernas personal, så vi slipper ha hela stan full av skräp?
John Roslund (M)
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Bilaga 2
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§

37

Enkel fråga från John Roslund (M) till Sara Wettergren (L) om
att verka för att ge våra grundskoleelever så mycket kunskap i
det svenska språket att de kan klara av att svara på enkäter på
svenska

STK-2020-378
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 34 C medge John Roslund (M) att till kommunalrådet
med beredningsansvar för skola och utbildning Sara Wettergren (L) få framställa en enkel fråga
om att verka för att ge våra grundskoleelever så mycket kunskap i det svenska språket att de
kan klara av att svara på enkäter på svenska.
Sara Wettergren besvarar frågan.
John Roslund yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 3.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från John Roslund (M) till Sara Wettergren (L) om att verka för att ge
våra grundskoleelever så mycket kunskap i det svenska språket att de kan klara av
att svara på enkäter på svenska

Paragrafen är justerad
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Bilaga 3

Enkel fråga

2020-02-21
Noterar att Malmö stad skickat ut en enkät till Malmö grundskolor där man vill veta vad
eleven tycker om sin skola och vad den lär sig i skolan. Elever från årskurs 3, 5, 7 och 9
tillfrågas. Det är såklart bra att vi vet vad elever tycker om sin vardag i skolan. Vad jag
däremot blev minst sagt förvånad över är att förutom svenska så kan man kan svara på
frågorna på somaliska, engelska, arabiska och jag tror persiska. Vi talar om att svara på
frågor om sin trivsel i svenska grundskolor i Malmö. Är inte en av grundbultarna i den
svenska skolan att man behärskar just svenska språket? Man häpnar.
Min fråga till ansvarigt kommunalråd Sara Wettergren (L) är:
Kommer ni att verka för att ge våra grundskoleelever så mycket kunskap i det svenska
språket att de framöver kan klara av att svara på era enkäter på svenska?

John Roslund (M)
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Bilaga 3

19

§

38

Enkel fråga från John Roslund (M) till Jan Olsson (S) om
hanteringen av Malmö stads lokalanvändning

STK-2020-382
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 34 D medge John Roslund (M) att till ordföranden i
servicenämnden Jan Olsson (S) få framställa en enkel fråga om hanteringen av Malmö stads
lokalanvändning.
Jan Olsson besvarar frågan.
John Roslund yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 4.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från John Roslund (M) till Jan Olsson (S) om hanteringen av Malmö
stads lokalanvändning

Paragrafen är justerad
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Bilaga 4

Enkel fråga

2020-02-23
Under lång tid har vi moderater efterfrågat redovisning av samordningsvinster när man gick från
tio stadsdelar till fem stadsområden och från fem stadsområden till facknämnder. För nog borde
en effektivisering och kostnadsreducering vara en självklarhet, men mer än en gång har vi
moderater fått svaret att man fortfarande har behov av befintliga lokaler. Döm av min stora
förvåning när jag så sent som i förra veckan gick förbi ett butiksfönster på Bellevuegårdens
centrum som uppenbarligen hyrs av Malmö stad. Butikslokalen på gissningsvis 100
kvadratmeter används som cykelparkering för Malmö stads ljusblåa cyklar. Vid aktuellt tillfälle
stod ett sjuttiotal cyklar parkerade. Lokalen är belägen på det mest attraktiva läget på torget,
ett läge som istället kan användas på ett mer fördelaktigt sätt av en privat butiksägare.
Min fråga till Jan Olsson, ordförande i Servicenämnden är:
Vilka åtgärder avser ni att vidta över Malmö stads lokalanvändning för att säkerställa ett för
framtiden effektivt och ändamålsenligt hanterande av samtliga våra lokaler?
John Roslund (M)
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§

39

Enkel fråga från Linda Obiedzinski (M) till Sara Wettergren (L)
om att säkerställa att barn erbjuds en likvärdig förskola oavsett
var i staden verksamheten bedrivs

STK-2020-379
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 34 E medge Linda Obiedzinski (M) att till
kommunalrådet för skola och utbildning Sara Wettergren (L) få framställa en enkel fråga om att
säkerställa att barn erbjuds en likvärdig förskola oavsett var i staden verksamheten bedrivs.
Sara Wettergren besvarar frågan.
Linda Obiedzinski yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 5.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Linda Obiedzinski (M) till Sara Wettergren (L) om att säkerställa
att barn erbjuds en likvärdig förskola oavsett var i staden verksamheten bedrivs

Paragrafen är justerad
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Bilaga 5

Enkel fråga

Enkel fråga till Sara Wettergren angående att Malmös barn inte erbjuds en
likvärdig förskola
På förskolenämndens sammanträde den 19 februari 2020 var ärendet Årsanalys 2019 uppe på
agendan. För första gången sedan målen sattes är målet ”Barnen ska erbjudas likvärdig
förskola oberoende av var i staden verksamheten bedrivs” rödmarkerat. Förvaltningen har
ingående kunnat presentera vilka satsningar som gjorts för att motverka denna utveckling,
men medlen och möjligheterna räcker inte till. Detta trots att den styrande minoriteten, enligt
egen utsago, prioriterat och satsat på stadens skolor och förskolor sedan koalitionen bildades.
Varje gång oppositionen flaggat för förskolans problem har oron alltid viftats bort, om inte
med ord, säkerligen med handling.
Att Malmös barn inte erbjudits en likvärdig förskola på flera år har länge varit ett faktum för
Moderaterna. Nu har även förskoleförvaltningen valt att med all önskvärd tydlighet signalera
att läget är allvarligt och akut, utan gehör för den styrande minoriteten eller framför allt från
skolpartiet Liberalerna. Målindikatorn ”lägst andel förskollärare/förste förskollärare per
förskoleområde” har ett målvärde om 30%. Detta målvärde sänktes under förra
mandatperioden. I dagsläget är man, med utfallet 23% och en negativ utveckling om två
procentenheter från 2018, långt ifrån att nå målvärdet om minst 30%, och minst lika långt
ifrån att säkerställa att Malmös barn erbjuds en likvärdig förskola oberoende av var i staden
verksamheten bedrivs.

Med anledning av följande vill jag fråga Sara Wettergren (L):
Vilka insatser avser du som skolkommunalråd att genomföra för att säkerställa att barn
erbjuds en likvärdig förskola oavsett var i staden verksamheten bedrivs?

Linda Obiedzinski (M)
Malmö den 22 februari 2020
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§

40

Enkel fråga från Emma-Lina Johansson (V) till Sedat Arif (S) om
vad de 200 miljonerna som arbetsmarknads- och
socialnämnden valt att plocka bort under övriga kostnader
tidigare gått till

STK-2020-380
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 34 F medge Emma-Lina Johansson (V) att till
kommunalrådet för arbetsmarknad och socialtjänst Sedat Arif (S) få framställa en enkel fråga
om vad de 200 miljonerna som arbetsmarknads- och socialnämnden valt att plocka bort
under övriga kostnader tidigare gått till.
Sedat Arif besvarar frågan.
Emma-Lina Johansson yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 6.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Emma-Lina Johansson (V) till Sedat Arif (S) om vad de 200
miljonerna som arbetsmarknads- och socialnämnden valt att plocka bort under
övriga kostnader tidigare gått till

Paragrafen är justerad
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§

41

Enkel fråga från Anders Skans (V) till Sara Wettergren (L) om
åtgärder mot skolsegregation

STK-2020-383
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 34 G medge Anders Skans (V) att till kommunalrådet
för skola och utbildning Sara Wettergren (L) få framställa en enkel fråga om åtgärder mot
skolsegregation.
Sara Wettergren besvarar frågan.
Anders Skans yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 7.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Anders Skans (V) till Sara Wettergren (L) om åtgärder mot
skolsegregation

Paragrafen är justerad
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Bilaga 7

Vänsterpartiet
Enkel fråga
Enkel fråga till Sara Wettergren (L)
Åtgärder mot skolsegregation
I skollagen står det att svensk skola ska ge alla elever en utbildning av hög kvalitet. Skolan
ska dessutom utjämna livschanser och kompensera för elevers olika bakgrund och
förutsättningar.
Enligt bl.a. OECD ser vi en motsatt utveckling i svensk skola. Likvärdigheten minskar och
skillnaderna mellan skolorna ökar. All forskning indikerar att betydelsen av elevers sociala
bakgrund, klasstillhörighet och etniska bakgrund ökar när det gäller skolresultaten. Det fria
skolvalet i grundskolan har bidragit till att elever vars föräldrar har större studievana samlas i
skolor där det finns många andra studiemotiverade elever. Föräldrars utbildningsbakgrund
spelar allt större roll för hur väl barnen utvecklas under sin skolgång. Detta är också en
återkommande beskrivning av grundskolorna i Malmö i såväl kvalitetsredovisningar som
årsanalyser.
Vi ser detta som en risk för varje elev men också för Malmö som stad. I skolan ska alla elever
få möjligheten att utveckla sina kunskaper och färdigheter. Skolorna ska vara mötesplatser
för elever med olika bakgrund och förutsättningar. Detta i sig menar vi är en förutsättning
för att bygga ett samhälle där alla inkluderas och möts med respekt. I detta verkar vi vara
överens med skolkommunalrådet Sara Wettergren som i Sydsvenskan säger: ”Att elever med
olika förutsättningar och från olika slags familjer i högre utsträckning går i samma klass och
på samma skola, skulle både höja skolresultaten och bidra till integration”. Det vi saknar är
konkreta förslag på vad som ska göras.
Min fråga är:
• Vilka åtgärder avser grundskolenämnden att vidta för att motverka
skolsegregationen?
Malmö den 24 februari 2020
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42

Enkel fråga från Måns Berger (MP) till Simon Chrisander (L) om
upphävande av byggrätter i områden med risk föröversvämning

STK-2020-387
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 34 H medge Måns Berger (MP) att till kommunalrådet
för miljö och stadsbyggnad Simon Chrisander (L) få framställa en enkel fråga om upphävande
av byggrätter i områden med risk för översvämning.
Simon Chrisander besvarar frågan.
Måns Berger yttrar sig.
Enkla frågan intas som bilaga 8.
Beslutsunderlag



Enkel fråga från Måns Berger (MP) till Simon Chrisander (L) om upphävande av
byggrätter i områden med risk för översvämning

Paragrafen är justerad
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Bilaga 8
Enkel fråga, gällande upphävande av byggrätter i områden med risk för
översvämning, till kommunalråd Simon Chrisander (L)
Klimatet är vår tids ödesfråga. Det är idag för sent för att endast prata om de
utsläppsminskningar som måste göras, vi måste också vidta nödvändiga åtgärder för att
anpassa oss till kommande klimatförändringar. Vi i Skåne är särskilt utsatta för stigande
havsnivåer då vi inte har någon landhöjning. SMHI beräknar att redan 2100 kan havsnivån
ha höjts med en meter, vilket isåfall är den nya normalnivån, utöver det så kan vattennivån
variera kraftigt beroende på väder1.
Stigande havsnivåer är en avgörande för oss Skåningar. Vi lever inte bara vid den mest
sårbara kusten i Sverige, vi lever också på den mest tätbefolkade kusten i Sverige. 23 000
skånska bostadshus ligger i riskzonen för att påverkas av framtida havsvattenhöjningar (+ 3
m.ö.h.). I utredningar som Malmö stad själva har beställt framkommer det tydligt att stora
delar av Västra hamnen och Limhamn kan hamna under vatten redan 20652. Ifall vi inte
förbereder oss nu, riskerar skador på Malmö och Malmöbornas tillgångar bli enorma.
Länsstyrelsen i Skåne som har ansvar för att koordinera det regionala
klimatanpassningsarbetet har, som i ett led i att stödja kommunerna med deras
klimatanpassning, gett ut flera rekommendationer. Bland annat rekommenderar
länsstyrelsen att: “Kommunerna behöver se över sina kustnära detaljplaner och ta ställning
till var det är rimligt att upphäva inte ianspråktagna byggrätter för att undvika att ny
bebyggelse tillkommer i riskutsatta områden”3.
Vår fråga till kommunalrådet Simon Chrisander (L) är:
-

Kommer du, i enlighet med länsstyrelsens rekommendationer, att genomföra en
översyn av samtliga detaljplaner som befinner sig inom riskzonen (+ 3 m.ö.h.), och
upphäva de byggrätter som inte är ianspråkstagna och som riskerar att leda till att ny
bebyggelse tillkommer i riskutsatta områden.

Måns Berger, ledamot i kommunfullmäktige (MP)
Malmö 2020-02-24
SMHI, 2014, Updatering av det klimatvetenskapliga läget, tillgänglig på:
https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/uppdatering-av-det-klimatvetenskapliga-kunskapslage
t-1.81290, nedladdad 2020-20-24
2
Sweco, 2018, Malmö - Framtidens Kuststad, tillgänglig på:
https://malmo.se/download/18.486b3990169a51c37f822311/1557246048285/Malmö%20-%20Framtid
ens%20kuststad%20181214.pdf nedladdad 2020-20-24
3
Länsstyrelsen, 2014, Regional handlingsplan för klimatanpassning för Skåne 2014, tillgänglig på:
https://www.lansstyrelsen.se/skane/tjanster/publikationer/regional-handlingsplan-for-klimatanpassning
-for-skane-2014.html, nedladdad 2020-20-24
1
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43

Fördelning av medel år 2020 med anledning av aviserade ökade
generella statsbidrag

STK-2020-250
Sammanfattning

Regeringen och dess samarbetspartier har lämnat besked om ytterligare 5 miljarder kronor till
kommuner och regioner. För Malmös del innebär detta ökade intäkter om 116,5 miljoner
kronor 2020.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige fördelar kommunbidrag år 2020 enligt förslag i ärendet, med
finansiering ur ökade intäkter inom finansiering.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till
kommunfullmäktigesammanträdet 2020-03-19 med förslag om fördelning av de 58
250 000 kr som kommer att tillfalla Malmö i höjt statsbidrag genom den
överenskommelse om extra välfärdspengar som den samlade oppositionen nått i
Sveriges riksdag.
3. Kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att snarast revidera sin
respektive nämndsbudget för att fördela de ökade kommunbidrag som
kommunfullmäktige beslutar.
Beslutsgång

Roko Kursar, Torbjörn Tegnhammar, Anders Rubin, Magnus Olsson, Anders Skans, Stefana Hoti och
Charlotte Bossen yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Under handläggningen i ärendet yttrar sig även Andreas Schönström.
Beslutet skickas till

Grundskolenämnden
Förskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Valnämnden
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KS 200212 §46 KS med Reservation (S+L) och Muntlig
reservation (MP)
Förslag till beslut KSAU 200210 §87
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200210 Fördelning av medel år 2020 med anledning av
aviserade ökade generella statsbidrag
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Grundskolenämnden beslut 200122 § 4 med Reservation (S+L), (M), (MP), (SD),
(C) och (V)
Skrivelse till kommunstyrelsen avseende ökade medel
Valnämnden beslut 191210 § 50
Tjänsteskrivelse valnämnden

Paragrafen är justerad
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44

Återrapportering - Uppdragsdirektiv budget 2019 - i dialog med
Polisen utreda möjligheten att komplettera Polisens arbete med
kommunala ordningsvakter

STK-2019-1411
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2019 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i dialog
med Polismyndigheten utreda möjligheten att komplettera polisens arbete med kommunala
ordningsvakter. Utredningen belyser hur social kontroll i ett samhälle kan utövas genom dels
informell och formell kontroll. Informell kontroll handlar om hur omgivningens normer och
värderingar och utövas av till exempel familj, grannar och vänner. Den formella kontrollen
utövas av myndigheter till exempel Polisen eller liknande. Ju mer kontrollen regleras genom
lagstiftning desto mer formell blir den. Utredningen visar hur Malmö stad kan använda sig av
kommunala ordningsvakter, det vill säga patrullerande ordningsvakter (formell kontroll) i
stadens offentliga rum och hur de kan vara ett komplement till Polisområde Malmö.
Utredningen har även beaktat ansvarsfrågan vad gäller den allmänna ordningen i samhället,
bevakningsföretagens och ordningsvaktens roll i det offentliga rummet samt det utrymme
lagstiftningen som omgärdar ämnet ger.
En ordningsvakt är inte tänkt att ersätta polisen och deras arbete, utan endast komplettera
polisens verksamhet. Polisområde Malmö kan se att ordningsvakter kan vara ett komplement
och avlasta vid ordningsstörningar inom avgränsat område för att öka den sociala kontrollen.
Att skapa en social ordning har blivit allt mer vanligt inom det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet och benämns som Community Policing. Grundtanken med
Community Policing är att polisen ska engagera lokalsamhället och tillsammans få fram en
lägesbild med vilka brottsproblem som råder inom ett område. I en sådan samverkans form
är det polisen som leder det brottsbekämpande arbetet. För att uppnå full effekt med polisens
och kommunens arbete med trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete kan svaret
möjligen finnas i en så kallad samlad samverkanscentral där polis, andra aktörer och med visst
komplement av ordningsvakter arbeta utifrån gemensam plats och lägesbild.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med
Polisområde Malmö utreda och föreslå lämplig organisation för kommunala
ordningsvakter.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med
Polisområde Malmö och andra samverkansaktörer utreda och komma med förslag till
organisering av gemensam samverkansarena avseende trygghetsskapande insatser
utifrån en samlad lägesbild.
3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med Polisområde
Malmö, vid de tillfällen där det är applicerbart i enlighet med gällande lagstiftning och
behov, ansöka om förordnande av ordningsvakt enligt Lag om ordningsvakt 1-3 §§
för den tjänstgöring som Polisområde Malmö finner lämpligt.
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Beslutsgång

Roko Kursar och Sedat Arif yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Andersson, Emma-Lina Johansson och Stefana Hoti yrkar avslag på kommunstyrelsens
förslag.
Under överläggningen av ärendet yttrar sig även Anders Skans och Sadiye Altundal.
Ordföranden ställer bägge förslagen under proposition, bifall mot avslag, och finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut har Måns Berger (MP) inkommit med en gruppreservation.
Reservationen intas som bilaga 9 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Anders Skans (V) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Polisområde Malmö
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KS 200212 §50 med Reservation (V) och (MP) och Särskilt
yttrande (SD)
Förslag till beslut KSAU 200210 §86
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200210 Återrapportering - Uppdragsdirektiv budget 2019
- i dialog med Polis utreda kommunala ordningsvakter
Utredning kommunala ordningsvakter
Beslut KSAU 190506 §290

Paragrafen är justerad
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Bilaga 9
Reservation
Kommunfullmäktige, 2020-02-27
Återrapportering-Uppdragsdirektiv budget 2019- i dilaog med Poisen utreda
möjlighet att komplettera Polisens arbete med kommunala ordningsvakter
Diarienr: STK-2019-1411
För oss i Miljöpartiet är det viktigt att Malmöborna kan känna sig trygga i
staden. En stad där invånare i olika stadsdelar har samma förutsättningar att
leva ett gott liv, en genomtänkt stadsplanering och en tillit till att samhället
finns där när det behövs. Det är grundstenar för att skapa trygghet, öppenhet
och gemenskap.
Malmö har idag problem med trygghet på en del platser, och vi tror att
kommunen kan göra mer för att invånarna ska känna sig trygga. Därför vill vi se
mer förebyggande arbete, t.ex genom fältande socialarbetare eller
områdesvärdar. Men vi tror inte att kommunala ordningsvakter är en del av
lösningen.
Att införa kommunala ordningsvakter istället för att anställa yrkesgrupper som
jobbar med socialt förebyggande arbete handlar om en ”hårdare tag”- retorik
snarare än effektiva insatser för att skapa en långsiktig trygghet. Det är inte vad
Miljöpartiet står för.
Utredningen konstaterar att ordningsvakter skapar mindre trygghet jämfört
med andra statliga och kommunala tjänstepersoner. Andra kommuner har lyft
problem så som stora investeringar, upphandlingar, vidareutbildningar
personalansvar mm. Men det som kanske oroar oss mest är konstaterandert att
ordningsvakterna kan hamna i en gråzon.
Både forskningen, Malmökommissionen och polisen själva säger att den bästa
investeringen är tidiga förebyggande insatser. Redan idag finns det möjlighet att
ta in ordningsvakter när ett behov uppstår på en avgränsad plats, t.ex under
idrottsevent, festivaler eller omkring ett torg eller köpcentrum. Vi ser därför inte
ett behov av att lägga resurser på parallella strukturer.Det ingår inte heller i
kommunens kärnuppdrag att bygga upp en kommunal organisation kring
ordningsvakter utan vi ser hellre att resurserna läggs på andra insatser för att
öka trygghet, och att samarbete sker med polis kring brottsingripande insatser.
Då vårat avslagsyrkande inte vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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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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Förslag till avfallstaxa för Malmö stad 2020

STK-2019-1714
Sammanfattning

Tekniska nämnden anhåller om att kommunfullmäktige antar avfallstaxa för Malmö stad
2020. Förslaget innefattar såväl en genomsnittlig höjning av taxan med 3,9 procent som
ianspråktagande av tidigare avsatta medel. Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen
tillstyrker förslaget.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beslutar anta i ärendet redovisat förslag till Avfallstaxa 2020 för
Malmö stad att gälla från och med den 1 april 2020.
Beslutsgång

Andreas Schönström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag













Förslag till beslut KS 200212 §54
Förslag till beslut KSAU 200127 §51
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200127 Avfallstaxa 2020
Avfallstaxa för Malmö 2019, gällande
Beslutsunderlag TN Avfallsdelegation Förslag till avfallstaxa för Malmö 2020
Beslutsunderlag Ägarnämnd Malmö Förslag till avfallstaxa för Malmö 2020
Förslag till avfallstaxa för Malmö 2020
Protokoll tekniska nämnden Avfallsdelegation 2019-12-05
Tekniska nämnden beslut 191217 §344
Tjänsteskrivelse VASYD
VASYD protokoll 191205 Ägarnämnd Malmö

Paragrafen är justerad
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Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för
projekt 7322, Söder om badhuset, Hyllie

STK-2019-1648
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för utbyggnad av
allmän platsmark och kvartersmark inom detaljplan 5533, Söder om badhuset, Hyllie, till en
beräknad bruttoutgift om 100 mnkr.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för utbyggnad
av allmän platsmark och kvartersmark inom detaljplan 5533, Söder om badhuset,
Hyllie, till en beräknad bruttoutgift om 100 mnkr.
2. Kommunfullmäktige godkänner årliga driftkonsekvenser om 7,5 mnkr under
förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för
driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.
Beslutsgång

Andreas Schönström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 200212 §51 med Särskilt yttrande (SD)
Förslag till beslut KSAU 200203 §63
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200203 Ansökan från tekniska nämnden om
objektsgodkännande för utbyggnad av allmän platsmark och kvartersmark inom
detaljplan 5533, söder om badhuset i Hyllie
Objektsgodkännande för projekt 7322, Söder om badhuset, Hyllie
Tekniska nämnden beslut 191122 § 289 med Särskilt yttrande (V)
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden

Paragrafen är justerad
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Objektsgodkännande från tekniska nämnden för projekt 1006
Tygelsjö Väster kv. Fodret

STK-2019-1716
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för anläggande av
allmän platsmark och utveckling av kvartersmark inom kvarteret Fodret, Tygelsjö Väster, till
en beräknad bruttoutgift om 83 mnkr.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för anläggande
av allmän platsmark och utveckling av kvartersmark inom kvarteret Fodret, Tygelsjö
Väster, till en beräknad bruttoutgift om 83 mnkr.
2. Kommunfullmäktige godkänner årliga driftkonsekvenser om 5,6 mnkr under
förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för
driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.
Beslutsgång

Andreas Schönström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KS 200212 §52
Förslag till beslut KSAU 200203 §64
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200203 Ansökan om objektsgodkännande för
anläggande av allmän platsmark inom kv Fodret, Tyelsjö Väster
Tekniska nämnden beslut 191217 § 336
Fodret, projekt 1006, nämndkarta
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Underlag Objektsgodkännande för projekt 1006 Tygelsjö Väster kv. Fodret

Paragrafen är justerad
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Bemyndigande till tekniska nämnden att med tomträtt upplåta
del av fastigheten Hamnen 22:164, projektnummer 7070, dp
5203

STK-2020-35
Sammanfattning

Tekniska nämnden anhåller om kommunfullmäktiges bemyndigande att med tomträtt få
upplåta del av fastigheten Hamnen 22:164 i Norra Hamnen. Avgäldsunderlaget överstiger 30
mkr varför kommunfullmäktiges bemyndigande erfordras. Stadskontoret förordar att
kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige bemyndigar tekniska nämnden att med tomträtt upplåta del av
fastigheten Hamnen 22:164 på i ärendet redovisade villkor.
Beslutsgång

Andreas Schönström och Anders Andersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 200212 §53
Förslag till beslut KSAU 200203 §62
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200203 Bemyndigande till TN att med tomträtt upplåta
del av Hamnen
Tekniska nämnden beslut 191217 § 318
Karta - Hamnen 22:164
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden

Paragrafen är justerad
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Försäljning av fastigheten Tjockoljan 1, projekt 7070, Dp 5203

STK-2020-40
Sammanfattning

Tekniska nämnden anhåller om kommunfullmäktiges godkännande av försäljning av
fastigheten Tjockoljan 1 i Norra Hamnen i Malmö. Stadskontoret förordar att
kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
Beslut

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

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

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

Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag











Förslag till beslut KS 200212 §56 med Reservation (V) och Särskilt yttrande (MP)
Förslag till beslut KSAU 200203 §61
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200203 Försäljning av fastigheten Tjockoljan 1
Tekniska nämnden beslut 191217 § 322 med Reservation (V) och Särskilt yttrande
(MP)
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
Köpeavtal Tjockoljan 1
Överenskommelse om social hållbarhet Tjockoljan 1
Tjockoljan 1 nämndskarta
Tjockoljan 1, avtalskarta

Paragrafen är justerad
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Bilaga 10
40

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige, 2020-02-27
Försäljning av fastigheten Tjockoljan 1
Diarienr: STK-2020-40
Miljöpartiet motsätter sig inte denna specifika försäljning. Vi anser dock att
varje försäljning ska ge maximal utdelning för Malmöborna, både ekonomiskt
och hållbarhetsmässigt. Vid närmare granskning av överenskommelsen om
social hållbarhet kan vi konstatera att de sociala åtagande inte är tillräckligt
långtgående för att garantera att denna försäljning kommer att bidra till ökad
social hållbarhet. Med anledning av detta inkommer Miljöpartiet med särskilt
yttrande.
För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot kommunfullmäktige
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Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Kanslern 4

STK-2019-1644
Sammanfattning

Tekniska nämnden anhåller om kommunfullmäktiges godkännande av försäljning (friköp) av
fastigheten Malmö Kanslern 4. Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen tillstyrker
förslaget.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat köpeavtal (friköp) avseende
fastigheten Malmö Kanslern 4.
Beslutsgång

Andreas Schönström och Håkan Fäldt yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Andersson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen av ärendet yttrar sig även Stefana Hoti.
Ordförande ställer bägge förslagen under proposition, bifall mot avslag, och finner att
kommunfullmäktige beslutat bifalla i enlighet kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Till kommunfullmäktiges beslut har Måns Berger (MP) inkommit med ett särskilt yttrande. Det
särskilda yttrandet intas som bilaga 11 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Anders Skans (V) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Beslutsunderlag









Förslag till beslut KS 200212 §55 med Reservation (V) och (MP)
Förslag till beslut KSAU 200203 §60 KS
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200203 Försäljning (friköp) av fastigheten Kanslern 4
Köpeavtal Kanslern 4
Nämndskarta Kanslern 4
Tekniska nämnden beslut 191122 § 294 med Reservation (V) och (MP)
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 11
43

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige, 2020-02-27
Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Kanslern 4
Diarienr: STK-2019-1644
Miljöpartiet anser att det behövs aktivt ställningstagande och ett proaktivt
förhållningssätt från politiken i markfrågan. Det finns ett behov av en
övergripande strategi som tydliggör hur mycket mark staden behöver ha
rådighet över, vilken mark är av strategisk vikt på kort och lång sikt, ska
kommunen aktivt köpa mark, vilka strategier har vi för att bygga en blandad
stad och hur ska staden byggas hållbart utifrån klimat-och miljöperspektiv.
Vår ståndpunkt i denna fråga är att tomträtt ska vara normen och att politiken
behöver fatta beslut om avsteg ska göras i varje enskilt fall. Vi anser att
tomträtten ska vara utgångspunkten då den ger en stadig och långsiktig inkomst
samtidigt som staden får bättre förutsättningar för framtida stadsplanering och
framtida generationers behov.
Markvärdet i Malmö stigit mycket de senaste åren. Den mark som sålts tidigare
är idag värd mer, ofta till följd av kommunens investeringar, men det är en
värdeökning som kommunens invånare inte kommer att få ta del av. Mark är en
ändlig resurs, och det ögonblicksvärde som vi säljer marken för motsvarar inte
nödvändigtvis den framtida potentiella intäkten. Marken är en av Malmöbornas
mest värdefulla resurser och det är vårt politiska ansvar att förvalta den på ett
hållbart sätt även för framtida generationer.
Tomträtten ger dessutom kommunen en större möjlighet att planera för en
blandad bebyggelse och ställa särkrav som exempelvis klimatneutralt byggande.
Vid de tillfällen då det är aktuellt med försäljning av mark, ska köparen kunna
uppfylla både sociala, klimat-, och miljöåtaganden för att Malmöborna ska få
ordentlig utdelning och för att vi ska säkerställa långsikt hållbarhet i staden.
Då ett friköp av tomträtt varken lever upp till principen om tomträtt som norm
eller bidrar med uppfyllnad av sociala eller gröna åtaganden ser vi i dagsläget
inga incitament att omvandla befintlig tomträtt. Däremot vill vi att Malmö stad
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tar ansvar för att föra en aktiv dialog med markintressenterna för att
tillsammans komma fram till hur dessa sociala och gröna åtaganden ska
utformas så att de är av god kvalité och möter de behov som staden har.
För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot kommunfullmäktige
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Motion av Märta Stenevi (MP) om att inrätta ett klimatråd

STK-2019-540
Sammanfattning

Märta Stenevi (MP) har lämnat in en motion om att Malmö stad tar initiativ till att inrätta ett
Klimatråd, där kommunen tillsammans med nyckelaktörer i näringsliv, akademi och idéburen
sektor, såväl som med invånarna, driver ett offensivt och strategiskt klimatarbete med syfte
att minska klimatutsläppen tillräckligt för att rymmas inom Parisavtalets ramar.
Motionen har remitterats till miljönämnden som är enig med motionären att Malmö stad har
ett ansvar att bidra till minskade utsläpp av växthusgaser och att detta arbete behöver föras på
flera fronter och involvera olika aktörer för att bli fruktsamt. Miljönämnden anser dock att
detta är ett arbetssätt som miljöförvaltningen har praktiserat i flera år samt att staden med sin
för 2020 nya målstruktur ytterligare höjer sina ambitioner avseende klimatarbetet. Nämnden
anser det i nuläget inte är befogat att inrätta ett klimatråd då ett antal centrala processer som
delvis täcker in syftet med ett klimatråd och det arbetet bör inte föregripas.
Kommunstyrelsen har, tillsammans med miljönämnden, dessutom fått ett uppdrag i budgeten
2020 att initiera en klimathearing med politiker, nyckelaktörer i näringsliv, akademi och
civilsamhälle. Agenda 2030 täcker både den sociala, miljömässiga och ekonomiska
dimensionen av hållbarhet. En av huvudprinciperna för Agenda 2030 är att den integrerad
och odelbar, vilket betyder att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat och att framgång
krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås. Ett kommun- och
sektorsövergripande råd som enbart fokuserar på klimatet skulle kunna riskera att missa
möjliga synergieffekter och/eller målkonflikter, som blir synliga när hela agendan och
samtliga mål står i fokus.
Stadskontoret föreslår att med bakgrund av vad som redovisas i ärendet att motionen avslås.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige avslår Märta Stenevis (MP) motion om att inrätta ett klimatråd.
Beslutsgång

Simon Chrisander och Arwin Sohrabi yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Stefana Hoti yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer bägge förslagen under proposition, bifall till kommunstyrelsens förslag (att
avslå motionen) mot bifall till motionen, och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. De ledamöter som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag (att avslå motionen) röstar ja, de ledamöter som vill bifalla
motionen röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att bifalla motionen.
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Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 57 ja-röster mot 3 nejröster och 1 nedlagd röst. Voteringslista 1, bilaga 12.
Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut har Måns Berger (MP) inkommit med en gruppreservation.
Reservationen intas som bilaga 13 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Motionären
Miljönämnden

Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 200212 §58 med Muntlig reservation (MP)
Förslag till beslut KSAU 200203 §65
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200203 Motion av Märta Stenevi (MP) om att inrätta ett
klimatråd
Remissvar från miljönämnden
Miljönämnden beslut 191210 § 197
Motion av Märta Stenevi (MP) om att inrätta ett klimatråd

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-02-27

Kommunfullmäktige
Voteringslista: §51
Ärende:

Motion av Märta Stenevi (MP) om att inrätta ett klimatråd, STK-2019-540

Voteringslist(or)
Bilaga 12
Ledamot

Ja

Nicola Rabi (M), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Andréas Schönström (S), Ledamot
Hanna Kristina Thomé (V), 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
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
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

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

Nej

Avstår

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

Mötesdatum
2020-02-27

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
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
Sanna Axelsson (S), Ersättare
Nils Anders Nilsson (S), Ersättare
Peter Johansson (S), Ersättare
Birgit Hansson (S), Ersättare
Linda Obiedzinski (M), Ersättare
Michael Hård af Segerstad (SD), Ersättare
Boel Pettersson (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
57

X
3

1
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Bilaga 13
Reservation
Kommunfullmäktige, 2020-02-27
Motion av Märta Stenevi (MP) om att inrätta ett klimatråd
Diarienr: STK-2019-540
Klimatläget är akut. Vi har 10 år på oss att vända denna förödande utveckling
och ställa om för att hålla nere den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Tiden
är knapp, men den finns trots allt hopp. Kunskap, teknik och metoder för att
kraftigt få ner utsläppen existerar redan men det krävs ett politiskt ledarskap.
Klimatkrisen behöver lösas här och nu. För trots att klimatförändringarna är
globala, så är alla utsläpp lokala. Malmö behöver ta ett helhetsgrepp kring hur
staden kan sänka utsläppen på ett rättvist, effektivt och ansvarsfullt sätt.
Det krävs samverkan med hela samhället, där offentlig sektor, näringsliv,
akademi, idéburen sektor och medborgare möts och tillsammans driver
klimatfrågan mot en lösning. Därför föreslår vi inrättande av ett klimatråd.
Vi ser ett behov av att klimatrådet får en parlamentarisk representation från
politiken. Alla partier som är representerade i kommunfullmäktige behöver ta
sitt ansvar och bidra till omställningen. Klimatfrågan har alltför länge
prioriterats ner av alltför många partier - men för att nå målen krävs att alla är
med och bidrar till lösningarna.
Det vilar också ett stort ansvar på branscher med stora klimatutsläpp, samtidigt
som det där finns ett stort intresse att bidra. Vi ser att företag som tar sitt ansvar
förblir konkurrenskraftiga och vi ser en vilja och mobilisering inom t.ex
byggbranschen att lära tillsammans och bygga klimatneutralt.
Miljönämnden och kommunstyrelsen drar slutsatsen att ett klimatråd skulle
vara onödig med hänvisning till vad som redan görs. Miljöpartiet vill påpeka att
samtliga exempel på vad som görs är sådant som Miljöpartiet har drivit och
förhandlat in i budgeten. Det är viktiga pusselbitar i arbetet och står inte i
motsättning till inrättande av klimatråd. Klimatråd är ett forum för kraftsamling
och handling och framförallt ett sätt för samhället att agera tillsammans, vilket
är nödvändigt för att undvika stuprör. Med politiker som lyssnar och agerar
tillsammans med civilsamhälle, näringsliv, universitet och andra kan Malmö på
riktigt ställa om.
En parlamentarisk sammansättning av politiken gör också att politiker från alla
partier kan ta del av dialogen på samma villkor och bidra med lösningar.
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Klimatkrisen är vår tids största utmaning och vi måste agera tillsammans.
Partipolitisk ideologi får inte stå ivägen för att vi gör allt vad vi kan för att vända
utvecklingen.
Då samtliga partier förutom Miljöpartiet har röstat nej till införande av
klimatråd väljer vi att reservera oss i detta ärende.

För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot kommunfullmäktige
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52

Motion av Emma-Lina Johansson (V) om att ta ansvar för
hemlösheten

STK-2019-477
Sammanfattning

Emma-Lina Johansson (V) föreslår i en motion att Malmö stad ska ta ansvar för
hemlösheten.
Motionären anför att när marknaden ges ansvar för bostadsförsörjningen uppstår problem
vilket är oförenligt med en social bostadspolitik. Motionären menar att det som behövs är en
satsning på mer demokratiskt inflytande över bostadsmarknaden. Motionen har skickats på
remiss till arbetsmarknads- och socialnämnden, MKB Fastighets AB, stadsbyggnadsnämnden
och tekniska nämnden. Den sammanfattande bedömningen är att motionen bör anses
besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige anser motionen om att ta ansvar för hemlösheten besvarad med
vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Simon Chrisander och Sofia Hedén yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag (att motionen ska
anses besvarad).
Emma-Lina Johansson yrkar bifall till motionen.
Nima Gholam Ali Pour yrkar avslag på motionen.
Janne Grönholm yrkar bifall till motionens första, andra och tredje att-satser och att motionens
fjärde och femte att-satser ska anses besvarade.
Charlotte Bossen yrkar bifall till motionens första och tredje att-satser.
Under handläggningen av ärendet yttrar sig även Anders Skans och Sedat Arif.
Ordförande föreslår att kommunfullmäktige prövar varje att-sats i motionen för sig.
Ordförande ställer rörande motionens första att-sats proposition på bifall till
kommunstyrelsens förslag (att första att-satsen ska anses besvarad) mot avslag på motionen
första att-sats och bifall till motionen första att-sats och finner att kommunfullmäktige
beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag (att motionens första att-sats ska anses besvarad).
Omröstnings begärs.
Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag och ställer sedan övriga
förslag mot varandra, bifall mot avslag, för att utse ett motförslag. Ordföranden finner att
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kommunfullmäktige beslutat att utse yrkande om avslag på motionens första att-sats till
motförslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. De ledamöter som vill utse
yrkandet om avslag på motionens första att-sats till motförslag röstar ja, de ledamöter som
vill utse yrkandet om bifall till motionens första att-sats till motförslag röstar nej. Vinner nej
har kommunfullmäktige beslutat att utse yrkandet om bifall till motionens första att-sats till
motförslag.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 24 ja-röster mot 12 nejröster och 24 nedlagda röster. 1 ledamot är frånvarande. Voteringslista 2, bilaga 14.
Kommunfullmäktige har således beslutat att utse yrkandet om avslag på motionens första attsats till motförslag.
Kommunfullmäktige godkänner därefter följande propositionsordning. De ledamöter som
vill bifalla kommunstyrelsens förslag (att första att-satsen ska anses besvarad) röstar ja, de
ledamöter som vill avslå motionens första att-sats röstar nej.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 24 ja-röster mot 24 nejröster och 12 nedlagda röster. 1 ledamot är frånvarande. Voteringslista 3, bilaga 15.
Ordföranden finner, i enlighet med 5 kap. 56 § kommunallagen om ordförandens utslagsröst
vid lika röstetal, att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag (att
första att-satsen ska anses besvarad).
Ordförande ställer rörande motionens andra att-sats proposition på bifall till
kommunstyrelsens förslag (att andra att-satsen ska anses besvarad) mot yrkandet om avslag
på motionen andra att-satsen och yrkandet om bifall till motionen andra att-sats och finner
att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag (att motionens andra attsats ska anses besvarad).
Ordförande ställer rörande motionens tredje att-sats proposition på bifall till
kommunstyrelsens förslag (att tredje att-satsen ska anses besvarad) mot yrkandet om avslag
på motionen tredje att-satsen och yrkandet om bifall till motionen tredje att-sats och finner
att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag (att motionens tredje attsats ska anses besvarad).
Ordförande ställer rörande motionens fjärde att-sats proposition på bifall till
kommunstyrelsens förslag (att fjärde att-satsen ska anses besvarad) mot yrkandet om avslag
på motionen fjärde att-sats och yrkandet om bifall till motionen fjärde att-sats och finner att
kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag (att motionens fjärde att-sats
ska anses besvarad).
Ordförande ställer rörande motionens femte att-sats proposition på bifall till
kommunstyrelsens förslag (att femte att-satsen ska anses besvarad) mot yrkandet om avslag
på motionen femte att-sats och yrkandet om bifall till motionen femte att-sats och finner att
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kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag (att motionens femte att-sats
ska anses besvarad).
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Magnus Olsson (SD) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Håkan Fäldt (M) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Charlotte Bossen (C) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Anders Skans (V) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Måns Berger (MP) gruppreservation.
Beslutet skickas till

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













Förslag till beslut KS 200212 §57 med Reservation (M), (SD), (C) och Muntlig
reservation (V) och (MP)
Förslag till beslut KSAU 200120 §42 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200120 Motion från Emma-Lina Johansson (V) om att ta
ansvar för hemlösheten
Motion av Emma-Lina Johansson (V) om att ta ansvar för hemlösheten
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190620 § 242 med Reservation (V) och
(M) och Särskilt yttrande (C) och (MP)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Tekniska nämnden beslut 190620 §169 med Reservation (M+C) och (V) och
Muntlig reservation (SD)
Remissvar från tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 190627 §162 med Muntlig reservation (V)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Remissvar från MKB

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad
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Mötesdatum
2020-02-27

Kommunfullmäktige
Voteringslista: §52
Ärende:

Motion av Emma-Lina Johansson (V) om att ta ansvar för hemlösheten, STK-2019-477

Voteringslist(or)
Bilaga 14
Ledamot

Ja

Nicola Rabi (M), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Andréas Schönström (S), Ledamot
Hanna Kristina Thomé (V), 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
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
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

X
X

Nej

Avstår

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

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-02-27

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
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
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
Anna-Karin Bengtsdotter (S), Ersättare
Linda Obiedzinski (M), Ersättare
Niclas Röhr (M), Ersättare
Lilian Gerleman (M), Ersättare
Michael Hård af Segerstad (SD), Ersättare
Boel Pettersson (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

24

X
X
12

25

Ja

Nej

Avstår

Bilaga 15
Ledamot

Nicola Rabi (M), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Andréas Schönström (S), Ledamot
Hanna Kristina Thomé (V), 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

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

Mötesdatum
2020-02-27

Kommunfullmäktige
Lars-Johan Hallgren (SD), 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
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
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
Dündar Güngör (S), Ledamot
Rickard Åhman Persson (SD), Ledamot
Susanne Jönsson (S), Ersättare
Harris Cheema (S), Ersättare

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

Mötesdatum
2020-02-27

Kommunfullmäktige
Nils Anders Nilsson (S), Ersättare
Peter Johansson (S), Ersättare
Birgit Hansson (S), Ersättare
Anna-Karin Bengtsdotter (S), Ersättare
Linda Obiedzinski (M), Ersättare
Niclas Röhr (M), Ersättare
Lilian Gerleman (M), Ersättare
Michael Hård af Segerstad (SD), Ersättare
Boel Pettersson (V), Ersättare
Janne Grönholm (MP), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X

24

24

X
X
13

57
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§

53

Motion av Magnus Olsson (SD) om att MKB ska leva upp till sitt
ansvar för trygghet vid och kring sina fastigheter

STK-2019-541
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har mottagit motion av Magnus Olsson (SD) avseende kritik hur MKB
ansvarar för trygghet vid och kring sina fastigheter. I motionen föreslås att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på hur
ägardirektiven till MKB kan ändras varpå förtydliganden om en trygg utomhusmiljö tas med i
ägardirektiven.
Motionen hänvisar till uppmärksammad händelse där en hyresgäst uttryckt missnöje med
MKB. Händelsen uppmärksammades ibland annat hyresgästföreningens tidning ”Hem och
hyra”, SvT-lokalt samt Sydsvenskan. Rapporteringen avsåg en av MKB´s hyresgäster som
under flera år samlat bevis mot narkotikaförsäljning som under en längre tid pågått utanför
fastigheten liksom på innergården. Hyresgästen ansökte hos hyresnämnden att ett
föreläggande skulle riktas mot MKB att vidta fler och bättre åtgärder än vad som hittills
gjorts. Ärendet avslogs av hyresnämnden.
Stadskontoret föreslår att motionen ska anses besvarad utifrån att ha tagit del av yttrande från
MKB samt inhämtat synpunkter från lokalpolisen.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Magnus Olssons (SD) motion om att MKB ska leva upp
till sitt ansvar för trygghet vid och kring sina fastigheter besvarad med vad som
redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Roko Kursar yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag (att motionen ska anses besvarad).
Magnus Olsson yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag (att motionen ska anses
besvarad) mot avslag på motionen, och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla
kommunstyrelsens förslag (att motionen ska anses besvarad).
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. De ledamöter som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag (att motionen ska anses besvarad) 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 50 ja-röster mot 11 nejröster. Voteringslista 4, bilaga 16.

59

Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

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

Motionären
MKB

Beslutsunderlag







Förslag till beslut KS 200212 §59 med Reservation (SD)
Förslag till beslut KSAU 200203 §66
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191104 Motion av Magnus Olsson (SD) om att MKB ska
leva upp till sitt ansvar för trygghet och säkerhet vid och kring sina fastigheter
Motion av Magnus Olsson (SD) om att MKB ska leva upp till sitt ansvar för
trygghet vid och kring sina fastigheter
Remissvar från MKB Fastighets AB

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad
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Mötesdatum
2020-02-27

Kommunfullmäktige
Voteringslista: §53

Motion av Magnus Olsson (SD) om att MKB ska leva upp till sitt ansvar för trygghet vid
och kring sina fastigheter, STK-2019-541
Ärende:

Voteringslist(or)
Bilaga 16
Ledamot

Ja

Nicola Rabi (M), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Andréas Schönström (S), Ledamot
Hanna Kristina Thomé (V), 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
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
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

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

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-02-27

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
John Eklöf (M), Ledamot
Jan Olsson (S), Ledamot
Eva Hallén (SD), Ledamot
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), Ledamot
Charlotte Bossen (C), Ledamot
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
Anna-Karin Bengtsdotter (S), Ersättare
Linda Obiedzinski (M), Ersättare
Niclas Röhr (M), Ersättare
Lilian Gerleman (M), Ersättare
Michael Hård af Segerstad (SD), Ersättare
Boel Pettersson (V), Ersättare
Linda Eklund (L), Ersättare
Janne Grönholm (MP), Ersättare
Karolin Johansson (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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§

54

Motion av John Roslund (M) om Nikotinkaninen

STK-2019-644
Sammanfattning

John Roslund (M) och Tony Rahm (M) har lämnat in en motion om att kommunfullmäktige
bör uppdra åt tekniska nämnden att undersöka möjligheten att införa konceptet ”nikotingrip”
motsvarande den ”nikotinkanin” som Lund, Trelleborg och Ystad har infört för att minska
antalet fimpar på marken. Motionärerna pekar på att det tyvärr idag finns många fimpar på
marken i Malmö och att man i ovan nämnda städer har lyckats minska antalet fimpar på
marken med 56 procent genom införandet av ”nikotinkaninen”.
Motionen har remitterats till tekniska nämnden som i sitt yttrande framhåller att fastighetsoch gatukontoret driver sedan flera år ett systematiskt arbete med återkommande
kommunikationskampanjer kring renhållning, i samverkan med bland annat
serviceförvaltningen. Malmö stads nio-punktsprogram för en renare stad innehåller insatser
för att ”det ska vara lätt att göra rätt”. Det innebär bland annat insatser för att motverka och
förebygga skräp i Malmö, fortsätta att driva renhållningskampanjer med fokus på fimpar och
för att få fler att slänga fimpen på rätt ställe, att sätta upp fler funktionella papperskorgar med
inbyggda askkoppar, etc.
Förslaget är att motionen bör anses vara besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige anser John Roslunds (M) och Tony Rahms (M) motion om
Nikotinkaninen besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Andreas Schönström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag (att motionen ska anses
besvarad).
John Roslund och Anton Sauer yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag (att motionen ska anses
besvarad) mot yrkandet om bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutat
bifalla kommunstyrelsens förslag (att motionen ska anses besvarad).
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut har Håkan Fäldt (M) inkommit med en gruppreservation.
Reservationen intas som bilaga 17 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Charlotte Bossen (C) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Motionärerna
Tekniska nämnden
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Beslutsunderlag








Förslag till beslut KS 200212 §60 med Reservation (M)
Förslag till beslut KSAU 200127 §52 med Reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200127 Motion av John Roslund (M) om Nikotinkaninen
Motion av John Roslund (M) om Nikotinkaninen
Tekniska nämnden beslut 191023 § 253 med Muntlig reservation (M+C)
Remissvar från tekniska nämnden

Paragrafen är justerad
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Bilaga 17

Reservation
Kommunfullmäktige 2020-02-27
Ärende 15. Motion av John Roslund (M) om Nikotinkaninen
Moderaterna yrkade att motionen skulle bifallas.
Nedskräpning med cigarettfimpar är att allt tydligare problem i det offentliga rummet i Malmö.
Exempelvis Malmborgsgatan, mitt i stadens mest centrala delar, ligger det en hel matta av fimpar
mellan gatstenarna. Utöver att detta sker ett mycket skräpigt intryck utgör fimparna också en stor
miljöfara.
Då de åtgärder som tekniska nämnden anför att man redan genomför uppenbarligen inte är
tillräckliga vore det rimligt att komplettera dessa med motionärens förslag.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Håkan Fäldt (M)
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§

55

Motion av Måns Berger (MP) om miljözoner i Malmö stad

STK-2019-646
Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Måns Berger (MP) att ge tekniska nämnden i
uppdrag att utreda och föreslå hur och var miljözoner för personbilar skulle kunna införas i
Malmö, med syfte att minska de hälsofarliga utsläppen från vägtrafiken i stadens centrala och
nybyggda delar. Motionen har remitterats till tekniska nämnden och miljönämnden för
yttrande. Stadskontoret föreslår att motionen kan anses besvarad med vad som redovisas i
ärendet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige anser Måns Bergers (MP) motion om att miljözoner i Malmö
stad besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Simon Chrisander, Arwin Sohrabi och Kay Wictorin yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag (att
motionen ska anses besvarad).
Håkan Fäldt och Stefan Plath yrkar avslag på motionen.
Måns Berger och Gunilla Ryd yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag (att motion ska anses
besvarad) mot yrkandet om avslag på motionen och yrkandet om bifall till motionen och
finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag (att motionen ska
anses besvarad).
Omröstning begärs.
Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag och ställer sedan övriga
förslag mot varandra, bifall mot avslag, för att utse ett motförslag. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutat att utse yrkande om avslag på motionen till motförslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. De ledamöter som vill utse
förslaget om att avslå motionen till motförslag röstar ja, de ledamöter som vill utse förslaget
om att bifalla motionen till motförslag röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat
att utse förslaget om att bifalla motionen till motförslag.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 24 ja-röster mot 10 nejröster och 27 nedlagda röster. Voteringslista 5, bilaga 18.
Kommunfullmäktige har således utsett förslaget om att avslå motionen till motförslag.
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Kommunfullmäktige godkänner därefter följande propositionsordning. De ledamöter som
vill bifalla kommunstyrelsens förslag (att motionen ska anses besvarad) röstar ja, de ledamöter
som vill avslå motionen röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att avslå
motionen.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 27 ja-röster mot 24 nejröster och 10 nedlagda röster. Voteringslista 6, bilaga 19.
Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut har Måns Berger (MP) inkommit med en gruppreservation.
Reservationen 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 Anders Skans (V) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Magnus Olsson (SD) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Motionären
Tekniska nämnden
Miljönämnden
Beslutsunderlag











Förslag till beslut KS 200212 §61 med Reservation (SD), (M) och Muntlig
reservation (MP) och (V) och Särskilt yttrande (C)
Förslag till beslut KSAU 200203 §67
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200203 Motion av Måns Berger (MP) om miljözoner
Motion av Måns Berger (MP) om miljözoner i Malmö stad
Tekniska nämnden beslut 190827 § 206 med Reservation (V),(MP), (M) och (SD)
och Särskilt yttrande (C)
Remissvar från tekniska nämnden
Bilaga Trafikförordningen om miljözon - tekniska nämnden
Miljönämnden beslut 190827 § 119 med Reservation (V) och muntlig Reservation
(M+C) och (SD)
Remissvar från miljönämnden

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-02-27

Kommunfullmäktige
Voteringslista: §55
Ärende:

Motion av Måns Berger (MP) om miljözoner i Malmö stad, STK-2019-646

Voteringslist(or)
Bilaga 18
Ledamot

Ja

Nicola Rabi (M), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Hanna Kristina Thomé (V), 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
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
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

X
X

Nej

Avstår

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

Mötesdatum
2020-02-27

Kommunfullmäktige
Anders Skans (V), Ledamot
Arwin Sohrabi (S), Ledamot
Anders Olin (SD), Ledamot
John Eklöf (M), Ledamot
Jan Olsson (S), Ledamot
Eva Hallén (SD), Ledamot
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), Ledamot
Charlotte Bossen (C), Ledamot
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
Anna-Karin Bengtsdotter (S), Ersättare
Sven-Erik Rasmusson (S), Ersättare
Linda Obiedzinski (M), Ersättare
Niclas Röhr (M), Ersättare
Lilian Gerleman (M), Ersättare
Darko Simic (M), Ersättare
Michael Hård af Segerstad (SD), Ersättare
Boel Pettersson (V), Ersättare
Linda Eklund (L), Ersättare
Janne Grönholm (MP), Ersättare
Karolin Johansson (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

24

X
X
10

27

Ja

Nej

Avstår

Bilaga 19
Ledamot

Nicola Rabi (M), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Hanna Kristina Thomé (V), 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

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

Mötesdatum
2020-02-27

Kommunfullmäktige
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
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
Anders Olin (SD), Ledamot
John Eklöf (M), Ledamot
Jan Olsson (S), Ledamot
Eva Hallén (SD), Ledamot
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), Ledamot
Charlotte Bossen (C), Ledamot
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
Anna-Karin Bengtsdotter (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
2020-02-27

Kommunfullmäktige
Sven-Erik Rasmusson (S), Ersättare
Linda Obiedzinski (M), Ersättare
Niclas Röhr (M), Ersättare
Lilian Gerleman (M), Ersättare
Darko Simic (M), Ersättare
Michael Hård af Segerstad (SD), Ersättare
Boel Pettersson (V), Ersättare
Linda Eklund (L), Ersättare
Janne Grönholm (MP), Ersättare
Karolin Johansson (MP), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X

27

24

X
X
10
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Bilaga 20
71

Reservation
Kommunfullmäktige, 2020-02-27
Motion av Måns Berger (MP) om miljözoner i Malmö stad
Diarienr: STK-2019-646
Den största källan till utsläpp av farliga kvävedioxider kommer från biltrafiken. En
nyligen publicerad forskningsstudie från Lunds universitet visar att sju gånger så många
människor dör i förtid varje år till följd av utsläppen från trafiken som i trafikolyckor.
Och barnen drabbas värst.
Det innebär att den frihet många upplever med bilen går direkt ut över andras liv och
hälsa. Miljöpartiet vill skydda de barn som växer upp i Malmö från farliga utsläpp. Ren
luft att andas borde vara en självklar rättighet för varje barn i vår stad.
De bilar som körs i Malmö ska generera så lite utsläpp det bara är möjligt.
Omställningen av fordonsflottan i Sverige går dock långsamt och för att få ner klimatoch miljöpåverkan från transportsektorn i Malmö behövs tydliga begränsningar av
miljö- och hälsofarliga utsläpp. Därför motionerade vi om att utreda miljözoner även för
personbilar i Malmö.
Då vår motion inte vann gehör, reserverar vi oss till förmån för eget förslag
För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Måns Berger, 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 2020-02-27
Ärende 16. Motion av Måns Berger (MP) om miljözoner i
Malmö stad
Moderaterna yrkade att motionen skulle avslås
Förvaltningen finner i sitt tjänsteyttrande att miljözoner för personbilar inte förväntas bli en
adekvat lösning för att uppnå de mål som motionären framför och att miljözoner därför inte är
något som behövs i nuläget.
Eftersom svaret indikerar att ett införande av miljözoner för närvarande inte behövs anser vi
moderater, liksom styret, att någon utredning om zonernas utformning och placering inte heller
behövs.
Varför ta kostnader för att utreda placering av något som man inte avser att genomföra?
När det gäller motionens vidare hantering i kommunfullmäktige vill vi moderater därför vara
tydliga. Med stöd av förvaltningens konstaterande att miljözoner inte behövs i nuläget yrkar vi att
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Håkan Fäldt (M)
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§

56

Motion av Måns Berger (MP) om trängselavgifter i Malmö stad

STK-2019-647
Sammanfattning

Måns Berger (MP) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda förutsättningar för och möjligheterna med införande av trängselavgifter i
Malmö stad.
Tekniska nämnden och miljönämnden har fått ärendet på remiss och har inkommit med
varsitt yttrande. Tekniska nämnden anser att trängselavgift bör utredas i framtiden inom
ramen för arbetet med Öresundsmetron. Miljönämnden är positiv till en utredning men har
inga synpunkter på när en sådan utredning genomförs.
Stadskontoret instämmer med remissinstanserna i att det kan vara lämpligt att utreda
trängselavgifter i framtiden i samband med exempelvis Öresundsmetron, men ser inte behov
av att i nuläget rikta ett särskilt uppdrag till kommunstyrelsen. Därmed föreslår stadskontoret
att motionen ska anses besvarad.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige anser Måns Bergers (MP) motion om trängselavgifter i Malmö
stad besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Simon Chrisander, Arwin Sohrabi och Kay Wictorin yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag (att
motionen ska anses besvarad).
Måns Berger och Anders Skans yrkar bifall till motionen.
Ilvars Hansson och Håkan Fäldt yrkar avslag på motionen.
Under överläggningen av ärendet yttrar sig även Helena Grahn och John Roslund.
Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag (att motionen ska anses
besvarad) mot yrkandet om avslag på motionen och yrkandet om bifall till motionen och
finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag (att motionen ska
anses besvarad).
Omröstning begärs.
Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag och ställer sedan övriga
förslag mot varandra, bifall mot avslag, för att utse ett motförslag. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutat att utse yrkande om avslag på motionen till motförslag.
Omröstning begärs.
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Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. De ledamöter som vill utse
förslaget om att avslå motionen till motförslag röstar ja, de ledamöter som vill utse förslaget
om att bifalla motionen till motförslag röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat
att utse förslaget om att bifalla motionen till motförslag.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 24 ja-röster mot 10 nejröster och 26 nedlagda röster. 1 ledamot är frånvarande. Voteringslista 7, bilaga 22.
Kommunfullmäktige har således utsett förslaget om att avslå motionen till motförslag.
Kommunfullmäktige godkänner därefter följande propositionsordning. De ledamöter som
vill bifalla kommunstyrelsens förslag (att motionen ska anses besvarad) röstar ja, de ledamöter
som vill avslå motionen röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att avslå
motionen.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 26 ja-röster mot 25 nejröster och 10 nedlagda röster. Voteringslista 8, bilaga 23.
Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut har Måns Berger (MP) inkommit med en gruppreservation.
Reservationen intas som bilaga 24 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut har Håkans Fäldt (M) inkommit med en gruppreservation.
Reservationen intas som bilaga 25 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Magnus Olsson (SD) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Anders Skans (V) gruppreservation.
Beslutet skickas till

motionären
tekniska nämnden
miljönämnden
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KS 200212 §62 med Reservation (M), (SD) och Muntlig
reservation (MP) och (V)
Förslag till beslut KSAU 200203 §68 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200203 Motion av Måns Berger (MP) om trängselavgifter
i Malmö stad
Motion av Måns Berger (MP) om trängselavgifter i Malmö stad
Tekniska nämnden beslut 191217 § 309 med Reservationer (MP), (M), (SD) och (V)
Miljönämnden beslut 191210 § 196 med Reservation (M) och (SD) med Särskilt
yttrande (V)
Remissvar från miljönämnden
Remissvar från tekniska nämnden
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Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-02-27

Kommunfullmäktige
Voteringslista: §56
Ärende:

Motion av Måns Berger (MP) om trängselavgifter i Malmö stad, STK-2019-647

Voteringslist(or)
Bilaga 22
Ledamot

Ja

Nicola Rabi (M), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Hanna Kristina Thomé (V), 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
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
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

X
X

Nej

Avstår

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

Mötesdatum
2020-02-27

Kommunfullmäktige
Anders Skans (V), Ledamot
Arwin Sohrabi (S), Ledamot
Anders Olin (SD), Ledamot
Jan Olsson (S), Ledamot
Eva Hallén (SD), Ledamot
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), Ledamot
Charlotte Bossen (C), Ledamot
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
Anna-Karin Bengtsdotter (S), Ersättare
Sven-Erik Rasmusson (S), Ersättare
Linda Obiedzinski (M), Ersättare
Niclas Röhr (M), Ersättare
Lilian Gerleman (M), Ersättare
Darko Simic (M), Ersättare
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M), Ersättare
Michael Hård af Segerstad (SD), Ersättare
Boel Pettersson (V), Ersättare
Linda Eklund (L), Ersättare
Janne Grönholm (MP), Ersättare
Karolin Johansson (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

24

X
X
10

27

Ja

Nej

Avstår

Bilaga 23
Ledamot

Nicola Rabi (M), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Hanna Kristina Thomé (V), 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

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

Mötesdatum
2020-02-27

Kommunfullmäktige
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
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
Anders Olin (SD), Ledamot
Jan Olsson (S), Ledamot
Eva Hallén (SD), Ledamot
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), Ledamot
Charlotte Bossen (C), Ledamot
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
Anna-Karin Bengtsdotter (S), Ersättare
Sven-Erik Rasmusson (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
2020-02-27

Kommunfullmäktige
Linda Obiedzinski (M), Ersättare
Niclas Röhr (M), Ersättare
Lilian Gerleman (M), Ersättare
Darko Simic (M), Ersättare
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M), Ersättare
Michael Hård af Segerstad (SD), Ersättare
Boel Pettersson (V), Ersättare
Linda Eklund (L), Ersättare
Janne Grönholm (MP), Ersättare
Karolin Johansson (MP), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X

26

25

X
X
10
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Bilaga 24
80

Reservation
Kommunfullmäktige, 2020-02-27
Motion av Måns Berger (MP) om trängselavgifter i Malmö stad
Diarienr: STK-2019-647
Varje dag strömmar människor till Malmö, för att jobba, plugga eller komma till
någon annan aktivitet. Många åker buss eller tåg, eller cyklar över
kommungränsen. Men en hel del kommer i bil och fastnar i pendlarköerna på
stadens infartsleder. Där står bilar mer eller mindre stilla och bullrar och spyr ut
avgaser. Till ingen nytta för någon.
Avgaserna och bullret gör folk sjuka. Klimatet och naturen tar skada. Och
bilförarna förlorar tid och humör medan de väntar på att komma fram. Så här
kan vi inte ha det. Vi måste minska klimatutsläppen och nedsmutsningen. Barn
och vuxna har rätt att andas ren luft. Trafiken behöver flyta på, både för dem
som åker kollektivt och med bil.
Därför har vi motionerat om att utreda trängselskatt i Malmö.
Då vår motion inte vann gehör, reserverar vi oss till förmån för eget förslag
För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Måns Berger, 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 25

Reservation
Kommunfullmäktige 2020-02-27
Ärende 17. Motion av Måns Berger (MP) om trängselavgifter
i Malmö stad
Moderaterna yrkade att motionen skulle avslås.
För oss är det en gåta varför vissa partier vill att just de medborgare som av olika skäl inte har
möjlighet att utnyttja den subventionerade kollektivtrafiken eller de cykelbanor som de redan
betalar för via skattsedeln, dessutom ska betala en straffavgift för att deras arbete eller situation i
övrigt hindrar dem från att utnyttja den service de redan betalar för.
För oss moderater är det självklart att trängselskatt bara kan komma ifråga i städer där det råder
trängsel. I dag har vi ingen större trängsel på Malmös gator. Låt oss hoppas att styrets iver att
stänga av och smala av gatorna samt att i övrigt anlägga hinder för trafiken inte får till följd att det
i framtiden skapas trängsel. Om det är någon som i så fall ska betala trängselskatt är det rimligen
de politiker som genom sina beslut skapar trängseln, inte de bilister som blir drabbade av den.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Håkan Fäldt (M)
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§

57

Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att motverka
skolfrånvaro och främja skolnärvaro

STK-2019-706
Sammanfattning

Nima Gholam Ali Pour (SD) har inkommit med en motion om att motverka skolfrånvaro
och främja skolnärvaro. Motionären föreslår kommunfullmäktige att:






Uppdra alla berörda nämnder att upprätta gemensamma mål om skolnärvaro.
Uppdra åt grundskolenämnden att upprätta en årlig rapport om skolfrånvaro som
beskriver nuläget och utvärderar åtgärder.
Uppdra åt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att upprätta en årlig rapport om
studieavbrott och skolfrånvaro som beskriver nuläget och utvärderar åtgärder.
Uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta en kommunal strategi för skolnärvaro som
involverar polisen, barn- och ungdomspsykiatrin, fritidsförvaltningen, socialtjänsten
och andra relevanta aktörer, samt att kontinuerligt utvärdera denna strategi.
Uppdra åt kommunstyrelsen att utse en kommunal samordnare för arbetet med
skolnärvaro i Malmö stad, som samordnar samverkan mellan olika förvaltningar och
verksamheter omkring skolnärvaro.

Grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämden, arbetsmarknads- och
socialnämnden fritidsnämnden har yttrat sig i ärendet. Fritidsnämnden har valt att avstå
möjligheten att yttra sig då de anser att frågan inte faller under nämndens ansvarsområde.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige anser Nima Gholam Ali Pours (SD) motion om att motverka
skolfrånvaro och främja skolnärvaro besvarad med vad som redovisas i ärendet
Beslutsgång

Sara Wettergren, Peter Johansson och Juan-Tadeo Espitia yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
(att motionen ska anses besvarad).
Nima Gholam Ali Pour yrkar bifall till motionen.
Måns Berger yrkar avslag på motionen.
Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag (att motionen ska anses
besvarad) mot yrkandet om bifall till motionen och yrkandet om avslag på motionen och
finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag (att motionen ska
anses besvarad).
Omröstning begärs.
Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag och ställer sedan övriga
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förslag mot varandra, bifall mot avslag, för att utse ett motförslag. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutat att utse yrkande om avslag på motionen till motförslag.
Kommunfullmäktige godkänner därefter följande propositionsordning. De ledamöter som
vill bifalla kommunstyrelsens förslag (att motionen ska anses besvarad) röstar ja, de ledamöter
som vill avslå motionen röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att avslå
motionen.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 46 ja-röster mot 11 nejröster och 3 nedlagda röster. 1 ledamot är frånvarande. Voteringslista 9, bilaga 26.
Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag (att
motionen ska anses besvarad).
Reservationer och särskilda yttranden

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

Motionären
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden
Beslutsunderlag














Förslag till beslut KS 200212 §63 med Reservation (SD) och Muntlig reservation
(MP)
Förslag till beslut KSAU 200120 §43
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200120 Motion om att motverka skolfrånvaro och främja
skolnärvaro
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att motverka skolfrånvaro och främja
skolnärvaro
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 190927 §97 med Reservation (SD)
och muntlig Reservation (M+C)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Fritidsnämnden beslut 190926 § 130
Remissvar från fritidsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190924 § 320 med Reservation (SD)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Grundskolenämnden beslut 190924 § 134 med Reservation (SD) och Muntlig
reservation (MP)
Remissvar från grundskolenämnden

Paragrafen är justerad
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Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-02-27

Kommunfullmäktige
Voteringslista: §57

Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att motverka skolfrånvaro och främja
skolnärvaro, STK-2019-706
Ärende:

Voteringslist(or)
Bilaga 26
Ledamot

Magnus Olsson (SD), Ledamot
Hanna Kristina Thomé (V), 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
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
Farishta Sulaiman (M), 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

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
2020-02-27

Kommunfullmäktige
Arwin Sohrabi (S), Ledamot
Anders Olin (SD), Ledamot
Jan Olsson (S), Ledamot
Eva Hallén (SD), Ledamot
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S), Ledamot
Charlotte Bossen (C), Ledamot
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
Anna-Karin Bengtsdotter (S), Ersättare
Sven-Erik Rasmusson (S), Ersättare
Linda Obiedzinski (M), Ersättare
Niclas Röhr (M), Ersättare
Lilian Gerleman (M), Ersättare
Darko Simic (M), Ersättare
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M), Ersättare
Per Göran Wiberg (M), Ersättare
Michael Hård af Segerstad (SD), Ersättare
Boel Pettersson (V), Ersättare
Showan Shattak (V), Ersättare
Linda Eklund (L), Ersättare
Janne Grönholm (MP), Ersättare
Karolin Johansson (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

46

11

X
X
4
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§

58

Motion av Anders Andersson (V) om att göra MKB till Malmö
stads verktyg för att bygga bort bostadsbristen och en garant
för en hållbar bostadspolitik

STK-2019-955
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att yttra sig över en motion av Anders Andersson (V) om att göra
MKB till Malmö stads verktyg för att bygga bort bostadsbristen och en garant för en hållbar
bostadspolitik. Motionären yrkar att kommunfullmäktige i MKB Fastighets AB:s ägardirektiv
skriver in att MKB:s ägaridé ska vara att MKB är Malmö stads verktyg för att bygga bort
bostadsbristen och skapa balans mellan tillgång och efterfrågan. MKB ska sätta
samhällsnyttan främst och vara en garant för en bostadspolitik som är socialt, miljö- och
klimatmässigt hållbar. Motionen har remitterats till MKB, vilka har inkommit med ett
yttrande. Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige anser Anders Anderssons (V) motion om att göra MKB till
Malmö stads verktyg för att bygga bort bostadsbristen och en garant för en hållbar
bostadspolitik besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Roko Kursar och Sofia Hedén yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag (att motionen ska anses
besvarad).
Anders Andersson yrkar bifall till motionen.
Anders Olin yrkar avslag på motionen.
Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag (att motionen ska anses
besvarad) mot yrkandet om bifall till motionen och yrkandet om avslag på motionen och
finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag (att motionen ska
anses besvarad).
Reservationer och särskilda yttranden

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

Motionären
MKB

Beslutsunderlag



Förslag till beslut KS 200212 §64 med Reservation (SD) och Muntlig reservation
(V)
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Förslag till beslut KSAU 200120 §44
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200120 Motion av Anders Andersson (V) om att göra
MKB till Malmö stads verktyg för att bygga bort bostadsbristen
Remissvar från MKB
Motion av Anders Andersson (V) om att göra MKB till Malmö stads verktyg för att
bygga bort bostadsbristen och en garant för en hållbar bostadspolitik

Paragrafen är justerad

89

§

59

Motion av Anders Andersson (V) om Lokalvård i egen regi

STK-2019-1228
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har mottagit en motion från Anders Andersson (V) där det föreslås att
Malmö stad övertar all lokalvård i kommunens verksamheter i egen regi.
Motionen har remitterats till servicenämnden som har inkommit med ett yttrande där
nämnden föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige anser Anders Anderssons (V) motion om Lokalvård i egen regi
besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Jan Olsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag (att motionen ska anses besvarad).
Anders Andersson och Måns Berger yrkar bifall motionen.
Håkan Fäldt och Anton Sauer yrkar avslag på motionen.
Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag (att motionen ska anses
besvarad) mot yrkandet om bifall till motionen och yrkandet om avslag på motionen och
finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag (att motionen ska
anses besvarad.
Reservationer och särskilda yttranden

Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Charlotte Bossen (C) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Anders Skans (V) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Måns Berger (MP) gruppreservation.
Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Håkan Fäldt (M) gruppreservation.
Beslutet skickas till

Motionären
Servicenämnden

Beslutsunderlag





Förslag till beslut KS 200212 §66 med Reservation (M+C) och Muntlig reservation
(MP) och (V)
Förslag till beslut KSAU 200203 §70 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200203 Motion av Anders Andersson (V) om Lokalvård
i egen regi
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Motion av Anders Andersson (V) om Lokalvård i egen regi
Servicenämnden beslut § 127 191217 med muntlig Reservation (V) och Särskilt
yttrande (SD)
Remissvar från servicenämnden

Paragrafen är justerad
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§

60

Valförslag och avsägelser

STK-2020-310
Sammanfattning

Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 6 februari 2020 har det inkommit avsägelser av
politiska uppdrag. Valberedningen har vid sitt sammanträde den 25 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.
Beslutsgång

Björn Gudmundsson yrkar bifall till valberedningens förslag med tillägget att till ledamot i
styrelsen för Emy och Waldemar Beijers stiftelse, på den vakanta platsen efter Malte Erik
Lindborg (S), föreslås nuvarande ersättare Sven Christer Folke Jönsson (S),
till ersättare i styrelsen för Emy och Waldemar Beijers stiftelse, efter Sven Christer Folke
Jönsson (S) som går in som ledamot, föreslås Rolf Hansson (S),
till ledamot i stiftelsen Carl Lyxdorphs minne, på den vakanta platsen efter Malte Erik Lindborg (S), föreslås nuvarande ersättare Sven Christer Folke Jönsson (S),
till ersättare i stiftelsen Carl Lyxdorphs minne, efter Sven Christer Folke Jönsson (S) som går
in som ledamot, föreslås Rolf Hansson (S) samt
att till ersättare i fritidsnämnden, efter Klara Holmberg (S) som avsagt sig uppdraget från och
med den 1 mars 2020, Madeleine Lindholm (S).
Beslutet skickas till

Berörda förtroendevalda och nämnder, Malmö tingsrätt, Länsstyrelsen samt
Kommunförbundet Skåne.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse kommunfullmäktige 200227 Valförslag och avsägelser

Paragrafen är justerad
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§

61

Anmälan av inkomna ärenden som ännu inte underställts
kommunfullmäktiges prövning

STK-2020-347
Sammanfattning

Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 6 februari 2020 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 200227 Ärenden som ännu inte undersätllts
kommunfullmäktiges prövning

Paragrafen är justerad
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§

62

Inkomna interpellartioner

Sammanfattning

Helena Nanne (M) har inkommit med en interpellation till kommunalrådet med
beredningsansvar för arbetsmarknad och socialtjänst Sedat Arif (S) angående bidragsfusk och
kostnader för ekonomiskt bistånd.
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får framställas. Den kommer att besvaras
vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag



Interpellation från Helena Nanne (M) till Sedat Arif (S) angående bidragsfusk och
kostnader för ekonomiskt bistånd

Paragrafen är justerad
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§

63

Eventuellt besvarande av interpellation

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade under § 62 medge Helena Nanne (M) att till kommunalrådet
med beredningsansvar för arbetsmarknad och socialtjänst Sedat Arif (S) få framställa en
interpellation angående bidragsfusk och kostnader för ekonomiskt bistånd.
Sedat Arif besvarar interpellationen.
Helena Nanne, Charlotte Bossen, Anton Sauer och Nima Gholam Ali Pour yttrar sig.
Beslutsunderlag



Interpellation från Helena Nanne (M) till Sedat Arif (S) angående bidragsfusk och
kostnader för ekonomiskt bistånd

Paragrafen är justerad

